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NA GRANICY WIEŻA
Rozmowa z komcndatcm Strażnicy Straży
Granicznej w Ustroniu ppłk. Jerzym Góreckim
Na szczycie Czantorii, po czeskiej stronie, stanęła wieża wido
kowa. Czy nadal trwa taka sytuacja, że chcąc wejść na wieżę,
trzeba iść na przejście turystyczne przy czeskim schronisku?
Niestety. Przejście turystyczne jest koło schroniska czeskiego
i chcąc wyjść na wieżę, trzeba się tam udać, by przekroczyć gra
nicę. Jeżeli stoi tam funkcjonariusz Straży Granicznej lub poli
cjant czeski, należy mu okazać paszport.
Ale przecież na Czantorię wyjeżdża wiele osób nie zdających
sobie z tego sprawy. Widzą wieżę widokową na szczycie, to
chcą na nią wejść.
Mówię o sytuacji prawnej  granicę państwową można przekro
czyć przez przejście graniczne. Na szczycie Czantorii nie ma przej
ścia i granicy przekraczać tam nie wolno. To powinno być jasne
dla każdego, obojętnie, na której granicy się znajdzie.
Spod wieży po stronie polskiej trzeba maszerować na przej
ście po czym wracać pod wieżę. Trwa to około pół godziny.
Przyzna Pan, że nie jest to ułatwieniem dla turystów?
Nie neguję, że to bardzo niewygodne. Dlatego właśnie władze
miasta wystąpiły o otwarcie przejścia na szczycie Czantorii. Opi
nia Straży Granicznej była pozytywna i obecnie wszystko jest
w rękach wojewody.
I trwa to tak pół roku.
Pretensje proszę kierować do organów kompetentnych.
A wieża stwarza wam problemy?
Wolelibyśmy, żeby przejście znajdowało się na szczycie Czanto
rii. Takie rozwiązanie ułatwiłoby turystom przekraczanie grani
cy, a my mielibyśmy mniej pracy. Obecnie ludzie przekraczają na
szczycie Czantorii granicę, ajeżeli my tam jesteśmy, to w świetle
prawa musimy te osoby zatrzymywać.
Z jednej strony wchodzimy do Europy, z drugiej dobrze
byłoby dla ludzi, gdyby na granicy na Czantorii ustawić
zasieki.
To nie jest wina straży granicznej. Dopóki nie będzie tam przej
ścia, nas obliguje prawo.
Pamiętam jednak okres, gdy można było ze szczytu Czantorii
chodzić do schroniska szeroką drogą, leżąca kilka metrów za
granicą. Było to na początku lat 90. Potem wraz z pogłębia
niem się przemian zaczęły się pojawiać szlabany, szykany w
stosunku do turystów. Niezbyt to rozumiem.
Jeżeli funkcjonariusz tam był, to musiał interweniować.
Jeżeli ktoś przekroczył granicę o metr, od razu go nie łapano.
Powtarzam, że funkcjonariusz nie może dopuszczać do przekra
czania granicy. Innej odpowiedzi nie ma. Najgorsza sytuacja jest
wtedy, g d y o s o b a p r z e k r a c z a g r a n i c ę , a nic m a p r z y s o b i e ż a d 

nych dokumentów. Inni wchodzą do czeskiego schroniska na pod
stawie legitymacji studenckiej, PCK czy koła łowieckiego.
Ile osób ukarano w ostatnich latach?
Jeżeli następuje zatrzymanie, sprawę kierujemy do prokuratury,
która rozstrzyga czy kierować ją do sądu. Dodatkową dolegliwo
ścią po zatrzymaniu jest przesłuchanie u nas. Po dwóch trzech
(cd na str. 2)

Defilada z odznaczonym sztandarem.

Fot. W. Suchta

TRZY POKOLENIA
12 lipca w Lipowcu odbyła się uroczystość jubileuszu tamtej
szej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W południe przed
remizą koncertowała górnicza orkiestra dęta KWK „Pniówek"
pod dyrekcją Janusza Śmietany. O godz. 14 raport o rozpoczę
ciu uroczystości, prezesowi Zarządu Powiatowego OSP, posłowi
Janowi Sztwiertni, złożył komendant miejski OSP Mirosław
Melcer.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, gości obecnych na
uroczystości witał prezes jednostki Karol Małysz, a byli to:
J. Sztwiertnia, prezes Zarządu Miejskiego OSP, poseł Jan
Szwarc, przewodnicząca Rady Miasta Emilia Czembor, bur
mistrz Ireneusz Szarzeć, proboszcz parafii katolickiej w Lipow
cu ks. Marian Branka, proboszcz parafii ewangelickoaugsbur
skiej ks. dr Henryk Czembor, zastępca komendanta Komendy
Powiatowej Policji Józef Brózda, komendant Straży Granicznej
w Ustroniu Jerzy Górecki, komendant Komisariatu Policji w
Ustroniu Janusz Baszczyński, radna, przewodnicząca Koła Go
spodyń Wiejskich w Lipowcu Olga Kisiała, radny Jan Lazar,
prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Jan Kubień, dyrektor
Miejskiego Domu Spokojnej Starości Ilona Niedoba, przedsta
(cd na str. 4)

WALNE
KUŹNI
Zarząd Klubu Sportowego
„Kuźnia Inżbud" w Ustroniu
zaprasza członków Stowarzy
szenia na Walne Zebranie Spra
wozdawczoWyborcze, które
odbędzie się 30 lipca 2003 r.
w siedzibie klubu.

F.p.H.u.AiMEr
SKUP ZŁOMU
I METALI KOLOROWYCH
NAJWYZSZE CENY SKUPU
W REGIONIE
przyjdź, zobacz,
sprawdź
43450 Ustroń, ul. Fabryczna 7
tel./fax: 854 40 37

NA GRANICY WIEŻA
(dok. ze str. 1)
dniach taka osoba musi się zjawić w naszej strażnicy w Ustroniu
na przesłuchanie. Jeżeli jest to osoba przebywająca kilka dni
w Ustroniu staramy się, by przesłuchanie odbyło się przed jej
wyjazdem. Największy problem jest z osobami przyjeżdżający
mi na weekendy. Wtedy staramy się tak dopasowywać termin prze
słuchania, by nie kolidowało to z pracą, było dla tej osoby wy
godne. Potem prokuratura rozstrzyga czy postępowanie umarza,
czy kieruje sprawę do sądu.
Czy zdarzają się przypadki forsowania granicy np. w nocy?
Są takie przypadki. To głównie problem imigracji z Azji.
A smakosze piwa czeskiego, którzy czasem zbyt wiele spoży
wają go w czeskim schronisku.
Problem z nimi istniał zawsze i wiadomo jakiego rodzaju kłopo
ty wiążą się z piwoszami. Generalnie ruch turystyczny zmalał, a
w szczególności dotyczy to czeskiego schroniska. Sprawia to nie
korzystny kurs korony. Po otwarciu przejścia turystycznego na
Czantorii przekraczało go rocznie około 50.000 osób. W tej chwili
będzie to maksymalnie 30.000 osób. Tanie piwo czeskie nie jest
już atrakcją. Oczywiście dla prawdziwych turystów picie piwa
nie jest celem wyjścia na Czantorię. Po drugie, to korzystanie z
atrakcji na Czantorii kosztuje. Trzeba zapłacić dla całej rodziny
wyciąg, tor saneczkowy, wieżę widokową i jeszcze wejść do schro
niska. To dość duży wydatek.
Czym jeszcze zajmuje się Straż Graniczna?
We właściwościach SG jest ochrona granicy państwowej oraz
ochrona ładu i porządku w strefie przygranicznej. Mamy prawo
kontrolowania wszystkich osób, pojazdów w strefie nadgranicz
nej. Możemy więc wyłapywać osoby łamiące przepisy ruchu dro
gowego, nietrzeźwych kierowców, osoby łamiące prawo. Przy
kładowo, bierzemy udział w akcji bezpieczna droga i kontroluje
my autokary przewożące dzieci.
Polega to chyba na współpracy z innymi służbami?
Tak. Miasto nam ostatnio pomogło finansowo, dając pieniądze
na paliwo. Jeżeli będziemy mieli na tyle paliwa, że będziemy mogli

Jerzy Górecki.

Fot. W. Suchta

OWO
okolicy
Światowej sławy harfistka Ewa
Jaślar zainaugurowała wiosną
1993 r. cykl koncertów kame
ralnych w Rotundzie na cieszyń
skim Wzgórzu Zamkowym. Od
tego wydarzenia artystycznego
minęło 10 lat. Z okazji jubile
uszu pani profesor wystąpiła
znowu, ale tym razem towarzy
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szyły jej dwie uzdolnione
uczennice.
Tenis stołowy, obok gimnasty
ki, ma spore tradycje w Chybiu.
Przed laty w II lidze grali za
wodnicy miejscowego Cukrow
nika, natomiast w minionym
sezonie także drugoligowe boje
toczyły pingpongistki.
„Informator miasta Wisły" był
jednym z pierwszych (po „Ga
zecie Ustrońskiej") pism in
formacyjnych wydawanych
przez samorządy lokalne, któ
re wybrane zostały demokra

kontrolować drogi, na pewno będzie bezpieczniej. Będziemy czę
ściej widywani, a to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
Jaki odcinek granicy wam podlega?
W tym roku zlikwidowano strażnicę w Wiśle i chwili obecnej
podlega nam Ustroń, Wisła, Brenna, Szczyrk. Jest to odcinek gra
nicy państwowej od Kubalonki po Małą Czantorię.
Czy znacznie ograniczona zostanie Straż Graniczna po wej
ściu Polski do Unii Europejskiej?
Będzie i to bardziej umocniona. Urzędy celne zejdą z granic i my
będziemy wykonywać część obecnych zadań celników. W Unii
Europejskiej straż graniczna istnieje. Naszym podstawowym za
daniem będzie walka z nielegalną imigracją, która będzie głów
nym zagrożeniem dla państwa. Jeżeli my kogoś zatrzymamy w
strefie nadgranicznej, to na podstawie umów readmisyjnych, prze
każeemy go z powrotem. Jeżeli imigrant przedostanie się w głąb
Polski, sprawa się komplikuje. Takie osoby osadzane są zazwy
czaj w ośrodkach dla cudzoziemców. Pozostaje też sprawa terro
ryzmu.
W Polsce nikt nie przypuszcza, by nastąpiły jakieś ataki.
Tymczasem zagrożenie istnieje. Jesteśmy przygotowani. Nie wie
my, kto jest wśród nielegalnych imigrantów. Teraz powrócę do
Czantorii. My musimy tam stać, bo nie wiadomo, kto będzie chciał
przekroczyć granicę. Terroryści stosują różne metody.
Jak ludzie na granicy zwracają się do strażników?
Zazwyczaj ze zrozumieniem. Czasami ktoś przypomina nam czasy
komunizmu itd. Część osób uważa, że skoro wchodzimy do Unii,
to w związku z tym, żadne przepisy nie obowiązują. A w UE
przepisy są bardziej rygorystyczne. Tam również granicę można
przekraczać tylko w określonych miejscach. Jeżeli prawo stano
wi, że granicę przekracza się na podstawie określonych doku
mentów, to osoba przekraczająca granicę musi je mieć. Inna sy
tuacja zawsze będzie łamaniem prawa.
Czy zdarzają się przypadki przemytu przez zieloną granicę?
W coraz mniejszym stopniu. Głównie przemycano alkohol.
I w plecakach przenoszą.
Trzeba mieć sporo samozaparcia, by plecak alkoholu przenosić
przez góry. Zdarzają się i tacy. Problemem przy przemycie pleca
kowym są narkotyki. Sporą ilość narkotyków można przenieść na
wet w torbie damskiej. To kolejny dowód, że jesteśmy na granicy
potrzebni. Dlatego też zdarza się, że kontrolujemy nawet torebki.
Jak młodzi ludzie zachowują się na granicy?
Może nie młodzi ludzie, ale chuligani. Ostatnio między Czanto
rią i Stożkiem zerwano kilkanaście tablic, zdewastowano słupy
graniczne. Za to zapłaci budżet państwa, bo przecież trzeba to
naprawić. To przykre, bo w tym roku, na podstawie umowy z
Czechami, odmalowano wszystkie znaki na granicy. Po dwóch
tygodniach tablice już były pomalowane sprayem. Jeżeli kogoś
złapiemy, to nawet możemy skierować sprawę do sądu. W świe
tle prawa uszkadzanie znaków granicznych jest przestępstwem.
Jak zostaje się strażnikiem granicznym?
Warunkiem jest średnie wykształcenie, przejście przez badania
psychotechniczne, zdanie egzaminu z wychowania fizycznego.
Nie jest to łatwe. W Ustroniu wszyscy funkcjonariusze są na służ
bie stałej. Jest też służba kandydacka, odbywana po poborze do
wojska. Po służbie kandydackiej można złożyć akces do Straży
Granicznej. Jest wielu chętnych, ale są też limity.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
tycznie w 1990 r. Pierwszy nu
mer ukazał się w maju 1993 r.
Pismo wychodziło w mie
sięcznym cyklu ponad 5 lat, a
mieszkańcy otrzymywali je
bezpłatnie.
Kościół p.w. Wszystkich Świę
tych w Górkach Wielkich ma
ponad 340 lat, wybudowany
bowiem został w 1642 roku. Ze
Spisu Świętopietrza wynika na
tomiast, że tutejsza parafia ist
niała już w 1447 r.
Gmina Istebna znana jest z wie
lu uroczych zakątków, które

dostarczają wrażeń o każdej
porze roku. Nieskażona przyro
da stanowi olbrzymi atut Trój
wsi Beskidzkiej w wyścigu
o turystów.
Na Wzgórzu Koczi Zamek
w Koniakowie stoi obelisk, któ
ly upamiętnia bohaterstwo pol
skich żołnierzy i harcerzy, po
ległych i pomordowanych w la
tach 19391956 w walce o wol
ność ojczyzny. Obelisk odsło
nięto wiosną 1993 roku z ini
cjatywy członków Światowego
Związku Żołnierzy Armii Kra
jowej.
(nik)
17 lipca 2003 r.

KiO Ni KA MIElgKA
Organizatorzy 4. Festynu Miast Partnerskich dziękują wszyst
kim, za sprawą których możliwe było zorganizowanie kolejnej
edycji tej imprezy w Ustroniu: Hotelowi „Ustroń", Zakładom Mię
snym Jana Cymora, Urszuli Srokol i Franciszkowi Czerninowi z
Ligoty, „DudzieBis" z Sosnowca, Rolniczej Spółdzielni Produk
cyjnej „Jelenica", Cukierni „Bajka", Hurtowni „Smakosz", Nad
leśnictwu Ustroń, Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych
„Ustronianka", Przedsiębiorstwu Uzdrowiskowemu „Ustroń"
S.A., Regionalnemu Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej „Leśnik",
Pensjonatowi „Anna", Szkołom Podstawowym nr 1 i 3 oraz Dru
karni Jerzego Małysza z Górek.

KRONIKA POLICYJNA
7.07.2003 r.
0 godz. 14.00 kierujący samo
chodem peugeot mieszkaniec
Ustronia nie dostosował prędko
ści do p a n u j ą c y c h w a r u n k ó w
1 doprowadził do kolizji z polo
nezem, kierowanym przez miesz
kańca Sarnowa.
8.07.2003 r.
O godz. 7.15 na ul. Cieszyńskiej
mieszkaniec Goleszowa, z niewia
domych przyczyn zjechał na lewy
pas jezdni i uderzył w mercedesa,
którym jechał cieszyniak.
9.07.2003 r.
Pół godziny po północy w jednym
z p u b ó w m i e s z k a n c e Ustronia
ukradziono telefon komórkowy.
Funkcjonariusze komisariatu zare
agowali natychmiast i udało się
odzyskać telefon. Złodziejem był
mieszkaniec Pszowa.
9.07.2003 r.
0 godz. 9.20 na ul. 3 Maja kieru
jący V W golfem mieszkaniec Wi
sły z nieustalonych przyczyn zje
chał na lewy pas jezdni i zderzył
się z nissanem, którym j e c h a ł
ustroniak. Ranni zostali kierowcy
1 pasażer golfa.

STRAŻ MIEJSKA
W ostatnią niedzielę na estradzie ustawionej na ustrońskim rynku wystą
pił wiślański zespół „Ucieńkowianie".
Fot. W. Suchta

Burmistrz Miasta Ustroń uprzejmie informuje, że zgodnie
z art.12 ust. 1 pkt 2 ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdro
wiskowym (Dz.U. z 1966 r. nr 23 poz. 150 z późniejszymi zmia
nami) oraz par. 3 Statutu Uzdrowiska Ustroń (Dz. Urz. Woj. Ślą
skiego z 2003 r. Nr 7 poz. 248) używanie materiałów pirotech
nicznych w strefie uzdrowiskowej A miasta Ustroń wymaga uzy
skania pozytywnej decyzji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.
Zgodnie z art. 16 cytowanej ustawy, kto bez wymaganej decy
zji używa materiałów pirotechnicznych podlega karze zgodnie
z kodeksem wykroczeń.
24 lipca o godz. 17.00 w budynku Nadleśnictwa Ustroń odbę
dzie się spotkanie mieszkańców os. Poniwiec, ulic Drozdów, Gra
bowej, Akacjowej i Lipowej z radną Marzeną Szczotką.
Ci, którzy od nas odeszli:
Marta Kowala
lat 71

ul. Wybickiego 3

Serdeczne podziękowania za modlitwę, wyrazy współczucia,
złożone kwiaty i wieńce oraz udział w uroczystości pogrzebowej
śp. Juliana LANGERA
wszystkim przyjaciołom, sąsiadom, kolegom mojego męża,
członkom Towarzystwa Miłośników Ustronia, znajomym
i wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa
pogrążona w smutku
żona i rodzina
Msza Święta w intencji zmarłego Juliana zostanie odprawiona
dnia 22 lipca br. o godz. 8.30 w parafialnym kościele
rzymskokatolickim w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego.

7 lipca przeprowadzono kontro
le porządkowe przy ul. 3 Maja na
posesjach prywatnych. Sprawdza
no umowy za wywóz śmieci i ak
tualne rachunki oraz opłaty za
posiadanie psów aktualność szcze
pień.
8 lipca z a t r z y m a n o pięcioro
młodocianych w wieku 1316 lat,
którzy zakłócali porządek koło
budynku biblioteki. Młodzież sie
działa na ławce, zachowywała się
ordynarnie i hałaśliwie. Strażni
cy przeprowadzili rozmowy z ro
dzicami.
W tym samym dniu ukarano
mandatem 200 zł osobę prowadzą
c ą w pasie drogowym przy ul. Cie
szyńskiej prace bez wymaganego
zezwolenia. Na drodze stał trak
tor i blokował ją.
Kontrolowano porządki przy ul.
Reja. N a posesji zajmowanej nie
gdyś przez ośrodek wypoczynko
wy leżą w c i ą ż nie u p r z ą t n i ę t e
śmieci i gruz. Właściciel posesji
został wezwany na komendę Stra
ży Miejskiej.
9 lipca strażnicy miejscy poma
gali policji w zabezpieczeniu miej
sca wypadku w okolicy baru „Zo

cha" w Polanie. 3 osoby zabrano
do szpitala.
Prowadzono też kontrolę po
r z ą d k ó w na ul. K u ź n i c z e j .
Sprawdzano rachunki za w y w ó z
fekaliów.
W sobotę 12 lipca zabezpiecza
no pod względem porządkowym
„ B e t o n " , u r o c z y s t o ś ć 75lccia
OSP Lipowiec. Podczas imprezy
w amfiteatrze oprócz pilnowania
porządku sprawdzano posiadanie
zezwoleń na prowadzenie działal
ności przez osoby h a n d l u j ą c e
w Parku Kuracyjnym.
W godzinach nocnych kontro
lowano placówki gastronomiczne
w centrum miasta, w Jaszowcu
i Polanie. Sprawdzano, czy mu
zyka odtwarzana w lokalach nie
zakłóca ciszy nocnej.
O 1.10 wspólnie ze strażą po
żarną zabezpieczano miejsce po
żaru przy ul. Malinowej. Dwie
osoby odwieziono do szpitala.
13 lipca strażnicy miejscy za
bezpieczali porządek wokół tere
nu Wystawy Psów, która odby
wała się na stadionie Kuźni Inż
budu.
W tym samym dniu, wspólnie
z jednostką ratowniczogaśniczą
zabezpieczano teren na ul. Cie
szyńskiej gdzie wybuchł gaz. (ag)

SUPERMARKETY SPAR

®

USTROŃ, ul. 3 Maja 44

USTROŃ Hermanice, ul. Skoczowska 76,

tel. 854 41 6 7
pon. sob. 722
niedz. 1022

tel. 8 5 4 7 6 2 4
pon. sob. 721

Realizujemy zamówienia na telefon
przez Internet:
www.jelenica.com.pl
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17 lipca 2 0 0 3 r.

9.07.2003 r.
0 godz. 15.30 na ul. Kojzara kie
rowca poloneza nieostrożnie wy
c o f y w a ł s a m o c h ó d z parkingu
1 „stuknął" skodę fabię.
10.07.2003 r.
O godz. 21.15 na ul. Wczasowej
w rejonie skrzyżowania z ul. Po
lańską doszło do kolizji dwóch fia
tów punto, którymi jechali dwaj
ustroniacy. Jeden z kierowców,
zlekceważył warunki pogodowe.
Zbyt duża prędkość była powodem
zajechania drogi innemu kierowcy.
11.07.2003 r.
Podczas rannego patrolu, policjan
ci z KP Ustroń, zauważyli, że wła
m a n o się kiosku s p o ż y w c z e g o
przy ul. Kuźniczej. Ustalili, że
sprawcami byli czterej nieletni
mieszkańcy Ustronia.
11.07.2003 r.
0 godz. 14.55 w rejonie skrzyżo
wania ulicy Katowickiej z Zabyt
kową doszło do wypadku. Kierow
ca seicento wyjeżdżając z ul. Za
bytkowej wymusił pierwszeństwo
1 uderzył w dove, którym jechał
mieszkaniec Rybnika.
13.07.2003 r.
Około godz. 3.00 przyjęto zgło
szenie o pożarze garażu przy ul.
Malinowej.
(mii)

Warunki dowozu towaru do klienta:
 minimalna wartość zamówienia  40 zł
 w granicach 4 km od Supermarketu dojazd gratis

^
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TRZY POKOLENIA
(dok. ze str.l)
wiciele czeskiej straży pożarnej ze Starej Wsi Kosadka nad Odrą
Radovan Licke i Jaroslav Mach, właściciel skansenu Wieś Be
skidzka Jan Kamiński, druhowie i prezesi innych ustrońskich
jednostek OSP a także delegacje jednostek OSP z Brennej, Blad
nie i Kozakowic, mieszkańcy i goście Lipowca.
Jednostka O S P w L i p o w c u liczy 2 3 c z ł o n k ó w c z y n n y c h , 2 3

członków wspierających, 10 członków drużyny młodzieżowej
oraz dwóch członków honorowych. Posiada wóz bojowy star 266
wyposażony w autopompę, agregat wysokiego ciśnienia, agregat
prądotwórczy oraz podręczny sprzęt ratowniczy.
Historię OSP przedstawił Józef Balcar (publikujemyją obok).
Podczas uroczystości dokonano odznaczenie sztandaru jednost
ki złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa". Dokonał tego
J. Sztwiertnia. Następnie J. Sztwiertnia i J. Szwarc odznaczyli
wyróżniających się strażaków z Lipowca. Złote medale „Za za
sługi dla pożarnictwa" otrzymali: Grzegorz Górniok, Eugeniusz
Holeksa, Józef Golik, Leszek Glajc, Józef Chrapek, srebrne
medale „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Józef Chrapek,
Stanislaw Wantulok, Andrzej Polok, brązowe medale „Za za
sługi dla pożarnictwa" otrzymali: Rudolf Mojeścik, Franciszek
Herman. Natomiast wyróżnienie „Strażak Wzorowy" otrzymał
Marcin Krysta. Prezes jednostki K. Małysz wręczył listy Zarzą
du OSP Lipowiec honorowym członkom Franciszkowi Bijoko
wi i Józefowi Kołdrowi oraz zasłużonemu dla jednostki Józefo
wi Balcarowi.
Z zebranymi modlili się księża, M. Brańka i H. Czembor.
 Strażakom należy się nasza szczególna wdzięczność  mówi
ła wręczając wyróżnienia E. Czembor.  To wy poświęcacie nie
tylko godziny, dni, lata ale poświęcacie swoje zdrowie. Stąd
w uznaniu zasług Rada Miasta przyznała tytuły „Zasłużony
dla miasta Ustronia", najwyższe wyróżnienia, które Rada Mia
sta może nadawać.
Wyróżnienie przyznano jednostce OSP w Lipowcu. Z rąk E.
Czembor i I. Szarca odbierał je K. Małysz. Wyróżnienia „Za za
sługi dla miasta Ustronia" otrzymali także K. Małysz i Edward
Krysta.
 To trzy pokolenia służą temu społeczeństwu, to trzy pokole
nia walczą z żywiołem, bronią dobytku mieszkańców Lipow
ca  mówił J. Sztwiertnia.  Przez te 75 lat zmieniło się dużo.
Kiedy straż powstawała, społeczeństwo Lipowca zdane było
na tutejsza straż. Przy dzisiejszej technice, komunikacji, jest
możliwy szybki dojazd jednostek spoza Lipowca, jest możli
wość akcji innych jednostek. Zmieniła się od tego czasu wa
sza służba, wasza działalność dla tej miejscowości. Straż po
żarna w naszym kraju zyskuje coraz większe uznanie. Chciał
bym wam przekazać wyrazy uznania w imieniu klubu parla
mentarnego strażaków.

Meldunek składa P. Wałach.
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Fot. W. Suchta

R. Licke dekoruje K. Małysza.

Fot. W. Suchta

J. Sztwiertnia wręczył K. Małyszowi proporczyk przyznany
przez sejmowy klub strażaków. Przemawiali inni goście. Poseł J.
Szwarc składając życzenia stwierdził m.in.:
 Nie sposób wartościować tego, czego dokonaliście w minio
nym 75Ieciu  mówił J. Szwarc.  Ile uratowaliście dobytku,
a może istnień ludzkich. Ale jedno jest pewne, że przez te 75
lat ta jednostka wykształciła rzesze doskonałych druhów stra
żaków, którzy zawsze nieśli, niosą i będą nieśli pomoc. Chciał
bym także podziękować waszym rodzinom, mieszkańcom Li
powca, którzy was zawsze wspierają. Pragnę serdecznie po
dziękować władzom miasta za wspieranie działalności jedno
stek OSP w Ustroniu.
Gdy w 2002 jednostka strażaków w Kosadce w Czechach ob
chodziła jubileusz 80lecia, była tam delegacja z Lipowca. Jed
nostki wcześniej z sobą nawiązały kontakty partnerskie i o tym
przypomniał R. Licke.
 Aby u vas nie nehorylo, a velka woda was ne trapiła  życzył
R. Licke, po czym wręczył K. Małyszowi medal.
 Moja maminka se urodila tu, w Lipowcu  wspomniał o swych
związkach z Lipowcem.
Sam jako mały chłopiec R. Licke biegał po Lipowcu, pamięta
też starą remizę.
Wystąpienia gości kończył I. Szarzeć mówiąc:
 Dziś występuję tu w podwójnej roli. Nie tylko jako burmistrz,
ale też jako wnuczek waszego honorowego członka. Historia
zatoczyła koło  człowiek wraca tam skąd się wywodzi. Chciał
bym podkreślić, że ludzie, którzy się poświęcali dla innych,
dla społeczeństwa, byli bezinteresowni, potrafią się teraz spo
tkać i razem świętować ten wspaniały jubileusz. Chciałbym
życzyć wszystkim druhom jubilatom, wszystkim strażakom
zrzeszonym w OSP Ustronia, żeby jak najmniej było wyjaz
dów do pożarów, do innych klęsk żywiołowych, ale też aby
sprawność i ogólna funkcjonalność naszych jednostek była
co najmniej na takim poziomie jak obecnie. Należy wspomnieć
o tym, że gościcie tu nie tylko przedstawicieli władz samorzą
dowych, kościelnych, posłów, ale też przedstawicieli innych
służb mundurowych. Są z nami komendanci straży granicz
nej i policji. Pokazuje to, że straż pożarna w Lipowcu jest
zaprzyjaźniona ze wszystkimi i tak to powinno przebiegać,
a nasze miasto stanowić całość. Są dzielnice, ale miasto mamy
jedno. Cieszę się, że współpraca tak dobrze funkcjonuje.
Meldunek o salutach armatnich, które rozległy się podczas uro
czystości, złożył żołnierz armii gen. Andersa Paweł Wałach:
 Panie prezesie! Melduję, że strzały się udały. Jedna rakieta
trochę zbłądziła, ale ogniomistrz doprowadził ją do celu.
Na zakończenie odbyła się defilada z odznaczonym sztan
darem.
Wieczorem bawiono się na festynie strażackim na boisku Szkoły
Podstawowej w Lipowcu.
Wojsław Suchta
17 lipca 2 0 0 3 r.

HISTORIA
JEDNOSTKI
Poniżej historia straży pożarnej w Lipowcu, którą na uroczy
stościach jubileuszowych przedstwil Józef Balcar.
W grudniu 1928 r. zbiera się liczna grupa mieszkańców Li
powca w gospodzie u p. Wardasa, by założyć jednostkę OSP. Ini
cjatorami tego ważnego wydarzenia byli: Gustaw Janik  tutejszy
gospodarz, Jan Walcarek  mieszkaniec Lipowca, Andrzej Chra
pek  wójt Lipowca, Józef Gajdzica  naczelnik OSP Nierodzim,
Rudolf Świetlik  naczelnik rejonowy ze Skoczowa
Przewodniczący zebrania Gustaw Janik cel zebrania poddał pod
dyskusję. Wszyscy obecni wypowiedzieli się za utworzeniem OSP,
ponieważ jest to związek humanitarny i dobroczynny, który
w nieszczęściu niesie pomoc ludności miejscowej i pozamiejsco
wej.W skład pierwszego zarządu weszli: Gustaw Janik, Jan Ja
worski, Paweł Krysta, Jan Greń, Jerzy Janik, Paweł Heler, Jakub
Maciejczek, prócz nich figurują tam nazwiska: Jerzy Wantulok,
Józef Broda, Franciszek Greń, Józef Hałat, Józef Glac, Jan Sza
rzeć, Jan Bijak, Jerzy Chwastek, Ferdynand Tomcia, Dominik
Nowak, Jan Cholewa, Franciszek Heler, Teofil Heczko. W roku
następnym zakupiono motopompę, którą przechowywano w szo
pie p. Wardasa. Z okazji jej poświęcenia odbył się pierwszy fe
styn  dochód przeznaczono na zakup taboru strażackiego. Po
zgromadzeniu materiałów budowlanych przystąpiono do budo
wy zaprojektowanej przez p. Jana Hanusa z Ustronia remizy.
Uroczystość poświęcenia remizy odbyła się w 1932 r., w latach
następnych, aż do wybuchu II wojny światowej jednostka umacnia
ła się, wyposażała w sprzęt, doskonaliła umiejętności strażackie.
W okresie okupacji działalność została przyhamowana, a re
miza została zajęta na cele wojsk okupanta. Po wojnie w 1945 r.
wybrano nowy Zarząd w składzie: Stanisław Kisiała  prezes, Je
rzy Wantulok  naczelnik, Franciszek Heler  zca naczelnika,
Karol Chrapek  sekretarz, Franciszek Bijak  skarbnik
Remizę wyremontowano po zniszczeniach wojennych i wpro
wadzono sprzęt, który w czasie wojny był przechowywany w róż
nych gospodarstwach. W roku 1948 obchodzono 20lecie istnie
nia  dochód z imprezy przeznaczono na zakup mundurów ćwi
czebnych. W 1953 r. zakupiono wóz konny, który przystosowano
do przewozu motopompy.
Z okazji 30lecia OSP zakupiono w 1958 r. nową wydajniejszą
motopompę, zaś w roku 1959 zakupiono z przetargu samochód
marki Dodge, który własnymi siłami przerobiono na samochód
strażacki. Służył on naszej jednostce do roku 1976, kiedy to Ko
menda Powiatowa w Cieszynie przekazała nam samochód marki
Lublin, który również we własnym zakresie przystosowaliśmy do
celów gaśniczych.
Na jednym z zebrań ogólnych w 1981 r. zapada decyzja o bu
dowie Domu Strażaka. Po powołaniu społecznego Komitetu Bu
dowy w składzie: Karol Małysz  przewodniczący, Józef Polok 
zca przewodniczącego, Edward Krysta  sekretarz, członkowie:
Józef Balcar, Karol Cholewa, Stanisław Greń, Gustaw Janik, Sta
nisław Łabudek, Janusz Molek.
Po pokonaniu wielu trudności z przygotowaniem dokumenta
cji w dniu 7 lipca 1989 r. przystąpiono do prac ziemnych. Dzień
18 sierpnia 1990 r. to uroczystość wmurowania kamienia węgiel
nego. Funkcję kierownika budowy, inspektora nadzoru, księgo

E. Czembor wręcza wyróżnienie E. Kryście.

Fot. W. Suchta

wej, jak również wszelkie prace związane z budową wykonywa
ne były społecznie przez strażaków oraz mieszkańców dzielnicy.
Maj 1994 r. to uroczystość poświęcenia i przekazania Domu Stra
żaka. Na jednym z zebrań mieszkańców dzielnicy w roku 1997
zostaje powołany społeczny komitet fundacji sztandaru dla jed
nostki OSP Ustroń Lipowiec. Sztandar zostaje przekazany z oka
zji jubileuszu 70lecia jednostki w roku 1998. Rok 1998 to rów
nież starania o zakup podwozia STAR 266. Rok 1999 to okres
karosażu zakupionego podwozia i przystosowanie do działań
gaśniczych. 27 listopada 1999 r. nastąpiło przekazanie wozu bo
jowego dla naszej jednostki. Rok 2003 to jubileusz 75lecia po
wstania naszej jednostki. W okresie tym przez jej szeregi przewi
nęło się wielu naszym przodków, wielu już nie żyje.
Ci którzy byli jej członkami lub są obecnie to ludzie wartościo
wi, śpieszący w razie nieszczęścia bliźniemu z bezinteresowną
pomocą.
(

~

\

W dawnym
W okresie międzywojennym w ustrońskich szkołach corocznie
zlokalizowane były kolonie, co odnotowano w kronikach szkol
nych.
Letni wypoczynek dla dzieci organizowano również w budyn
ku, który obecnie mieści Dom Towarowy „Savia" przy ulicy Cie
szyńskiej. Na zdjęciu wypożyczonym przez Zbigniewa Szymika
z Katowic widoczna jest grupa dzieci mieszkających w tym obiek
cie podczas wakacji w latach trzydziestych.
Na temat pobytu na koloniach w Ustroniu, które urządzone
były w budynku przy ulicy Cieszyńskiej pisał również ks. Le
opold Zielasko, co opublikowano w książce „Wspomnienia ustro
niaków".
Lidia Szkaradnik
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17 lipca 2003 r.
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PO KONGRESIE
Na odbywającym się 2930 czerwca Kongresie Sojuszu Lewi
cy Demokratycznej delegatami województwa śląskiego byli Ka
tarzyna Brandys i poseł Jan Szwarc  oboje z Ustronia. Obrady
odbywały się w hotelu „Gromada" w Warszawie. Spośród 850
uczestników Kongresu wybrano liczącą 346 osób Radę Krajową
SLD. W skład Rady SLD weszli wszyscy posłowie i senatorowie
SLD a także 120 osób wyłonionych podczas wyborów na Kon
gresie. Tak więc z urzędu w Radzie Krajowej SLD zasiadł poseł
J. Szwarc, natomiast wybrana została K. Brandys. Oboje  K. Bran
dys i J. Szwarc  są jedynymi reprezentantami powiatu cieszyń
skiego w tym gremium.
W piątek 11 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Kra
jowej SLD, już w siedzibie SLD w Warszawie na ul. Rozbrat.
Szczegółowo o tym posiedzeniu informowały dzienniki, przede
wszystkim w kontekście afery starachowickiej. Poprosiłem
K. Brandys o rozmowę:
Została Pani członkiem Rady Krajowej SLD. Czy to wstęp
do szerszej kariery politycznej?
Nie określę tego dokładnie w tej chwili, ale na pewno jest to duży
krok do przodu, jeżeli chodzi o wejście w struktury centralne SLD.
Poznaje się ludzi, sposób funkcjonowania partii na najwyższym
szczeblu.
A wcześniej miała Pani kontakty z czołowymi politykami SLD?
Tak. Działałam jeszcze w SdRP, potem zakładałam wszystkie
struktury SLD w powiecie cieszyńskim. Z racji tego były kontak
ty, ale zdarzało się to od czasu do czasu przy okazji kampanii
wyborczych. W tej chwili będę tam pracować na bieżąco. Rada
Krajowa skupia większość czołowych polityków SLD, tych
z pierwszych stron gazet.
Dostanie się do władz partii wymaga trochę wysiłku, gdyż
chętnych zawsze jest więcej niż miejsc. Czy wymagało to wie
lu zabiegów?
Jak w każdej partii przed wyborami dochodzi do pewnych uzgod
nień. W SLD trwały one od szczebla powiatowego, poprzez zjazd
wojewódzki, a potem na dzień przed Kongresem mieliśmy posie
dzenie delegatów województwa śląskiego. Tam już zapadały pew
ne ustalenia.
Z jakimi korzyściami materialnymi wiąże się wybór do Rady
Krajowej SLD?
To nie korzyści, a wręcz przeciwnie  działanie typowo społecz
ne. Płacimy składki, wyjazdy do Warszawy finansujemy we wła
snym zakresie. Żadnych korzyści materialnych nie mamy.
Obecnie toczy się dyskusja w SLD o funkcjonowaniu tej partii
w obliczu afer. Na posiedzeniu Rady Krajowej rozwiązano Radę
Powiatową SLD w Starachowicach. SLD ma problem ze swy
mi członkami, którzy nie zawsze postępują tak, jak powinni.
Jak Pani odbierała te dyskusje uczestnicząc w posiedzeniu?
Jeżeli chodzi o Kongres i pierwsze posiedzenie Rady, to zdomi
nowały je dwa punkty: sprawa weryfikacji członków we wszyst
kich strukturach partii i gospodarka. Podjęliśmy uchwałę o wery
fikacji członków SLD. We wrześniu zaczniemy od kół SLD, czy
li najmniejszej struktury. Każdy z członków dostanie do wypeł
nienia deklarację członkowską, nowa legitymację i będzie musiał

K. Brandys w przerwie obrad z ministrami.
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K. Brandys w kuluarach z premierem.

być zaakceptowany przez wszystkich członków koła. Zostanie oce
niony, czy jest godzien być członkiem. Zapewne nie wszyscy przej
dą tę weryfikację i zmniejszy się partia, ale będziemy mieć pew
nych ludzi.
W Ustroniu jest Pani szefową kola. Czy jest Pani pewna swo
ich ludzi?
Tak. Przy czym to nie ja będę oceniać. Zrobią to wszyscy człon
kowie koła. Będzie na pewno dyskusja i jeżeli się okaże, że ktoś
w naszym kole nie powinien być członkiem partii, to na pewno
nim nie będzie. Nie słyszałam jednak złych opinii na temat osób
z naszego koła lub o rzeczach, których nie powinni robić jako
socjaldemokraci.
Działania sprzeczne z prawem mają to do siebie, że ludzie się
nimi nie chwalą. Gdy różne grzeszki wychodzą na światło
dzienne, nagle wszyscy się zastanawiają, jak mógł to zrobić
taki porządny człowiek. Szczególnie dotyczy to ludzi związa
nych z polityką.
Nie tylko w naszej partii występują takie zjawiska, dochodzi do
działań niezgodnych z prawem. Ale to SLD obecnie rządzi i jest
najbardziej obserwowane. Natomiast nieuczciwi ludzie są we
wszystkich partiach i wcześniej czy później to wypłynie. Moim
zdaniem momentalnie, w chwili wykrycia afery, osoby winne
muszą zostać wykluczone z partii. Tu nie powinno być dyskusji.
0 pośle Jagielle wiedziano trzy miesiące i nic.
Będziemy dążyć do tego, by podobne sytuacje już nie miały miej
sca. Dlatego też powołano rzecznika dyscyplinarnego, który bę
dzie w partii kimś w rodzaju prokuratora.
Czym Pani będzie się zajmować w Radzie Krajowej SLD?
Powołaliśmy dziesięć komisji tematycznych, które będą monito
rować program partii. Chciałabym pracować w Komisji Ustroju
1 Rozwoju Państwa, która będzie się zajmować problemami cen
tralizacji i decentralizacji, samorządności, miejsca, roli i funkcji
organizacji pozarządowych i współdziałania państwa z tymi or
ganizacjami, a także funkcjonowaniem państwa, wymiarem spra
wiedliwości, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz obronnością.
We wrześniu personalnie zostaną ustalone składy poszczególnych
komisji, a wiceprzewodniczący partii będą szefami poszczegól
nych komisji. Poza tym jako członek Rady Krajowej chciałabym
przenosić głosy z powiatu cieszyńskiego. Chcę się na bieżąco
spotykać ze wszystkimi kołami naszego powiatu, organizacjami.
Postaram się te głosy przenosić do góry. Moim zdaniem do tej
pory w Warszawie za mało słuchano dołów. Z tego co zaobser
wowałam, do Rady Krajowej weszło trochę nowych, świeżych
ludzi i to powinno się zmienić.
Ale chyba istnieje dystans między tymi nowymi a czołowymi
politykami SLD?
Nie. Posiedzenie Rady Krajowej toczy się w atmosferze, można
powiedzieć, rodzinnej. Jest Radą, która ma pracować, a nie pra
wić sobie grzeczności.
To jak się do siebie zwracacie?
Per ty. Wszyscy do siebie się zwracają w ten sposób, niezależnie
czy ktoś jest ministrem czy tylko członkiem Rady.
To do premiera Pani też Pani zwraca się przez „ty"?
Akurat nie miałam okazji z nim rozmawiać, ale generalnie jest
zasada mówienia sobie przez „ty". Tworzony jest klimat sprzyja
jący pracy. Panuje przyjacielska atmosfera.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
17 lipca 2 0 0 3 r.

W ROCZNICĘ TRAGEDII
O Panie, któryś jest na niebie
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
0 polski dach i polską broń.
Jeszcze przed zakończeniem roku szkol
nego w MDK „Prażakówka" odbyła się
akademia poświęcona 60. rocznicy tragicz
nej śmierci Naczelnego Wodza Władysła
wa Sikorskiego. Cytowana powyżej „Mo
dlitwa Obozowa" napisana przez Adama
Kowalskiego w październiku 1939 r. od
śpiewana została przez Kameralny Zespół
Wokalny „Ustroń". W akademii uczestni
czyła młodzież z ustrońskich gimnazjów,
burmistrz Ireneusz Szarzeć i wiceprze
wodniczący Rady Miasta Stanisław Ma
lina, a także reprezentujący kombatantów
z Zaolzia Stanisław Firła.
Pamięć gen. Sikorskiego uczczono mi
nutą ciszy.
Akademię przygotowali kombatanci
ze Stowarzyszenia Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie. Dzięki nim młodzież mo
gła odbyć ciekawą patriotyczną lekcję hi
storii, z filmem „Generał Sikorski" Zbi
gniewa Wawera. Wysłuchano oryginalne
go przemówienia generała Sikorskiego
z taśmy magnetofonowej.
Ostatni apel gen. Władysława Sikorskie
go do kraju brzmiał:
Obywatele Rzeczypospolitej!
Przema
wiając w imieniu rządu wzywam was do
Musicie
wytrwania i do cierpliwości.
baczyć pilnie, aby waszej gotowości do
największych nawet ofiar, nie wyzyska
no ze szkodą dla was i dla Rzeczypospo
litej. Będziecie nadal wzorem godności,
poczucia honoru narodowego i zdyscy
plinowania. Będziecie, jak dotąd, stale
odrzucać wszystko, co nie pochodzi od
legalnej władzy Rzeczypospolitej.
Wy,
bracia i siostry nasze, pamiętajcie za
wsze, żejesteście żołnierzami Polski Wal
czącej, którą kieruje jedynie rząd, a na
froncie z jego ramienia naczelny wódz
polskich sił zbrojnych. Naród, który nie
zginął, ani nie załamał się w tym strasz
nym kataklizmie dziejowym, potrafi wy
ciągnąć nieodzowne wnioski z przegra
nej oraz z ciosów. Rozumie on, że tym je
dynie sposobem przekuje kruchy zlom
klęski w stalową broń zwycięstwa.
„Modlitwa obozowa" pisana była w cza
sie, gdy gen. W. Sikorski zostawał premie
rem rządu polskiego. W niecały rok po jego
śmierci, w maju 1944 r. Feliks Konarski
do muzyki Alfreda Schutza napisał „Czer
wone maki na Monte Cassino". Pieśń tę
wykonał również KZW „Ustroń" w „Pra
żakówce". Druga, mniej znana zwrotka
pieśni brzmi:
Runęli przez ogień straceńcy!
Niejeden z nich dostał i padł...
Jak ci, z Somosierry szaleńcy!
Jak ci, spod Rokitny, sprzed lat!
Runęli impetem szalonym
1 doszli!... I udał się szturm!
I sztandar swój białoczerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur!
Wojsław Suchta
17 lipca 2003 r.

. A K I E D Y T R Z E B A — N A Ś M I E R Ć IDĄ P O K O L E I ,
J A K K A M I E N T E P R Z E Z B O G A R Z U C A N E N A SZANIEC

BM.ETYN INFORMACYJNY
Rok V

W a r s z a w a , 8 lipca 1943 r .

N r . 27 (182)

Dnia 5 lipca br., w chwili s t a r t u z G i b r a l t a r u d o Asnglji, samolot
w i o z ą c y p r e m j e r a S i k o r s k i e g o — uległ k a t a s t r o f i e . P r e m j e r w r a c a ł p o
i n s p e k c j i w o j s k p o l s k i c h n a B l i s k i m W s c h o d z i e — do A n g l j l . W r a z z P r e 
m j e r e m zginęli w t r a g i c z n y m "wypadku szef S z t a b u G e n e r a l n e g o gen. Kli
m e c k i , ł ą c z n i k r z ą d u b r y t y j s k i e g o p r z y p r e m j e r z e — p o s e ł C a z a l e t , córka
p r e m j e r a p. L e ś n i e w s k a o r a z c z t e r e c h o f i c e r ó w p o l s k i c h .
Rżąd pod przewodnictwem Prezydenta Raczkiewicza odbył nie
zwłocznie s p e c j a l n e posiedzenie. P r e z y d e n t R a c z k i e w i c z p o w i e r z y ł t y m 
czasowo pełnienie obowiązków p r e m j e r a wicepremjerowi Stanisławowi
M i k o ł a j c z y k o w i . G e n . M a r j a n K u k i e ł , m i n . S p r a w w o j s k . , b ę d z i e pełnił
f u n k c j e wodza naczelnego.
P r ę z y d e n t R z p l i t e j z a r z ą d z i ł d W t y g o d n i o w ą żałobę n a r o d o w ą .

P r e z y d e n t R a c z k i e w i c z w y g ł o s i ł p r z e z r a d i o d o N a r o d u Polskiego
następujące przemówienie:

„Obywatele Rzplitej Polskiej! Zrządzeniem Boga doznaliśmy no
wego i ciężkiego ciosu: premjer i wódz naczelny, gen. Władysław Sikorski
nie żyje. Padł na swym posterunku w czasie podróży samolotowej z Bli
skiego Wschodu. Ten cios odebrał Narodowi wypróbowanego w służbie
Ojczyzny żołnierza i męża stanu.
Naród polski tak jak wszystkie vN arody Zjednoczone ponosi każde
go dnia liczne i gorzkie ofiary dla osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa
nad przeciwnikiem. Dzisiaj Władysław Sikorski wszedł w szeregi tyci,
ktirzy przez swoją śmjerć — prowadzą nas do nowego żyda. W inllenlu
Rzplitej Polskiej oddaję cześć jego wielkim zasługom dla naszej Ojczyzny.
W knieniu Rzplitej Polskiej apeluję do Was wszystkich, gdziekol
wiek jesteście — w Polsc/2 okupowanej przez nieprzyjaciela czy na wy
gnaniu, rozrzuceni burzą wojny po wszystkich kontynentach czy*w na
szych walczących siłach zbrojnych — umocnijcie się w jednaki i wzmóż
cie pracę, aż osiągniemy wwydęstwo, które musi być dla naszej Ojczyzny
dziejową sprawiedliwością".

Za udział w akademii dziękował prezes SPSZnZ Adam Heczko.

Fot. W. Suchta
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Champion Paganini.

Fot. W. Suchta

BOKSER CHAMPIONEM
Hodowcy i miłośnicy psów spotkali się
na XXIX Beskidzkiej Wystawie Psów Ra
sowych w Ustroniu. Poranna ulewa zapo
wiadała pewne utrudnienia, na szczęście
jednak szybko się wypogodziło i impreza
przebiegała bez problemów. Do kolejne
go deszczu doszło po kilku godzinach.
Znaczna wilgotność powietrza utrzymu
jąca się przed południem, nie była zbyt ko
rzystna dla właściwego wyglądu sierści
psów niektórych ras. Moją uwagę zwrócił
przepiękny kudłacz pracowicie szczotko
wany przez właścicielkę.
 To owczarek staroangielski Bobtail,
wspaniała rasa, jednak wymagająca bardzo
starannej pielęgnacji  stwierdziła Doro
ta Nowak z Bielska.  Nazywamy ją Be
tula, co po łacinie oznacza brzozę  ma
ubarwienie jak kora tego drzewa, choć
w papierach widnieje imię Elka. To bar
dzo łagodne psy, które wprost uwielbiają
dzieci. Jednak właściciel musi pamiętać
o regularnym szczotkowaniu swojego pu
pila, gdyż jego sierść może się sfilcować.
Psy tej rasy trzeba w specjalny sposób cze
sać na wystawy, a przy dzisiejszej aurze
nie mogę osiągnąć wymaganej fryzury. Ła
twiej jest podczas wystaw odbywających
się w zadaszonych halach. Betula jest kar
miona naturalnie, ponieważ niezbyt chęt
nie je suchą karmę. Gotuję dla niej jedze
nie, ustalone uprzednio z weterynarzem.
Są to głównie ryż, jarzyny i kurczak, cza
sami wołowina.
Jeszcze dwa lata temu psy rasy owcza
rek francuski Briard należały na ustrońskiej
wystawie do rzadkości. W tym roku było
sporo przepięknych okazów.
 Kiedy suczki tej rasy się szczenią, rodzi
się przeważnie dużo szczeniąt  powiedzia
ła Berta Kurdyś z Częstochowy.  Poza
tym Briardy są bardzo atrakcyjne ze wzglę
du na piękną szatę. Stają się modne. Rasy
agresy wne stają się mniej popularne, gdyż
sprawiają dużo kłopotu i są nie najlepiej
postrzegane. Ludzie szukają czegoś nowe
go. Hoduję Briardy od trzech lat i rzeczy
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wiście psów tej rasy widzi się coraz wię
cej. Pogoda jest dobra, ponieważ nie jest
za gorąco i psy nie są zmęczone. Zarówno
mój pies jak i suczka zdobyły drugie miej
sce i bardzo dobre opisy. Konkurencja była
ogromna.
 Nowofunland jest wyjątkowo łagodną
rasąstwierdził Andrzej Kądziela z Cie
szyna, wystawiający psy w klasie szcze
niąt i klasie otwartej.  Sam się uczy  nie
trzeba mu wiele pokazywać. Jest bardzo
inteligentny. To duży pies dający dużo
miłości. W pielęgnacji nie jest kłopotliwy,
gdyż nie gubi sierści. Oczywiście trzeba
go regularnie  minimum raz w tygodniu
 szczotkować. Nasza suka dziś debiutuje
 zobaczymy co będzie.
Ustrońska Wystawa Psów rozrasta się,
rozwija. Zmieniają się również, ewoluują
i powiększają hodowle.
Ustroński hodowca Karol Kowala roz
szerza hodowlę.
 Zacząłem również hodować szpica
wilczastego, ale podstawowy kierunek

mojej działalności to w dalszym ciągu
owczarki podhalańskie.
Psy startujące w Wystawie oceniano
w 10. grupach: I  owczarki i inne psy pa
sterskie, II  pinczery, sznaucery, moloso
wate, III  teriery, IV  jamniki, V  szpice
i psy pierwotne, VI  psy gończe i poso
kowce, VII  wyżły, VIII  aportery, pło
chacze, psy dowodne, IX  psy ozdobne i
do towarzystwa, X  charty.
 Zwycięzcą Wystawy został pies rasy bok
ser, który pochodzi z Opola  poinformo
wał komisarz Wystawy Michał Jurczok.
 Przepiękny pies, który na światowej wy
stawie był trzeci. Taki wynik na wystawie,
w której biorą udział psy z całego świata
i ocenia się je według bardzo ostrych kry
teriów, to ogromny sukces dla polskich ho
dowców. Dzisiejsze zwycięstwo jest na
pewno dla tego psa zasłużone.
 Paganini jest z hodowli Anny Boguckiej
 mówi jego właściciel Janusz Zdoliński
z Opola.  To pies bardzo zdyscyplinowa
ny. Posiada wyszkolenie 1PO1, PT. Zdą
żył już dostać siedem wniosków na inter
championa. Jeżeli w tym roku dostanie je
den wniosek zagraniczny, będzie inter
championem, czyli międzynarodowym
championem piękności. Ma dwa i pół roku,
więc kariera przed nim. Na wystawie świa
towej bokserów w Mariborze zdobył trze
cie miejsce w psach żółtych. Jest psem
znanym już poza granicami kraju, a poza
tym ojcem dorodnych dzieci. Żywi się po
karmem suchym. Jeść dostaje rano i wie
czorem. To mu całkowicie wystarcza.
Ostatnio do naszej hodowli doszła mała
suczka, a on przyjął ją bardzo przyjaźnie.
Uczy ją i bawi się z nią. To pies przyja
cielski, towarzyski, nawet dla dzieci. Z
drugiej strony potrafi upilnować i obronić.
Drugim psem ustrońskiej Wystawy był
czekoladowy labrador, a trzecim ozdobny
czarny pudel.
 Bardzo dobrze wypadło młode pokole
nie psów z hodowli Briarda Bożeny Strunk
 poinformował M. Jurczok.  W klasie po
średniej suka uzyskała pierwszą lokatę,
ocenę doskonałą, złoty medal, CWC. Do
brze wypadł K. Kowala hodujący owczar
ki podhalańskie. Jego suka uzyskała dru
gą lokatę i srebrny medal. Suka szpic uzy

Przed finałami spadł rzęsisty deszcz i stadion Kuźni opustoszał.

Fot. W. Suchta

17 lipca 2003 r.

Nowofunland  duży pies, dużo miłości.

skała I lokatę i złoty medal. Te psy, które
wygrały, zostały przez niego kupione, ale
trzeba wspomnieć, że w jego hodowli
owczarków, wyrosły już wysokiej klasy
szczeniaki, które na wystawie w Opolu za
błysły. Ze wszech miar godna polecenia
jest hodowla sznaucerów Stanisława
Niemca. Jego pies w klasie otwartej zdo
był I lokatę, CWC i złoty medal. Suka
z tej hodowli w klasie młodzieży uzyskała
I lokatę, złoty medal, została też zwycięz
cą młodzieży. Należy powiedzieć, że S.
Niemiec znajduje się w czołówce hodow
ców sznaucerów w Polsce.
Jesteśmy zadowoleni, gdyż w każdej
kolejnej Wystawie bierze udział więcej
psów i odwiedzają więcej osób. Jedynym
naszym problemem jest ciągle niewystar
czająca liczba miejsc parkingowych w
Ustroniu. W trakcie trwania tegorocznej
Wystawy tworzyły się korki. Być może
było to spowodowane zmianą organizacji
ruchu w porównaniu z latami poprzedni
mi, kiedy to z dwupasmówki można było
zjechać już w Hermanicach i dojechać na
stadion od Kuźni. Informacje o takiej moż
liwości były już na dwupasmówce i wiele
osób z niej korzystało, co niewątpliwie
przyczyniało się do odciążenia ruchu w
centrum Ustronia.
Właściwie z tych pięciu wystaw, które
odbyły się dotąd w Ustroniu pogoda
w ostatnią niedzielę była jedną z lepszych.
Mimo deszczu rano i w środku imprezy.
Temperatura była bardzo dobra, gdyż dzię
ki deszczowi nie było za ciepło ani za zim
no, nie było też wiatru. Warto podkreślić,
że Wystawa Psów stała się bardzo lubia
nym i oczekiwanym punktem sezonu. Już
pytano mnie o wystawę przyszłoroczną,
czy na pewno będzie. Wystawą interesują
się dzieci, młodzież. Wiele z nich przycho
dzi do mnie w ciągu roku z prośbą o rady
dotyczące opieki nad psem.
Niektórzy mieszkańcy Ustronia twier
dzą, że zbyt mało się robi, by miasto pro
17 lipca 2003 r.

Fot. A.Gadomska

mować w kraju i poza jego granicami.
Tymczasem, gdy przychodzimy przed Wy
stawądo niektórych punktów handlowych
z prośbą o umieszczenie w oknie wysta
wowym plakatu informującego o Wysta
wie, bywa, że spotykamy się z odmową. A
przecież trudno o lepszą promocję miasta
niż organizacja imprezy międzynarodowej
tej rangi. Na szczęście jednak bardziej po
wszechne jest życzliwe traktowanie orga
nizatorów.
Komitet organizacyjny stanowi dobry
zespół i w ciągu tych pięciu lat staraliśmy
się wyciągać wnioski z błędów, aby im
prezę organizacyjnie usprawnić. W tym
roku do naszych działań włączyła się straż
pożarna, która pomogła nam bardzo

w sprawach porządkowych. Dzięki wyso
kiej frekwencji może uda się w przyszłym
roku opuścić nieco ceny biletów na Wy
stawę. W tym roku na Wystawę miały wol
ny wstęp osoby niepełnosprawne.
Tyle Komisarz Wystawy M. Jurczok.
Warto dodać, że Wystawę odwiedziło ty
siące miłośników psów.
 W tym roku mieliśmy 650 psów w 140
rasach. To bardzo dużo. W ogóle obecnie
wygląda to tak na wystawach, że jest dużo
psów w wielu rasach  mówi prezes Związ
ku Kynologicznego w BielskuBiałej Da
nuta Ciapuła.  Tegoroczna wystawa do
brze zorganizowana, mam nadzieję, że wy
stawcy są zadowoleni. To najważniejsze, bo
hodowcy to ludzie kochający psy. Nie zda
rza się, by je źle traktowali. Wszyscy bio
rący udział w wystawie są członkami Związ
ku. Każdy pies biorący udział w wystawie
jest wyszczególniony w katalogu. Żaden
inny nie może brać udziału. Dla nas wysta
wa to dochód. Praktycznie związek utrzy
muje się z tego co zarobi. Ze składek i opłat
za papiery wydawane hodowcom otrzymu
jemy jedynie parę procent.
Wypada pogratulować organizatorom
i życzyć bezproblemowych  w miarę moż
liwości  przygotowań do przyszłorocznej
edycji Wystawy. A miłośnicy psów powin
ni chyba tak sobie zaplanować wakacje
w przyszłym roku, aby odwiedzenie kolej
nej Wystawy było możliwe.
Komitet Organizacyjny XXIX Beskidz
kiej Wystawy Psów Rasowych, która od
była się 13 lipca 2003 r. za pomoc w jej
zorganizowaniu dziękuje: władzom miasta
Ustronia, burmistrzowi Ireneuszowi Szar
cowi, Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta,
prezesowi KS Kuźnia Inżbud Zdzisławo
wi Kaczorowskiemu, właścicielom firm:
„Inżbud", „Kosta", „Słonecznik" oraz Po
licji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej
Centrum, lek. med. Alinie Michaliczek
Sliż, Henrykowi Królowi, Stanisławowi
Niemcowi.
Anna Gadomska

Wmte»  
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Briardy są coraz bardziej popularne  nie każdy wie, że to też owczarek, tyle że francuski. Nikt jednak
nie ośmieliłby się nazwać go francuskim pieskiem...
Fot. A. Gadomska

Gazeta Ustrońska 9

Dla przypomnienia podaję, że od roku istnieje w naszym mie
ście cykliczne wydawnictwo, zainicjowane przez Polski Klub Eko
logiczny  Koło w Ustroniu, pod nazwą „Przyrodnik Ustroński".
Celem publikacji jest zainteresowanie mieszkańców miasta
i regionu tematyką ochrony środowiska, przyrodoznawstwem, pro
mocją działalności Koła PKE i ochroną zdrowia. Zespół redak
cyjny, który przyjął na siebie wspaniały obowiązek kontynuowa
nia rocznika, chce dowieść, jak bardzo potrzebny i cenny jest ów
periodyk, dzięki któremu Ustroń w dziedzinie przyrodniczoeko
iogicznej wyróżnia się spośród wszystkich gmin Śląska Cieszyń
skiego.

DRUGI ZESZYT
17 czerwca na polu biwakowym w Ustroniu Dobce odbyła
się prezentacja drugiego zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego".
Liczne grono członków Koła PKE oraz zaproszonych gości
zebrało się na łonie natury, aby w piknikowej atmosferze,
w szczegółach dowiedzieć się, co zawiera kolejny numer. Pro
wadzenie spotkania powierzono Danucie Koenig z ramienia
Urzędu Miasta, który jest jednym ze współwydawców publi
kacji. Zespół redakcyjny w składzie: Zygmunt Białas, Alek
sander Dorda, Gustaw Michna i Leon Mijał, będący trzonem
pisarskim „Przyrodnika", ponownie do współpracy zaprosił
Małgorzatę Węgierek, Iwonę Ryś, Stanisława Kaweckiego i Eu
geniusza Zielonkę.Wśród nowych autorów artykułów znaleźli
się: Maria Kowalska, Anna Gadomska, Tomasz Kamiński
i Maciej Zborek (tekst o pstrągu potokowym napisany przy
współpracy z Janem Goliszewskim). Nie wszyscy związani są
z działalnością Polskiego Klubu Ekologicznego, lecz posiada
ją wiedzę i doświadczenia w tej branży.
O ocenę wydawnictwa poproszono Jana Kropa z Wisły, który
w swoim wystąpieniu fachowo i wyczerpująco przedstawił jego
pozytywne strony. Zwrócił również uwagę na pewne drobne nie
dociągnięcia edytorskie, w przyszłości możliwe do uniknięcia.
Imprezę uświetnił solowy występ w stylu country Tomasza
Kamińskiego, przy własnym akompaniamencie na gitarze i har
monijce ustnej. Wydaniem, opracowaniem graficznym i składem
komputerowym zajęła się, jak zwykle, Galeria „Na Gojach" wła
sności Bogusława i Kazimierza Heczków.
„Przyrodnik Ustroński" jest trzecim po „Pamiętniku Ustroń
skim" i „Kalendarzu Ustrońskim" ważnym lokalnym przedsię
wzięciem, stanowiącym dobrą lekturę dla znacznie lepszego po
znania Ustronia, jednego z najatrakcyjniejszych zakątków na ziemi
cieszyńskiej. Pomysłodawcom należąsię gratulacje i słowa uzna
nia za to, co robią.
Zatem zachęcam serdecznie do nabycia drugiego zeszytu „Przy
rodnika Ustrońskiego", zawierającego bardzo wartościowe i cie
kawe teksty oraz piękną profesjonalną oprawę graficzną.
Elżbieta Sikora
Śląski Szpital ReumatologicznoRehabilitacyjny
im. Gen. J. Ziętka
43450 Ustroń, ul. Szpitalna 11
tel. 033/ 854 26 40 fax. 033/854 35 99
ogłasza konkurs na:
świadczenie usług medycznych (psycholog)
w zakresie konsultacji, porad, terapii grupowej
lub indywidualnej
Szacunkowa liczba osób kierowanych na badania  20 osób
na miesiąc.
Czas na który zostanie zawarta umowa: 1 rok.
Materiały informacyjne wraz ze wzorem umowy można ode
brać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 159.
Informacji na temat konkursu udziela: St. Insp. ds. Zamówień
Publicznych  Hildegarda Szachowicz  pok. 159, tel. 033/
854 2640 wew. 127.
Oferty do konkursu należy składać do dnia 24.07.2003 r. do
godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2003 r. o godz. 10.30.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez
podania przyczyn.
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NIE PILNUJĄ TOREBEK
Wśród kilku tysięcy ludzi,
bawiących się na i po „Wiel
kim Gotowaniu", byli też zło
dzieje. W nocy z 29/30 czerw
ca wykorzystali zaangażowanie
policji w utrzymanie porządku
w miejscach najchętniej odwie
dzanych przez przyjezdnych.
Doszło do kilku włamań do
samochodów. Okradzione zo
stały dwa fiaty 126p, zaparko
wane na os. Centrum, renault,
stojący przy ul. Daszyńskiego
i VW golf przy ul. Polnej.
Wszystkie pojazdy należały do
ustroniaków i z wszystkich
zniknęły radioodtwarzacze.
Policjanci przypominają, że
przenośny sprzęt należy zabie
rać do domu, bo jak wiemy,
okazja czyni złodzieja.
 Tej nocy, funkcjonariusze
naszego komisariatu wspie
rani byli przez jednostki
z zewnątrz, tylko do pewnych
godzin  mówi komendant KP
Ustroń komisarz Janusz Basz

czyński.  Potem musieliśmy
sami zadbać o bezpieczeń
stwo, bawiących się do póź
nych godzin nocnych ustro
niaków i gości uzdrowiska.
Niestety wykorzystali to zło
dzieje.
To, czy ustrońscy policjanci
mają w sezonie dużo pracy,
zależy głównie od pogody. Kie
dy nie pada, w weekendy przy
jeżdża do nas wielu turystów,
a wieczorami i nocą raczej nie
wybierająsię w góry. Spotyka
jąsię w barach, pubach, restau
racjach i często zapominają
o pilnowaniu telefonów komór
kowych, paszportów, torebek.
Zgłaszają ich kradzież na dru
gi dzień, a czasem dzwoniąc po
powrocie do domu, gdzieś
z centralnej Polski. Policjanci
wszystkie te zgłoszenia odno
towują ale sami przyznają, że
woleliby pracować w terenie,
niż zajmować się papierkową
robotą.
(mn)

Powstało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Miasta Ustro
nia „Inicjatywa". Jego założycielami są dwudziestokilkuletni
mieszkańcy naszego miasta. Nie są osobami nieznanymi w Ustro
niu. Mają na swoim koncie już kilka inicjatyw, z najważniejszą,
organizowanym przez 10 lat turniejem koszykówki „Beton". Łą
czą ich zainteresowania, poglądy. Celem jest promocja naszego
miasta, wykorzystanie szans związanych z przystąpieniem do Unii
Europejskiej, wspieranie współpracy regionalnej i transgranicz
nej, pozyskiwanie inwestorów, wykorzystanie szans związanych
z uzdrowiskowym charakterem miasta, rozwój sportu i rekreacji,
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Założyciele sto
warzyszenia planują realizację swych celów poprzez organizo
wanie konferencji, targów, spotkań dyskusyjnych, szkoleń, dzia
łalność wydawniczą i informacyjną, poszukiwanie partnerów
przedsięwzięć gospodarczych, prowadzenie konsultingu prawno
gospodarczego, organizację imprez sportowych i kulturalnych.
Wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Przemysław Chy
biorz, Zbigniew Winter, Marcin Hołubowicz, Jakub Woner, Mar
cin Jurasz oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Mateusz Werpa
chowski, Bartosz Wasilewski, Rafał Chybiorz.
(ws)

Założyciele „Inicjatywy", od lewej: Zbigniew Winter, Przemysław Chybiorz,
Marcin Jurasz, Jakub Woner, Marcin Hołubowicz, Maciej Woner, Rafał
Chybiorz.
Fot. W. Suchta
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LIST DO REDAKCJI
Jak pozbyć się spalin?
„Gazeta Ustrońska" z dnia 18 czerwca 2003 r. informowała
nas o konferencji na temat „Rola lasów Beskidu Śląskiego i Ży
wieckiego w ekorozwoju regionu, na której Wojewódzki Konser
wator Przyrody Jolanta Prażuch omówiła i zaprezentowała zdję
ciami politykę regionalną w tym zakresie. Jest to problem nie
zmiernie ważny dla regionu i dla Ustronia przede wszystkim jako
miejscowości wczasowouzdrowiskowej.
Jako mieszkaniec Ustronia żałuję, że nie omówiono sprawy
niezmiernie ważnej, tj. zadymiania środowiska w okresie grzew
czym na skutek stosowania węgla i różnych odpadów w piecach
grzewczych, powodujących zadymianie atmosfery w mroźnych
dniach zimowych.
Mieszkam w rejonie kościołów i szkoły na Polanie i w okresie
grzewczym nie mogę otworzyć okna, gdyż do pokoju od strony
południowej wdziera się gryzący dym ze spalin węglowych (nie
tylko), również od strony północnej snują się dymy (już mniej
gryzące) z kominów, czterech stojących rzędem domów jednoro
dzinnych.
W okresie dekady Gierka do większości domów w okolicy do
prowadziliśmy gaz ziemny, udało mi się uzyskać przydział z „ Cen
trostału,, na rury potrzebne dla gazyfikacji większości domów
w Polanie. Jaka była wtenczas radość, gdyż ogrzewanie gazem
było tanie i nie wymagało pracy. Do domów odległych, gdzie
gazyfikacja byłaby zbyt kosztowna, udało mi się dostarczyć tań
szy koks.
W czasie transformacji ustrojowej gaz bardzo podrożał i więk
szość mieszkańców Polany musiała zrezygnować z wygodnego
ogrzewania gazem ziemnym. Musieliśmy przejść z powrotem
na opalanie węglem, a ciężka atmosfera nie różni się od kato
wickiej.
Jakie jest wyjście? Uważam, że należy ponowić wystąpienia
o obniżenie ceny gazu ziemnego w miejscowościach uzdrowisko
wych. Uważam, że nie będzie to ze stratą dla Gazownictwa, gdyż
będą to w skali kraju niewielkie ilości. Podobno poprzedni Rząd
zakontraktował i zapłacił za większe ilości gazu od faktycznie
odebranych. Gaz zapłaciliśmy nie odebrawszy go, tylko dlatego,
że cena detaliczna jest za wysoka.
Przy okazji problemu zaczadzenia pozwolę sobie poruszyć osobi
sty problem zalewania od kilku lat suteryny, wodą spływającą
w czasie dłuższych deszczów z pól sąsiada, zaś władze miejskie są
bezsilne, nie mogą wykopać rowu wzdłuż drogi do kościoła, gdyż
właścicielka pola się na to nie zgadza. Czy to możliwe? Czyja muszę
co kilka lat zmieniać podłogę w suterynie? Czy nie ma praw chro
niących mnie od zalewania wodami z pól sąsiadów?
J. Małysz

Były burmistrz i starosta Andrzej Georg znany jest także jako
wytrwały piechur. Jeszcze będąc starostą obiegł dookoła powiat
cieszyński, odbył też kilkanaście spektakularnych marszów po gó
rach. Imponuje wytrzymałością i systematycznością podejmowa
nych ekspedycji. 24 maja podjął kolejne wyzwanie. Tym razem
postanowił jednego dnia zdobyć wszystkie szczyty Ustronia, a na
liczył ich w sumie 23. Kolejno wchodził na Gurową(ok. 415 m
npm), Jelenicę zwaną także Kopieńcem (511), Kopieniec zwany
także Jelenicą(ok. 480), Czantorię Baranową(523), Królów zwa
ny także Jelenicą(485), następnie w paśmie Równicy, Żar (630),
Lipowski Groń (743), Żarnowiec zwany także Żarem (675), Rów

SZCZYTY USTRONIA
nicę (848), Beskidek (700), Palenicę Wielką (672), Palenicę Małą
(608), Orłową(813), Świniorkę (700), Zakrzosek (696), Trzy Kopce
Wiślańskie (803), Jastrzębie (603), Obłaziec zwany także Oborą
(638), Skalicę (487), następnie przeszedł przez Wisłę i przez Koń
czyn (620) wszedł na Czantorię Wielką(995), przez Polanę Bąku
lę na Gronik zwany także Raztoki (720), by jako na ostatni szczyt,
wejść na Małą Czantorię (866), skąd zszedł do Ustronia. Całe przej
ście liczyło około 45 km przy łącznym przewyższeniu 2.731 m.
Zdobycie 23 ustrońskich szczytów zajęło 15 godzin. Podając nam
nazwy szczytów, A. Georg często miał wątpliwości, czy posługuje
się właściwymi nazwami.
 Swoją drogą trzeba ujednolicić nazwy szczytów w Ustroniu,
a patrząc szerzej w całym Beskidzie Śląskim  twierdzi A. Georg.
 Na różnych mapach widuje się różne nazwy, oznaczające ten
sam szczyt. Dobrze byłoby ustalić, czy nazwy na mapach, po
krywają się z nazwami zwyczajowo używanymi. Obawiam się,
że często wydawcy powielają błędy wcześniejszych edycji. Za
kilkadziesiąt lat może się okazać, że oficjalnymi nazwami szczy
tów są nazwy, mające niewiele wspólnego z naszą tradycją.
Dlatego już dziś należy postarać się o dokładne sprawdzenie
nazw ustrońskich szczytów, a także dolin, potoków, dzielnic,
przysiółków itp. Zdaję sobie sprawę, że wymaga to sporo pra
cy? i czasu. Od sprawdzenia dostępnych starych dokumen
tów po rozmowy z ludźmi. Wiem też, że powstają nowe nazwy
związane z nowymi osiedlami. Szczytów górskich to jednak
nie dotyczy i powinny one mieć sobie przypisane nazwy. Moż
na później zastanowić się nad innymi. Gdyby udało się je usta
lić i ujednolicić, miasto mogłoby wydać mapę z nazwami ofi
cjalnymi.
Wojsław Suchta

W dniach
21  27.07.2003
Restauracje
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Ofyrofia

Zapraszają na T y d z i e ń
Kuchni Austriackiej
Specjalnie dla Państwa
gotować będzie
Rezerwacje 854 23 00

ą
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Zdobywca wszystkich ustrońskich szczytów A. Georg znany jest
również jako organizator wielu biegów górskich, w tym cyklu „Zdo
być Mount Everest". Za to, szef biegania górskiego w Polskim Związ
ku Lekkiej Atletyki Andrzej Puchacz, uhonorował go specjalną ko
szulką, z odpowiednim napisem, którą po marszobiegu na Równicę
wręczała Grażyna Winiarska.
Fot. W. Suchta
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Przed kilku laty podczas spaceru w cieszyńskim parku „Pod Wał można znaleźć na ziemi pod gniazdami sów lub w pobliżu miejsc,
ką", w okolicach zalewu kajakowego i kempingu „Olza,,, mojąuwa w których zwykle wypoczywają. Do nocnego trybu życia sowy są
gę zwrócił okropny krzyk i rwetes, dochodzący z grupy kilku starych świetnie przystosowane  mają miękkie pióra, co umożliwia im
kasztanowców. Źródłem tego hałasu były dwie sroki, które wielce cichy lot, ich duże, zwrócone do przodu oczy, zapewniają dosko
wzburzone wykonywały w bezlistnych koronach drzew dziwny ta nałe widzenie w ciemnościach, a głową mogą wykonywać obrót
niec  wrzeszcząc straszliwie, przeskakiwały z gałęzi na gałąź jed 0 prawie 270°, precyzyjnie lokalizując swe ofiary bez konieczno
nego z drzew, odfruwały na sąsiednie, a potem z krzykiem wracały i
ści poruszania się całym ciałem. Sowom w nocy przydaje się rów
znowu drąc się w niebogłosy doskakiwały do czegoś ukrytego wśród nież wyostrzony słuch, którym wychwytują najmniejszy szelest (pta
gałęzi. Długo nie mogłem wypa
ki te mają na głowie nawet spe
trzyć, co też jest przyczyną tak
cjalne, ukryte wśród piór, fałdy
głośno demonstrowanej irytacji
skórne, przypominające nieco
srok. Dopiero kiedy podszedłem
ucho ssaków). Bardzo charakte
pod samo drzewo, okazało się, że
rystyczny wygląd nadaje sowom
to, co z daleka brałem za kawa
także szlara, czyli otaczające
Puszczyk
łek ułamanego konaru pokrytego
oczy i dziób sztywne pióra róż
nalotem pleśni, było... sową, a
niące się zwykle barwą od piór
konkretnie puszczykiem. Ptak sie
na reszcie głowy, tworzące koli
dział sobie spokojnie i nierucho
stą lub serco watą „twarz" (pusz
mo, sprawiał wrażenie zupełnie
czyki mająszlarę dość słabo wi
obojętnego na hałaśliwe sroki.
doczną; bardzo „twarzową"
Tylko na mnie spojrzał uważnie
szlarę posiada np. płoinyków
otwierając jedno oko. Widać
ka). Puszczyki zazwyczaj sły
uznał, że nie stanowiłem żadne
szymy nocą, głównie wiosnąi je
go zagrożenia, bo po chwili wró
sienią, kiedy straszą wszystkich
cił do drzemki i odpoczynku po
swoim przeciągłym „huu, huu
trudach nocnych łowów.
u", tak często wykorzystywanym
w filmach grozy, w horrorach.
Sowy to ptaki niezwykłe, z któ
Równie niepokojący głos wyda
rymi wiąże się wiele legend i
ją pójdźki, których „pójdź,
przesądów. Jednocześnie z racji
pójdź" już od czasów Babilonu
swych zwyczajów, są to zwierzę
interpretowane jest jako nawo
ta, które bardzo rzadko mamy
ływanie do śmierci, krzyk zwia
okazję obserwować. Puszczyk
stujący zgon.
uchodzi za gatunek pospolicie,
choć średnio licznie występujący w Polsce, pozostałe gatunki sów
Również w egipskich hieroglifach sowa symbolizuje zgon, śmierć
(np. płomykówki lubiące gniazdować w kościelnych wieżach, pu
1 noc. Sowy nie tylko towarzyszyły niektórym bogom (np. pusz
chacze ze sterczącymi pękami piór przypominającymi uszy, czy
czyk greckiej Atenie), ale również czarownicom, były uważane za
charakterystycznie nawołujące pójdźki) to ptaki nieliczne lub bar zwierzęta bliskie diabłom i demonom. Aby odpędzić diabła w nie
dzo nieliczne. Puszczyka najłatwiej wypatrzyć w lasach i w par których regionach Polski ponoć jeszcze do połowy ubiegłego wie
kach, w których rośnie dużo dziuplastych drzew, w pobliżu miejsc, ku złapane sowy przybijano do drzwi stodoły! W chrześcijaństwie
gdzie jest woda  staw, jezior lub rzeka. Jest to ptak wielkości gaw sowy były atrybutem zarówno pustelników, ale również niewierzą
rona, o szarym lub brązowym upierzeniu, pokrytym ciemnymi po cych i heretyków. Sowy są również symbolem samotności, rozmy
dłużnymi i poprzecznymi kreskami i przepaskami. Rozpiętość ślania, czujności i jasnowidzenia. Przede wszystkim jednak sowy
skrzydeł puszczyka dochodzi do 1 m, a ciało osiąga do 40 cm dłu symbolizują mądrość i wiedzę. Czy są to jednak rzeczywiście mą
gości. Na oko puszczyk wydaje się dość dużym ptakiem, w rzeczy dre ptaki? Raczej nie, na pewno znamy wiele innych gatunków
wistości waży zaledwie ok. 0,5 kg, a „wielkości" przydają mu gę ptaków, które wedle naszych ludzkich kryteriów można uznać za
sty puch i pióra. Jak prawie wszystkie sowy puszczyk jest aktywny zwierzęta bardziej inteligentne od sów. Jednak sowia zdolność do
o zmroku i nocą, kiedy staje się postrachem dla różnych gryzoni i widzenia w ciemnościach rzeczy niewidocznych dla innych i nasze
drobnych ptaków, na które poluje, nie gardząc także żabami, jasz przekonanie, że za wielkimi oczami musi kryć się wielki, a więc i
czurkami i większymi chrząszczami. O diecie sów najlepiej prze pełen wiedzy mózg, sprawiły, że nawet dziś sowie sylwetki zdobią
konać się badając wypluwki, czyli wypluwane przez sowy podłuż budynki, w których kreewi się wiedzę (np. w Cieszynie sowy strze
ne pakieciki zlepionych resztek niestrawionego pokarmu, które gą głównych wejść do „Gastronoma" i do „Osucha"), a konkursy
wiedzy zwą się „Sowa  mądra głowa" lub podobnie. Nieco iro
niczne, choć być może i bardziej racjonalne podejście do naszych
wyobrażeń o sowiej mądrości znajdziemy natomiast w literaturze
pięknej. Przypomnijmy sobie choćby przemądrzałą Sowę w opo
wieściach o Kubusiu Puchatku (tych klasycznych, a nie królują
cych na ekranach kin i telewizorów współczesnych podróbkach
i wariacjach na Kubusiowy temat), przeczytajmy na przykład tych
kilka zdań w „Panu Jowialskim" Aleksandra Fredry: „  Widzieć
zawsze wszystkim wspak/ To nie chluba,/Sowo luba,/ Możeś mą
dra  niech tak będzie,/ Lecz twą mądrość kryje cień, /A tymcza
sem słychać wszędzie:/Każda sowa głupia w dzień!".
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

BLIŻEJ NATURY

A L U P L A S T ^

Ustroń, ul. Daszyńskiego 1.

Ubiegłoroczny champion ustrońskiej Beskidzkiej Wystawy Psów Raso
wych chart Osaka Lazarus (po prawej), startował również w tym roku,
odpadając jednak w finałowej rozgrywce.
Fot. W. Suchta
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poleca promocyjne dwudanio
we obiady na m ieiscu lub na wynos
w cenie 6,50 zł, proponujemy
również 3 rodzaje pierogów
d o m o w y c h na k i l o g r a m y
w cenie: pierogi z mięsem
15 zł/kg pierogi z kapustą
i g r z y b a m i  12 z ł & g
pierogi ruskie  10 zł/kg
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Ze wspomnień
Jana Wantuły
Kontynuujemy druk wspomnień Jana Wantuły (18771953) 
ustrońskiego pisarza ludowego, bibliofila, publicysty, historyka
oraz działacza narodowego i społecznego.
„Po rozpadnięciu się Austrii od 1918 do 1920 urządziłem sze
reg zgromadzeń w rozmaitych gminach, od Kisielowa po Wisłę
i Górki, miałem sukcesy, dostałem chęć do przemawiania  chło
pi mnie chętnie słuchali. Było sporo demagogii, jak bym dziś po
wiedział, w moich przemówieniach, zanadto różowo przedsta
wiałem poprawę stosunków u nas po włączeniu całego Śląska do
Polski. Spełniłem moje zadanie pozyskania chłopów i robotni
ków dla sprawy polskiej znakomicie.
Jeno, że koło r. 1928, w czasie kryzysu gospodarczego, jaki
i na Śląsku Cieszyńskim dał się we znaki, miałem wyrzuty sumie
nia, że nie tak mocno miałem zachwalać przyszłe rządy polskie.
Jako mogłem, to w tych latach kryzysu ludzi uspokajałem, pocie
szałem, że okres kryzysu rychło minie, zwalając go na Niemców,
którzy nam szkodzili na polu międzynarodowym.
Parcelacja folwarków w małej cząstce zaspokoiła biedę ludno
ści żyjącej z „dworu". Ba, wielu jako fornale pańscy, żyło lepiej
niż teraz na parceli 1 2 ha. Sprawa uregulowania serwitutów chłop
skich w lasach dawnej Komory Cieszyńskiej arcyksięcia ciągła
się nie załatwiona zupełnie do 1939. (...)
Górale dochodzili swych praw do polowania i rybołówstwa.
Szkody wyrządzane przez dziczyznę nie chciała Komora Cieszyń
ska chłopom wynagradzać. Ile to było pisaniny! Jak długo istnia
ła Austria krzyczeliśmy na rozlicznych zgromadzeniach ludowych
o tej krzywdzie wyrządzonej ludowi, pisaliśmy na łamach pism
o odwiecznych prawach ludu do lasów, do żywizny leśnej i w
wodach potoków i rzek.
Kiedy Austria się rozleciała, przestałem być „pyskaczem wiej
skim", broniącym chłopów przed naganiaczami arcyksięcia Fry
deryka (nazwanego od czasu wojny światowej Wieszatelem) na
łamach „Głosu Ludu", a stałem się agitatorem za przyłączeniem
Śląska Cieszyńskiego do Polski".
(c.d.n.)
Oprać. L. Szkaradnik

WYBUCH PIECYKA
W niedzielę 13 lipca, po
godz. 13 w bloku przy ul. Cie
szyńskiej usłyszano głośny huk
i dźwięk tłukącego się szkła. W
jednym z mieszkań wybuchł
gazowy piecyk ogrzewający
wodę. Nikt z domowników i
sąsiadów nie ucierpiał, znisz
czona została łazienka, po
dmuch powietrza rozbił szyby
w oknach. Na miejscu pojawiła
się policjanci z ustrońskiego
komisariatu i strażacy z Jednost
ki RatowniczoGaśniczej PSP w
Polanie. Pożar nie wybuchł, nie
było też konieczności ewaku

WŁOCHY

owania właścicieli mieszkania i
sąsiednich lokali. Inspektor bu
dowlany stwierdził bowiem, że
nie ma uszkodzeń konstrukcji
budynku. Początkowo odcięto
dopływ gazu do domu, ale pra
cownicy pogotowia gazowego
orzekli, że instalacja jest szczel
na i nie ucierpiała na skutek
wybuchu. Policja prowadzi ru
tynowe dochodzenie. (mn)

SYSTEMY IZOLACYJNE

O
22.0705.0S.03

640 zł + 80 € /os
Wiedeń 105 zł/os
B.U.T. ..Ustronianka"

teł. 8 5 4  3 2  8 8
17 lipca 2003 r.

Fot. W. Suchta

PO 50. LATACH
W czerwcu spotkali się na
witano. Później zwiedzano swa
zjeździe klasowym absolwenci
szkołę, w której dziś mieści się
Szkoły Podstawowej nr 2 Zakład Doskonalenia zawodo
z roku 1953. Przed pięćdziesię wego. Po pięćdziesięciu latach
cioma laty, gdy kończyli szkołę,
zdecydowano się nawet do zaję
klasa liczyła 41 uczniów. Na
cia miejsca w ławkach. Na cmen
zjeździe zjawiło się 23: Juliusz
tarzu ewangelickim grobie kie
Błachut, Marta Bujas, Stani
rownika szkoły J. Lasoty złożo
sław Chmiel, Józef Dustor, Jó
no kwiaty. Następnie odbyło się
zef Gluza, Jan Holeksa, Tade
spotkanie w jednej z ustrońskich
usz Kaczmarek, Irena Kajstu
restauracji, gdzie już w luźniej
ra, Halina Kłósko, Czesław
szej atmosferze wspominano
Kowacz, Anna Krużołek, He
dawne dzieje.
lena Łamacz, Maria Machnik,
Józef Miczko, Anna Mojeścik,
PZU WARTA
Irena Piątek, Andrzej Pilch,
Karol Pindor, Władysław Ra
POLONIA (UNIQA)
kowski, Julia Tomaszko, Ma
NORDEA
(TRYG)
ria Wawrzyczek, Jan Wójcik,
Władysław Zajdel. W zjeździe
COMPENSA
wzięła udział również nauczy
pośrednik Maria Nowak
cielka tej klasy Helena Szew
Fjlją LO, RyneK 4 , 8 5 4  3 3  7 8
czyk. Wychowawcami zaś byli:
wtorek 815.30, środa 915 (tylko
nieparzyste dni miesiąca), piątek 813.
w klasie I Anna Bobkiewicz, w
ul. D o m i n i k a ń s k a 2 6 . 8 5 4  3 2  0 4
klasie II i III Wanda Chlehbik,
codziennie po 16
a od klasy IV do VII Anna Ma
soboty 913
kula. Gdy uczęszczali do szko
UBEZPIECZENIA
ły w latach 194653 kierowni
MAJĄTKOWE
kiem był Jan Lasota.
KOMUNIKACYJNE
Byli wychowankowie „dwój
KOSZTY LECZENIA
ki" spotkali się na dziedzińcu
ZA GRANICĄ
szkolnym gdzie serdecznie się

XX DNI JAKUBOWE
Kościół EwangelickoAugsburski

DEITERMAN, SCHLUTTER
Ap. Jakuba Starego w Ustroniu
BAUDER  papy termozgrzewalne
MATIRJALY DO POKRYĆ DACHOWYCH,
czwartek 24.07.03 godz. 18.00
Ewangelicki Chór Kościelny z Cisownicy  dyrygent W. Jakubik
IZOLACJI TARASÓW, ŚCIAN.
piątek
 25.07.03  godz. 18.00
WYOFERM SRAMY, DRZWI STALOWE
PPOl

1 730.07.03

HISZPANIA

Złożono kwiaty na grobie kierownika szkoły.

Zapraszamy do sklepu „BAMAG"
Ustroń, ul. Sportowa 7

tel. 854 28 91
godz. 8.00 16.00,
soboty 8.00 13.00

„Lutheran Chorus,, z Trzyńca  dyr. J. Podola, organy E. Kaleta
niedziela
 27.07.03  Pamiątka założenia i poświęcenia ko
ścioła
godz. 8.30  Poranek Muzyki i Pieśni
Ewangelicki Chór Kościelny z Bładnic  dyrygent J. Chmiel
Ewangelicki Chór Kościelny z Ustronia  dyrygent M. Cieślar
godz. 10.00  Uroczyste nabożeństwo w kościele i na placu ko
ścielnym.
Kazania wygłoszą: ks.prezes Jan Gross z Mikołowa, ks. Dr Wło
dzimierz Nast. Z Warszawy. Serdecznie zapraszamy
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ul. Hutnicza 3, teł. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"

Wystawy czasowe:
— Sprzęty naszych dziadków
Muzeum czynne:
we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
w soboty, niedziele 9  13.
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej.
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka
Wystawy czasowe:
— Malarstwo Marii Elsner Michalskiej z Francji (od 25.06 do 31.07)
Oddział czynny:
we wtorki 9  1 7 , środy 9  1 4 ,
w piątki i soboty 913.

ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108.
Wojna...

Fot. W. Suchta
ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas.

OGŁOSZENIA DROBNE
„U Marusia,,, ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, przyję
cia, festyny, d o m o w a kuchnia.

Zapraszamy.

Zdjęcia paszportowe, dowodowe
w 5 min.; w i d e o r e j e s t r a c j a c y f r o 
wa, zdjęcia ślubne. Fuji Express,
ul. G r a ż y ń s k i e g o 15.
Tel. 8544302.

Malowanie wnętrz, dachów i elewa
cji. Tel. 0502583591,8541864.

S p r z e d a m M a t i z Life 800  1999
rok, p r z e b i e g 3 1 . 0 0 0 k m , k o l o r
czerwony, garażowany.
Tel. 8543837.

Usługi koparką i s p y c h a c z e m D T
75. Tel. 0  6 0 3  1 1 7  5 5 2 .

Pokój d o w y n a j ę c i a .
Tel. 8547137.

DYŻURY APTEK
1 7  1 9 . 0 7  a p t e k a Na Zawodziu,ul. S a n a t o r y j n a 7 , tel. 8544658.
2 0  2 2 . 0 7  a p t e k a Elba,
ul. C i e s z y ń s k a 2 , tel. 8542102.
2 3  2 5 . 0 7  a p t e k a Myśliwska, ul. S k o c z o w s k a 1 1 1 , tel. 8542489.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 9.00 rano.
Dyżur r o z p o c z y n a się z chwilą z a m k n i ę c i a o s t a t n i e j apteki.

ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .

Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Wystawy stałe:
— „Postacie i sceny literatury polskiej,,, w seriach: „Trylogia", „Pan Tadeusz",
„Wesele", „Chłopi", „Faraon", „Krzyżacy"i inne.
Wystawy czasowe:
— Malarstwo współczesne: promocja i sprzedaż (Evgeni Afanassiev, Iwona
Konarzewska, Karol Kubala, Jan Szmek i inni).
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
— Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach wiekowych (szk. podst. i gimnazjum),
poniedziałki:
godz. 15.00 do 17.00;
— Konwersacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży
— piątki:
godz. 15.30  17.00.

Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło siedziby ZUS)
czwartek od 17.30
 wtorek od 17.30
w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kont.: 0 601 516854.

ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.
(lipiecsierpień)
Rynek 2, tel. 8542653,
— od poniedziałku do piątku
sobota
niedziela
ul. Sanatoryjna 7, 8542025
— od poniedziałku do piątku
— sobota
— niedziela

8.30  17.00
8.3015.00
10.0013.00
8.45  1 7 . 0 0
8.45  15.00
nieczynna

KULTURA
18.07.

godz. 18.30

19.07.

godz. 18.30

26.07.

godz. 18.30

Muzyczny KogelMogel  Zespół z Peru
i Turnioki  amfiteatr
K a b a r e t o n  J e r z y K r y s z a k , Ani M r u
M r u , Dno, Szum, Mumio  amfiteatr
Koncert przebojów  zespół „Levusi" i „New
Angels"  amfiteatr

K I N O „ Z D R Ó J , , , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640
17.07

Fot. W. Suchta

14 Gazeta Ustrońska

godz.
godz.
godz.
1824.07 godz.
godz.
godz.

17.00
18.15
20.00
17.00
18.30
20.30

Wielki powrót  film animowany (bez ogr.)
Fuli Frontal. Wszystko na wierzchu  komedia rom. (151.)
X  M e n 2  i / ( 1 5 1.)
Tryumf pana Kleksa  bajka dla dzieci (bez ogr.)
Chicagomusical (151.)
Smak życia  komedia (151.)

17 l i p c a 2 0 0 3 r.

OSTRY BETON
Tegoroczny XI Turniej Koszykówki na Asfalcie „Beton 2003"
odbył się na rynku 12 lipca. Po raz pierwszy odbył się w 1992 r.,
a zorganizowali go wówczas czternastoletni chłopcy. Potem przez
dziesięć lat, praktycznie w niezmienionym składzie przygotowy
wali kolejne turnieje. Przed rokiem, już jako dojrzali mężczyźni,
nierzadko obarczeni rodzinami, stwierdzili, że dziesięć turnie
jów wystarczy. Kolejne niech organizują młodsi pasjonaci ko
szykówki na asfalcie. Gdy będzie trzeba, oni pomogą. Napisali
śmy o tym w GU, po czym zgłosiły się absolwentki gimnazjum
Agnieszka Hutyra i Monika Tuzlak z pytaniem, czy mogą tur
niej organizować. Oczywiście, że tak, brzmiała odpowiedź.
Dziewczęta rozpoczęły naukę w LO im. Kopernika, a na wiosnę
zgłosiły się do Urzędu Miasta, już jako organizatorki „Betonu
2003". Tata Agnieszki nie bardzo wierzył, że może to się udać,
ale też nie protestował.
 Moja mama nie miała nic przeciw temu, bym się zajęła tym
turniejem  twierdzi Monika. Wiadomo, nie jest to rzecz bła
ha, ale duża impreza, do której trzeba się przyłożyć, wszyst
ko starannie dopracować. Rozpoczęłyśmy i cały czas coś się
działo. To były dni wypełnione od rana do wieczora.
 Turniej znałyśmy od zupełnie innej strony  dodaje Agniesz
ka.  Na betonie można było sobie pograć, a tu trzeba zadbać
0 wszystko, od drukowania dyplomów po sponsorów.
Z czasem dołączyli inni. Koledzy pomogli w malowaniu tablic
1 słupków na boisku za biblioteką, gdzie odbyć się miał konkurs
wsadów. Przed samym turniejem zjawili się organizatorzy po
przednich turniejów. Pomogli załatwić kosze, pomalować linie,
uporać się z transportem. Zaczęły się zjeżdżać drużyny.
Rano 12 lipca wszystko było gotowe i „Beton rozpoczął się
tradycyjnie rzutami do kosza burmistrza i prezesa TRS „Siła". O
ile burmistrz Ireneusz Szarzeć trafił za pierwszym razem, to pre
zes „Siły" Andrzej Georg nie wykorzystał trzech podejść, choć
uczciwie trzeba przyznać, że za trzecim razem piłka nieszczęśli
wie odbiła się od poręczy, co powitano jękiem zawodu. Turniej
otworzył burmistrz i zaczęto zmagania pod koszem. Do rywali
zacji stanęło 25 drużyn, w tym jedna z Czech, więc grano w obsa
dzie międzynarodowej.
Dwie drużyny dziewcząt od razu rozegrały mecz finałowy.
BMW z Jastrzębia pokonały Kaniflorki z Ustronia 17:16.
 Jestem tu już trzeci raz  mówi kapitan zwyciężczyni Magda
lena Baranowska.  W poprzednich latach grałam w druży
nie, z którą dziś wygrałyśmy. Udało się pokonać koleżanki.
W drużynie z tego roku wszystkie mieszkamy w Jastrzębiu
i razem gramy w różnych turniejach. Trenowałyśmy koszy
kówkę w przeszłości. Turniej miły, co roku inny.

Mecz finałowy.

Fot. W. Suchta

Panowie rozpoczęli od gier grupowych. Grano dość ostro, a że
niektórzy zawodnicy mogli się poszczycić okazałym wzrostem i
równie okazałą tuszą, więc na brak emocji publiczność nie mogła
narzekać. Po rozgrywkach grupowych i ćwierćfinałach, w me
czach o finał Chazik Team z czech pokonał Sak Rondo Ruda
Śląska 26:8, natomiast Czarni Samuraje z BielskaBiałej zremi
sowali 8:8 z Wątróbkami z Wodzisławia, po czym wygrali w rzu
tach osobistych. Po tym co pokazali Czesi w półfinale, wszyscy,
łącznie z komentującymi turniej, upatrywali w nich pewnych
zwycięzców, tym bardziej, że w swym składzie mieli zawodnika
liczącego 217 cm.
W meczu o trzecie miejsce wygrały Wątróbki, w finale zaś, po
bardzo wyrównanej grze wygrali Czarni Samuraje z Chazikiem
13:10.
 Mój kolega z Cieszyna powiedział mi o tym turnieju i zdecy
dowaliśmy się tu przyjechać  mówi Ctirad Klimanek.  Przy
jechaliśmy z Ostrawy, gdzie gramy w pierwszoligowej dru
żynie NH Ostrava. Graliśmy tak jak umiemy, ale tu w Polsce
koszykówka jest bardziej agresywna niż w Czechach. Głów
nie to były faule i troszkę dziwne reguły gry.
Gdy pytam czy przyjadą za rok, nie zaprzeczają od razu, ale
z wyrazu twarzy raczej widać, że głęboko się nad tym zastanowią
 W Betonie grałem czwarty raz, ale po raz pierwszy na pierw
szym miejscu  mówi kapitan zwycięskiej drużyny Robert Ko
zaczka.  Na co dzień gramy w Bielskiej Amatorskiej Lidze
Koszykówki. W tym roku na Betonie było mniej drużyn, ale
poziom był bardzo wysoki. Przede wszystkim było dużo fauli
i nie mieliśmy lekko z sędziami. Sam turniej jak zwykle dobrze
zorganizowany, za rok na pewno znowu tu przyjedziemy.
Rozegrano także konkurs rzutów za trzy punkty, który wygrał
Mateusz Walenta z Ustronia, natomiast konkurs wsadów Grze
gorz Szydłowicz.
A. Hutyra i M. Tuzlak nie kryły zadowolenia po zakończeniu
turnieju, a zważywszy z jakimi obawami do tego przystępowały
radość była podwójna. Gdy koledzy wraz ze „starymi Betonami"
uprzątali rynek po zakończonym „Betonie 2003", zapytałem, co
zyskały przez organizację tej imprezy.
 Poznałyśmy wspaniałych ludzi  twierdzi Agnieszka.  Ci sta
rzy organizatorzy Betonu są świetni. Wszystkich ich wcze
śniej znałam z widzenia, teraz normalnie poznałam, przeszłam
na ty.
 Znajomi chyba nas podziwiają za to, że podjęłyśmy się tego
 dodaje Monika.  Zazdrości nie zauważyłam.
 Przed turniejem przyszedł chłopak z Ustronia i mówi, że

Grano raczej ostro.
17 lipca 2 0 0 3 r.

Fot. W. Suchta

chciałby oddać honor ludziom robiącym turniej wcześniej.
Dlatego cieszy się, że to robimy, jest z nas dumny  mówi
Agnieszka.
Obie dziewczęta mówią sporo o swych obawach. Z czasem praca
zaczęła przynosić przyjemność. Coś się działo. Nie trzeba spę
dzać czasu przed telewizorem.
 Radość sprawiała każda, nawet drobna rzecz, kończąca się
pozytywnie  podsumowuje Monika.
Wojsław Suchta
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Na dyć przestóńcie sie do piernika fórt chwolić swojimi wojaża
mi! Jak kogo spotkóm, to jyny rzóndzi lo tym kaj we feryje jeździ 
jedyn do Pragi, drugi do Hagi, tamtyn był we Francyji inszy zaś
w Austryji. Nó i cóż to takigo? Dyć jo już we wojnę pół Europy
zaliczył, roz byłech w wojsku nimieckim, roz w angielskim, nó i
sami widzicie żech doś downo w/oz do tej Unji Europejski].
Na kierymu

Podczas turnieju „Beton 2003"
kowano z wyraźnym respektem.

niektórych

zawodników ata
Fot. W. Suchta

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ustroń
ul. Rynek 1, 43  450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Zmianę pokrycia dachu wraz z dociepleniem
na segmencie C i D Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można
odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 33 w godzinach od
8 0 0 do 15°° lub za zaliczeniem pocztowym. Zamkniętą kopertę,
zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 28.07.2003 r. do godz. 10.00. Koperta powinna być odpowiednio
oznaczona: Przetarg  przebudowa dachu segment C i D.
O s o b ą u p r a w n i o n ą do k o n t a k t ó w z o f e r e n t a m i : W s p r a w a c h
technicznych: Andrzej Siemiński,tel. 8579319.
W sprawach procedury przetargowej: Ireneusz Staniek,
tel. 8579320. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w
dniu 28.07.2003r. o godz. 11.00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 nie zostali wykluczeni na podstawie, art. 19 i art. 22 ust. 7;
 spełniają w y m a g a n i a art. 22 ust. 2 Ustawy o z a m ó w i e n i a c h
publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
M i e j s c e r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a : S z k o ł a P o d s t a w o w a nr 2
w Ustroniu
P O Z I O M O : 1) p o w i ę k s z a , 4 ) p r z y j a c i ó ł k a N e l ,
6) padlinożerca, 8) kto....?, 9) marny but, 10) typ ogrodzenia,
11) silnik, 12) imię męskie, 13) męska miss, 14) stan w USA,
15) utwór żałobny, 16) skóry futerkowe, 17) właśnie trwa,
18) nagość na płótnie, 19) imię Chaczaturiana, kompozyto
ra, 20) moralny albo po przepiciu.

cywilizowanymit

człowiekowi

to imponuje?

Kaj

przijedziecie to wieżowce, moc norodu i smrodu. To doista nima
dlo mnie. Jo pojechol latoś do mojigo kumpla Francka, kiery
miyszko w taki wsi w kieleckim. Nale ludzie, taki biydy toście
jeszcze isto nie widzieli. Francek miyszko w drzewianej partyro
wej chałupie pospołu z babóm, trzóma dzieckami i teściowóm.
Dobrze, że robi dyckijako stróż na trzecióm zmianę, bo tak to by
sie wszyscy na jednym łóżku i łotomanie nie pomieścili. Jo jako
światowiec miołech karimatę i śpiwór, a że piyrszy roz widzieli
taki cuda, toch jim to zostawił na łodchodne. Chlyb w kónzumie
byl doprowdy roz za czas, ale nigdy nie wiadomo było kiedy go
prziwiezóm. Ło gorzolke też biyda, bo naród spragniony, ale
tam mało kiery po kwit idzie do kónzumu, bo co drugi pyndzi
bimber. Ponikiery se tam sprawił rower, a malucha to mo jyno
sołtys, a i tyn starszego se kupił. Spyndziłech tam dwa tydnie na
łónie przirody, prowie w dziczy i nie było to jakisi picowne go
spodarstwo agroturystyczne, jyno kwintesyncyja downej dzia
dowskij wsi, a przeca było to latoś.
Jakech przijechol naspadek, toch byl doista rod, bo połoddy
chołech świyżym łuftym, a poza tym przekónołech sie, żech je
doprowdy pón całóm gymbóm. Nie musiołech nigdy w jednym
łóżku spować z teściowóm, a malucha móm lo sztyry roczniki
młodszego lod ichniejszego sołtysa! A Wy z tych zagranicznych
wojaży co mocie? Zdo mi sie, że jyny same kompleksy.
Toż pozdrawio Was wypoczynty na ciele i umyśle
Jónek

TVJet«l 

Płot

USTKON, O g r o d o w a 9A
Ul / f j * 033) S543G40
8513869
www.kxcroxraf.com.pl

wykonuje i montuje
BRAMY PRZESUWNE KUTE
i skrzydłowe, kraty, balustrady,
przemysłowe (automatyka").
OGRODZENIA SIATKOWE
OGRODZENIA Z EIIMENTĆW PRETOf/YCH
CYNKOWANE, POWLEKANE PCV

SPRZEDAŻ
SERWIS
WYNAJEM

DOWÓZ GRATIS
Marek Cieślar, tel. 8545106,
tel. kom. 0601516854,

Ustroń, ul. Dominikańska 24 a

nashuatec

KRZYZOWKA
KRZYZOWKA KRZYZOWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) skorupa ziemska, 2) głowa państwa, 3) część
pociągu, 4) szwedzka metropolia, 5) słynni włoscy lutnicy,
6) pełna precjozów, 7) piękny, rozległy widok, 11) dziewczy
na ratownika, 13) wieś koło Jabłonkowa.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedź ocze
kujemy do 25 lipca.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 26

SZKOLNA LABA
Nagrodę 30 zł otizymuje ANNA DYSZLEWSKA z Ustronia,
uł. Grażyny 6. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA ,
istronsha
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