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Piątek  29.06.2007  godz.  18.00  23.00 
Terne  Ćhave  (Cz),  Stare  Dzwony,  Wolna  Grupa  Bukowina, 
Tomasz  Szwed,  Grupa  Furmana,  zespół  tańców  indiańskich 
Catawba. Prowadzenie: Wojciech Cejrowski. 
Sobota  30.06.2007  godz.  16.00   23.00 
Karpatske Horke  (Sk), Czas na Grass, Whiskey  River  i Górale, 
Drops (Cz), Mariusz Kalaga & Partners & El Mariachi  (Meksyk), 
PETER  and THE  ROWERS  (USA /  Sk),  Gwiazda  Festiwalu 
  DEAN  COLLINS (USA), zespół country  line dance   Rodeo. 

Prowadzenie: Wojciech Cejrowski + Josef Grim + Jurek  Batko. 
Niedziela  01.07.2007  godz.  16.0021.00 
Bridge  (Cz), Kormoran Memory Band  (Hu), Paweł Bączkowski, 
Fragment  (Sk/Cz/USA),  Shannon,  zespół  tańca  irlandzkiego 
  Salake. Prowadzenie: Tomasz  Szwed. 
Dodatkowo: 
29 i 30.06.  estrady promocyjne: 
Stadion  29.06 godz.  15.00 DER Równica,  godz.  16.00 Conner, 
30.06 godz.  11.00 Gościniec, godz.  12.00 Hrdza. 
Ustroń Polana  29.06 godz.  15.00 Gościniec, godz.  16.00 Hrdza, 
30.06 godz.  11.00 DER Równica, godz.  12.00 Conner. 
30.06 godz.  15.00parada  platform, pojazdów, harleyów. 
30.06 godz. 21.00  koncert zespołu CARRANTOUHILL  Pub 
„Club Fair Play". 
Stoiska płytowe, z gadżetami  i ubiorami  westernowymi. 
Rajd Kolarski  Miast  Partnerskich. 
Miasteczko  Indiańskie  zespół  Catawba    29.06    amfiteatr, 
30.06.01.07   Ustroń  Polana. 
Bilety  w formie opasek  na rękę można  nabywać w MDK  „Pra
żakówka",  Informacji  Turystycznej  „HARO",  Kolei  Linowej 
„Czantoria", Biurze  Festiwalowym. 
Ceny  biletów:  25 zł.  za  1 dzień, 60 zł. (karnet)   za 3 dni. 

http://www.country.ustron.pl


Miasto  Ustroń jest  po  raz  pierwszy  organizatorem  Festiwalu 
Folk & Country. Bardzo się cieszę, że inicjatywa zorganizowania 
sztandarowej imprezy została sfinalizowana. Jestem przekonany, 
że festiwal stanie się ważnym wydarzeniem kulturalnym zarówno 
wśród  mieszkańców,  jak  i gości  naszego  miasta,  że  przyniesie 
Ustroniowi  wartość  promocyjną  i  co  roku  zjeżdżać  tu  będzie 
tysiące fanów muzyki  folkowej i country. Obecnpść  imprezy tej 
rangi w amfiteatrze nawiązuje do tradycji  festiwalowych, kiedy 

estiwalu  Pic w  latach  197689 Ustroń  był organizatorem  Festiwalu  Piosenką 
Czeskiej  i  Słowackiej.  Współpraca'z  miastamij 
z Niemiec, Czech, Słowacji czy Węgier nabaziektófYcł 
zorganizowane  siedem  edycji  Festiwalu  Miast  Pi 
będzie  także nadal  kontynuowana  poprzez  realizątyę Festiwalu 
Folk & Country.  ^ F o l k 

Ustroń  zostanie  gospodarzem  święta  milżyKi  folk  i  country 
w Polsce południowej w dniach od 29 czerwca do 1  lipca. Serdecz
nie zapraszam do wzięcia udziału w I Festiwalu Folk & Country, 
a  także  do uczestnictwa  we  wszystkich  imprezach  towarzyszą
cych, które będą także atrakcyjną propozycja  kulturalną. 

Ireneusz  Szarzeć 
Burmistrz Miasta Ustroń 

Zaczęło  się mniej więcej dwa  lata  temu,  kiedy  kilku  śląskich 
pasjonatów  muzyki  country  zaczęło  miedzy  sobą  rozmawiać 

Zbliża się festiwal country w Ustroniu. Na mieście pojawiły się 
plakaty ze szczegółowym  programem, są banery, ulotki. 

Bilety  i  karnety  są  już  sprzedawane  w  Miejskiej  Informacji 
Turystycznej oraz w MDK „Prażakówka". Cena karnetu na trzy 
dni   60 zł, cena biletu na jeden koncert 25 zł. Bilety można także 
nabywać przez  Internet. Adres:  www.country.ustron.pl. 

Bilety sprzedawane sąjako opaski na rękę, co pozwala wielo
krotnie przejść przez bramkę wejściową. Nie ma jednak  możli
wości przekazania opaski  innej osobie. Kolory opasek na każdy 
dzień  są  inne.  Bilety  sprzedawane  są  w amfiteatrze na  godzinę 
przed  koncertami. 

Biuro organizacyjne festiwalu znajduje się w Muzeum  Ustroń
skim  i będzie czynne w czwartek w godz.  10.0020.00, w piątek 
w  godz.  10.0019.00,  sobota  i niedziela  w godz.  10.0018.00. 
Biuro festiwalowe prowadzi  sprzedaż  biletów. 

0  potrzebie  zorganizowania  na  „swoim"  terenie  jakiejś  dobrej 
imprezy z muzyką  country. 

Pomysł  był  tym  bardziej  intrygujący  i  wart  wprowadzenia 
w czyn, że  tu,  na południu  Polski  mieliśmy  za sobą  kilkuletnią 
już  owocną  współpracę  z  organizatorami  imprez  muzycznych 
1 festiwali w Republice Czeskiej oraz Słowacji, z którymi   An
tek Kreis, Andrzej Trojak, Mariusz Kalaga, Halina  Romaniszyn, 
Mietek Rączka i piszący te słowa   wymienialiśmy  wykonawców 
na organizowane po obydwu stronach granicy  imprezy. Ba, mie
liśmy dodatkowo w rękach wielki atut, bo naszym przyjacielem, 
jak  i wie lk im  przyjacie lem  polskich  muzyków,  których  zapraszał 
na swoje  imprezy już od kilkunastu  lat, jest  Józef „Mlok " Grim 
  Człowiek  Instytucja   jeden z najważniejszych organizatorów 
imprez muzycznych w Czechach  i Słowacji. 

Cg roku na zaproszenie  „Mloka" wyjeżdżało do Czech  około 
lawców  z Polski  i  tyleż  samo  przyjeżdżało do  Polski, 

tą  nie  tylko  zespołów  countrowych,  także  folkowych  jak 
10 popularnej za naszą południową  granicą  wykonawców 

iuzyKi^21 tyekiejM3 y łbfty wielką  szkodą  nie  wykorzystać  tej 
uaturałnei,.^wypracowanej  przez  lata  współpracy.  Stąd  pomysł 
powołania" Srowarzyszełiia  Silesia  Folk  &  Country  z  siedzibą 
w ustrońskim domu kultury jak również  zorganizowania wspólnej 
imprezy  muzycznej. 

Tym  samym  wprowadzamy  niejako w czyn  słowa  wielkiego 
czeskiego  barda  Jaromira  Nohawicy,  że  „Czesi,  Słowacy  i Po
lacy  są  skazani  na  siebie,  i  im  wcześniej  to  zrozumieją  to  tym 
większe będą z tego pożytki  dla kultury  tych krajów". Szukając 
miejsca dla siebie po kilku próbach trafiliśmy do Ustronia, gdzie 
napotkaliśmy życzliwe zainteresowanie najpierw ze strony Domu 
Kultury  „Prażakówka"  i Wydziału  Kultury  Urzędu  Miasta, a po 
kilku  miesiącach  konkretną  ofertę współpracy  z miastem.  I tak 
tworzymy zgrany zespół ludzi mających wspólny cel, którym jest 
organizacja  imprezy niejako ponad granicami, a będącej łączni
kiem pomiędzy  naszymi narodami.  Jurek  Batko 

Prezes Stowarzyszenia  Silesia Folk & Country 

W Y S T A W A  P S Ó W 
W najbliższą niedzielę  1 lipca bielski oddział Związku Kyno

logicznego  w  Polsce  organizuje 33.  Beskidzką  Wystawę  Psów 
Rasowych, która odbędzie się na stadionie Kuźni Ustroń. Początek 
wystawy o godz.  10.00. 

Organizatorzy  przewidują  udział  1000  psów  w  120  rasach. 
Najwięcej  będzie  berneńskich  psów  pasterskich,  owczarków 
niemieckich,  labradorów  retriewerów, golden retriewerów, york 
terierów. Poza Polakami przyjadą wystawcy z Czech  i Słowacji. 
Bilet kosztuje 5 zł, dla dzieci  i młodzieży  3 zł,  niepełnosprawni 
i dzieci  do  lat 3 wchodzą  bez biletu. 

Organizator  wystawy  Michał  Jurczok  przestrzega  przed  ku
powaniem psów przed stadionem. Bardzo często są to zwierzęta 
chore,  niedożywione,  sprzedawane  w  nieodpowiednim  wieku, 
bez dokumentów, świadectw  zdrowia. 

i 

475  lat  temu  Cieszyn  otrzymał 
prawo pieczętowania dokumen
tów woskiem czerwonym (dotąd 
w  użyciu  był  zielony),  co  sta
nowiło  dowód  prestiżu.  Kolor 
używanych  dzisiaj  pieczątek 
raczej nie ma znaczenia. *   *  * 

Amatorski Teatrzyk Koła Macie
rzy  Szkolnej  w Górkach  Wiel
kich  zasłynął  wystawianiem 
widowisk scenicznych Walente
go Krząszcza. Jednym  z  takich 
było  „Wesele  Cieszyńskie"  za

grane  przed  75  laty.  Najstarsi 
górczanie  do  dzisiaj  mają  co 
wspominać. 

*  *  * 

Pierwszy opis cieszyńskiego za
mku  pochodzi  z  XVI I  wieku  i 
znajduje się  w  kronice  Jakuba 
Schickfussa. Budowla była wte
dy dobrze obwarowana. Zburzo
no ją w XIX wieku i zbudowano 
nowy zamek, istniejący do dziś. *   *  * 

Przed  wiekami  w  okolicach 
Strumienia  grasowali  rabusie. 
To spowodowało, że miasteczko 
zaczęli omijać kupcy i bieda była 
coraz większa. 

*  *  * 

Onegdaj do Wydziału Gminne
go w Skoczowie trafiło podanie 

woźnego  miejskiego  Kaszy, 
który  prosił  o  zgodę  na  na
prawienie  czapki  służbowej. 
Z  pomocą  przyszli  mu  dwaj 
radni  kapelusznicy,  którzy 
uszyli  2 nowe czapki. *   *   * 

Od  1991  r. przy  Zespole  Pieś
ni  i Tańca  Ziemi  Cieszyńskiej, 
prowadzone  są  zespoły  dzie
cięce  i  młodzieżowe.  W  tym 
czasie,  czyli  na  przestrzeni  16 
lat,  najzdolniejsi  wychowan
kowie zasilili „dorosły" zespół. 
A pierwszy  nabór  przyciągnął 
na zajęcia ponad...  150 dziew
czynek  i chłopców. 

Na istebniańskim Buczniku stoi 
kapliczka  wykonana  przez  Lu

dwika Konarzewskiego seniora. 
Mistrz  dłuta wybudował ją  80 
lat  temu jako  wotum  wdzięcz
ności za swój szczęśliwy powrót 
z zesłania na Syberię. *   *  * 

Stoki  górskie  Beskidu  Śląskiego 
pokrywają  głównie  świerczyny, 
które jednak masowo giną atako
wane prze komiki i inne szkodniki. 
Drzewostan zmienia się w miesza
ny z buczyną, jodłą, modrzewiem, 
jaworem, brzozą, jarzębiną. Trwa 
wyścig z czasem leśników. *   *  * 

Biała  i  Czarna  Wisełka,  Cza
deczka  i Krężelka, Olza, Bren
nica i Leśnica   to górskie potoki 
i rzeki płynące w naszym regio
nie.  (nik) 

28 czerwca 2007 r. 

http://www.country.ustron.pl


K R O N I K A  M I E J S K A  KRONIKA  POLICYJNA 

21.06.2007  r. 
O  godz.  21 pracownicy  prywatnej 
firmy  ochroniarskiej  zatrzymali 
nietrzeźwego  mieszkańca  Bażano
wic  kierującego samochodem  vw 
golf. Podczas jazdy najpierw na ul. 

STRAŻ  MIEJSKA 
18.06.2007  r. 
Kont ro lowano  odprowadzan ie 
ścieków  w  Hermanicach  z  posesji 
nie  podłączonych  do  kanalizacji. 
Wcześniej  mieszkańcy  zwracali 
uwagę  na  zatrutą  wodę  w  stud
n iach,  p r zec i eka jące  szamba. 
Strażnicy  sprawdzają  częstotl i
wość  wywozu  nieczystości.  Kon
trole  zaczynają  przynosić  efekty 
i coraz  rzadziej się zdarza, by  ktoś 
nie  przedstawił  rachunków. 
19.06.2007  r. 
Padłą  sarnę  z  ul.  Chałupniczej 
zabrano  do  utylizacji. 
19.06.2006  r. 
Organizatorzy  zjazdu  rowerowego 
na  Zawodziu  rozwieszali  plakaty 

3  Maja  uderzył  w  znak  drogowy, 
a  następnie  na  ul.  Szpitalnej  wje
chał  w  drzewo. 
25.06.2007  r. 
Mieszkanka  Gliwi c  zgłosiła  kra
dzież  te le fonu  komórkowego. 
Prawdopodobnie  pozostawiła  go 
w  jednym  ze  sklepów  przy  ul. 
Daszyńskiego.  (ws) 

w  n iedozwolonych  mie jscach. 
Interweniowali  strażnicy  i plakaty 
znalazły  się  na  tablicach  do  tego 
przeznaczonych. 
20.06.2007  r. 
Wraz z policją zatrzymano  miesz
kańca  Ustronia  nielegalnie  han
dlującego alkoholem  w  okolicach 
Uzdrowiska. 
22.06.2007  r. 
Na ul. Długiej  i Choinkowej  przed 
niektórymi posesjami,  szczególnie 
na  skrzyżowaniach  rośnie  wy
soka  trawa.  Ustalono  właścicieli 
obrośniętych  trawą  posesji  i  ich 
listę przekazano  Wydziałowi  Śro
dowiska  UM,  by  podjęto  dalsze 
działania. 
23.06.2007  r. 
Zabezpieczano  zjazd rowerami  na 
Zawodziu.  (ws) 

Za proszą  mv 

a  do  nowcęfo  sk lepu 

jUa$maniev\a 

oferuje iti^: 

nici, koronlii, garnki, fa$m£, 

ovax, 
43450 Ustroń, il. 3 Maja 2, t#l 607 8 24 037 

Serdeczne wyrazy  współczucia 

Pani  Emili i  Czembor 
z powodu  śmierci  Matki 

ś.p. Anny Wisełki 
składają  koleżanki  z  TONN. 

CI, KTÓRZY OD NAS  ODESZLI: 
Wiesław  Bohucki  lat 51  ul. Wesoła 5 

NA  ŚLUBNYM  KOBIERCU  STANĘLI: 
Elżbieta Jachowska  z Ustronia  i Krzysztof Wróbel  z Opoczna 
Wiesława  Początek z Ustronia  i Marek  Czyba z BielskaBiałej 

*   *  * 

PARADA  PLATFORM 
Organizatorzy Festiwalu Folk & Country Ustroń 2007 zapraszają 

właścicieli  starych  pojazdów  i motocykli  do udziału  w  PARA
DZIE  PLATFORM.  Prezentacja starych pojazdów odbędzie się 
w  drugim  dniu  festiwalu,  tj.  30  czerwca  br.  o  godz.  15.00. 
Korowód  wyjedzie  od  ul.  Sportowej  przez  ul.  Grażyńskiego 
i 3 Maja, zapraszając tym samym mieszkańców Ustronia, kuracju
szy i gości do amfiteatru na występy festiwalowe. Zainteresowa
nych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację tego 
zadania,  p.  Mirosławem  Melcerem, pok. nr 9, tel. 85 79 334. *   *  * 

PARADA SAMOCHODÓW  KULTOWYCH 
Od  29  czerwca  do  1 lipca  (od  piątku do  niedzieli)  w Amfi

teatrze  w  Ustroniu  odbędzie  się  Festiwal  SILESIA  FOLK  & 
COUNTRY,  połączony  z  występami  estradowymi  zespołów 
folklorystycznych  i country.  Występy  te  kończyć  się będą  ok. 
godz. 23.00. Dodatkowo w dniu 30 czerwca  (sobota)  odbędzie 
się  ulicami  miasta,  parada  samochodów  kultowych  i  mniej 
lub bardziej zabytkowych.  Parada  ta, będzie częścią  Festiwalu 
Silesia  Folk  &  Country.  Scenariusz  Parady  przewiduje  za
mknięcie następujących ulic   Sportowej (w godzinach  1315), 
Grażyńskiego, Daszyńskiego, 3go Maja, Hutniczej i Parkowej 
(w godzinach  1515.45). 

*  *  * 

w  Beskidach 
typu  Roller   Coaster 

N
K a r c z ma  B ies iadna,  M r  H a m b u r g e r,  Vil l a  Jelenica 

43450  U s t r o ń,  u l.  R ó w n i ca  20,  t r i .  (033)  K564K4H 
kontakt@rownica.pl, www.rownica.pl 

Ł0MSK0lĘ)KMKIE 
w  UstroniuNierodzimiu 
serdecznie zaprasza 
do  nowo  otwartego 
namiotu 
piwnego   \ 

tiprzfculfrZwirjDwęl  4 
\  tei.  033  85W^3 

*  *  * 

Karczma  Biesiadna w  Extreme  Parku, ul. Równica  20  
zaprasza  na wieczorki  taneczne przy odlotowej muzyce 

w  każdy piątek i sobotę od godz.  19.00. 
Wstęp  wolny. 

29.06.07  r.  PUSTE  BIURO 
Laureaci eliminacji Rawa Blues 
Festiwal (Karolina  Kidoń, K.Pyka, 
B.Jachym,  I.Wicher, E.Urbaniec) 

as
06.07.07  r.  GANG OLSENA 
 to  już drugi ich napad na Ustroń, 
spytajcie znajomych co się działo 
ostatnio. 
KONIECZNIE  MUSICIE  TAM  BYĆ! 

Ustroń,  ul. Daszyńskiego  28 
rezerwacje: tel. 033 854 42  33 

www.angelspub.pl 

28 czerwca 2007 r.

mailto:kontakt@rownica.pl
http://www.rownica.pl
http://www.angelspub.pl


MALEŃSTWO  W  PARKU 
25  czerwca  między  godziną  7 a 9  rano 

w Leśnym  Parku Niespodzianek  przyszło 
na świat żubrzątko. Jest  to pierwszy  żubr, 
który urodził się w Beskidach.  Rodzicami 
malca są przywieziony z Wolińskiego Parku 
Narodowego samiec Pozyton oraz sprowa
dzona z okolic Poznania samica  Ponia 

O małym żubrze pracownik Parku Alek
sander Skrzydłowski  mówi: 
  Jest  to  najprawdopodobniej  byczek, 
waży ok. 20 kg. Jest to mocny, gruby cie
lak. Tata waży  około  800 kg. Ciąża  Poni 
trwała ok. 9 miesięcy, a nawet do pół roku 
może  wynieść okres  karmienia  młodego. 
Pozyton  wobec  młodego,  nie  zachowy
wał  się  agresywnie,  był  raczej  ostrożny 
i podchodził  do krowy. Rywalizacja mię
dzy ojcem a młodym  żubrem  zacznie  się 
dopiero  za  34  lata.  Nie  znamy  jeszcze 
imienia  młodego.  Wiemy,  że  będzie  się 
ono zaczynało się ęd liter „Po" ze względu 
na Polski Rejestr Żubrów. 

Krowa  Ponia  chroni  małego przed  cie
kawskimi,  wszak  w  parku  przez  cały 
dzień są zwiedzający, dlatego schroniła się 
z maleństwem w najciemniejszym zakątku 
zagrody. 

W  Parku  żubry  znajdują  się  w  jednej 
zagrodzie  razem  z jeleniami    mówi  A. 
Skrzydłowski.    Żubry  są  pędożernymi 
zwierzętami.  W  ich  menu  wchodzi  od 
kilkudziesięciu  do  kilkuset  roślin  runa 
leśnego,  kora  drzewna.  W  Parku  nato
miast dokarmiane są paszą  treściwą, czy

li  słonecznikiem  i  owsem  oraz  karmą 
w  postaci  świeżej,  czyli  liśćmi,  sianem, 
które  Leśny  Park  dostaje od  okolicznych 
rolników,  poza  tym  w  zimie  burakami 
pastewnymi,  kasztanami,  żołędziami, 
a  jesienią  owocami  z  sadów.  Żnajduje 
się  tu  także  rębak  do  rozdrabniana  ga
łęzi  drzew  iglastych  i  liściastych,  które 
są  mieszane  z  rozdrobnionym  ziarnem, 
uzyskując  pożywną  paszę  wzbogaconą 
o błonnik. Ludzie mają możliwość karmie
nia  zwierząt  poprzez  specjalnie  do  tego 
przystosowane  urządzenia. 

A. Skrzydłowski ostrzega, aby nie pod
chodzić do ogrodzenia od zewnątrz parku, 
próbując na małego żubra spojrzeć, bo to 
może  skończyć  się  niebezpiecznie,  gdyż 
matka  będzie  to  traktowała  jako  atak  ze 
strony  obcego. 

Za  miesiąc  za  dwa,  będzie  już  można 
oglądać hasającego małego, na  razie jed
nak musi on nabrać sił, i przyzwyczaić się 
do  zagrody  i zwiedzających.  Pierwszego 
dnia  obserwować  można  było  jedynie 
zarysy  małego  żubra  pilnowanego  przez 
matkę. Każde zbliżenie się do cielaka po
woduje hruczenie matki, czyli wydawanie 
charakterystycznego  dźwięku.  Ostrzega 
w ten sposób intruzów. Przekonał się o tym 
A.  Skrzydłowski,  który  pierwszego  dnia 
dwukrotnie  usłyszał  hruczenie,  a  nawet 
matka  go  trochę  pogoniła,  gdy  próbował 
się zbliżyć do  maleństwa. 

Już  następnego  dnia  krowa  z  maleń
stwem podeszła  do paśnika  budząc żywe 
zainteresowaniem zwiedzających. Wyglą
da na to, że cielak będzie jedną z najwięk
szych atrakcji Leśnego Parku Niespodzia
nek.  Agata  Werpachowska 

Systemy  Instalacji  Sani tarnych  i  C.O. 

Ustroń  ul.  Fabryczna 9  (obok  magazynu  GSu) 

tel./fax  (033)  851  14  52,  kom.  0501  445  055 

email:  sklep@fittco.pl 

a r m a t u r ę  i  c e r a m i k ę  s a n i t a r n ą 
r u r y  i  k s z t a ł t k i 
n a r z ę d z i a  i n s t a l a c y j n e 
u r z ą d z e n i a  g r z e w c z e  k o m i n k i ,  k o t ł y  g a z o w e ,  ko t ły  w ę g l o w e 

m o n t a ż  i n s t a l a c j i  c . o .  t r a d y c y j n e  i  n o w o c z e s n e 
m o n t a ż  i n s t a l a c j i  w o d  k a n . 
m o n t a ż  p o m p  g ł ę b i n o w y c h , h y d r o f o r o w y c h  i  i n n y c h 
m o n t a ż  k o l e k t o r ó w  s ł o n e c z n y c h 
m o n t a ż  u r z ą d z e ń  s a n i t a r n y c h 
t r a n s p o r t  m a t e r i a ł ó w  i  u r z ą d z e ń  ( 1 , 5 t ) 
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W O L N O Ś Ć  W  R Y T M I E  R E G G A E 

„Strefa Wolności" uwolniła się z murów 
Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja" 
i ruszyła w plener. Sobotnie popołudnie 9 
czerwca upłynęło w amfiteatrze i sąsiedz
twie pod znakiem rytmów  reggae  tudzież 
hiphopu  oraz  licznych  warsztatów  i  za
baw.  Nie  brakło  propagowania  wartości 
biblijnych,  pogłębiania  duchowości.  Za
stępy wolontariuszy z rozmachem wcielały 
w  życie  ambitny  projekt,  kusząco  rekla
mowany jako  „przedwakacyjna  rodzinna 
impreza twórcza dla ludzi, którzy chcą się 
rozwijać i inspirować". A jak on wypadł? 

Z początku parki Kuracyjny i Kościuszki 
świeciły pustkami, wydawało się więc, że 
będzie  więcej  tabliczek  informacyjnych 
niż  uczestników  prowadzonych  tam  od 
14.00 warsztatów. Stanowiska intrygowały 
egzotycznymi  nazwami:  bongosy  (plus 
inne  bębny),  fireshow  (obracanie  m.in. 
drągami  o  płonących  końcach),  beatbox 
(naśladowanie za pomocą narządów mowy 
rytmów  i  dźwięków  perkusji,  gramofo
nowych  skreczy  itp.)...  Ale  zapraszano 
także  do  wyrobu  biżuterii  z  koralików, 
rysowania,  nauki  pantomimy  lub  tańca 
funky  &  hiphop,  a  nawet    zmierzenia 
się z mistrzem świata w zapasach Darkiem 
Jabłońskim.  Dzieci  mogły  oddać  swoje 
buzie  wizażystkom,  kreującym  na  nich 
bajkowe wzory. Na boisku Gl  panowały 
emocje  piłkarskie.  Całość,  by  uczyć  się 
spędzać  czas pomysłowo  a  konstruktyw
nie.  Chętnych  stopniowo  przybywało, 
choć  pewnie  poniżej  nadziei  organizato
rów.  Spacerowicze  odnosili  się  do  akcji 
z pewną dozą nieufności. Młodzi  czekali 
w  g łównej  mierze  na  gwóźdź  programu 
  koncerty. 

Nader obiecująco zapowiadał się występ 
Maleo Reggae Rockers, czołowych konty
nuatorów  muzyki  spod znaku  Boba  Mar
leya w Polsce. Na zespół Darka Malejonka 
przyszło jednak  ładnie poczekać.  Szkoda, 
że na plakatach nie wpisano od razu godzi
ny 18 zamiast  17. Czas nie dłużył się może 

tylko tym, którzy wpadli tu dla znajomych. 
Z drugiej strony, dopiero po planowanym 
rozpoczęciu  ściągnął do amfiteatru  tabun 
szeroko  rozumianej  młodzieży,  zacieka
wionej  darmową  imprezą.  Sporo  osób 
niezwiązanych  z  kręgiem  Fundacji.  I  ci 
właśnie najszybciej się wymknęli: nieprzy
gotowani na ewangelizację, rozczarowani 
chrześcijańskim klimatem  koncertu... 

Najbardziej mogło jednak  denerwować 
monotonne tłuczenie w talerze przez głoś
niki  w  trakcie  prób  technicznych.  Stąd 
aplauzem  powitano  uwolnienie  od  tej 
przyjemności,  czyli  początek  właściwej 
„Strefy Wolności". Jako support wystąpi
ła  grupa  Merkava  (choć  z Warszawy,  do 
składu  zaprosili  też ustroniaków), dająca 
czadu  miksem  hiphopu  i funky. O  Bogu 
padał  tu  bardzo  jawny  przekaz  („Jezus 

wyciągnął nas z syfu", „Ty żyjesz tym pul
sem, a ja ci powiem, że możesz żyć  także 
Jezusem"). Arci z okolic Opola, Ormianin 
  wraz z 15letnim bratem i wokalistką do 
kompletu    wprowadził  szaleńcze  reggae 
przeplatane  rapem. 

Później na scenę zaproszono  zapaśnika 
Radka Truszkowskiego, czempiona Polski, 
uczestnika  olimpiady  w Atenach  i  wice
mistrza  świata  na  Letniej  Uniwersjadzie 
2005.  Strzelając słowami  jak  z  karabinu, 
złożył świadectwo zagubienia oraz zmian 
uczynionych  przez  Boga  w  jego  życiu, 
uwieńczonych  wspaniałymi  sukcesami. 
Stąd, jak podkreślał Paweł Wieją z „Życia i 
Misji" , nazwa „Strefa Wolności"   Bóg nie 
zamierza nikogo krępować, zainteresowa
ny jest życiem pełnym i kreatywnym, chce 
się objawiać w muzyce, sztuce, sportach... 
Ofiarowuje radość  i wolność  nieporówna
nie pełniejszą niż alkohol  czy  narkotyki. 

Entuzjazm publiki z nagła wzrósł. Paru 
zawodników  GKS  Bełchatów  (wicemi
strza  Polski)  przyjechało  specjalnie,  by 
wręczyć  książki  „Życie  świadome  celu" 
uczestnikom  rozgrywek  na  boisku  Gl 
oraz temu, kto odgadł, że ich klub będzie 
nas  reprezentować  w  pucharze  UEFA. 
Ewangelizację  poprowadził  ustroniak 
Łukasz  Bujok  z  chrześcijańskiej  organi
zacji sportowej „Athletes in Action", parę 
słów dorzucił ponadto Henryk Wieją. Już 
wcześniej  ktoś  krzyknął: „Idź  spać, graj
cie muzykę"   choć teksty Maleo Reggae 
Rockers  też  czerpią  z  Biblii.. .  Kiedy  ok. 
20 pojawiła się gwiazda  imprezy,  rzeczy
wiście  się  ożywiło.  Nawet  ochrona  nie 
zabraniała teraz wyżywania się pod sceną. 
Widowisko  zakończył  pokaz  fireshow 
w nocnej scenerii,  ale wzrok  przyciągała 
zwłaszcza łopocąca swobodnie, imponują
ca flaga Jamajki, przyniesiona przez fanów 
reggae.  Podczas  gdy  my  wszyscy  śnimy 
o jeszcze większej wolności... 

Katarzyna  Szkaradnik 
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LISTY  DO  REDAKCJ I 
Z radością  obserwują, jak  w niektóre  dni kilka  brygad  buduje 

nowy  rynek.  Szkoda  tylko,  że  w niektóre  dni  i na jedną  zmianą, 
podczas  gdy  zawsze  w sezonie  budowniczy  zwykli  byli  budować 
w systemie  dwuzmianowym,  wykorzystując  długie  dni  krótkiego 
lata. Ten wykonawca  wykorzystuje jedynie  konsekwentnie  długie 
przerwy  świąteczne.  Fronty robót za to rozwinięte są z dużym roz
machem.  Rozpoczęli  roboty  jednocześnie  z  każdej  strony  świata, 
odcinając  wszystkie przejścia  i dojścia.  Ludzie  gubią  się  i  klną, 
ale żeby  mieć efekt  trzeba znosić  niewygody. 

Zdumienie  budzi,  nawet  laika,  konstrukcja  nawierzchni  i ele
mentów  tzw. małej  architektury. 

Zaczynając  od parku przy pomniku.  Na zawężone  wolą projek
tanta alejki projektant przewidział kostkę granitową łupaną, co naj
dziwniejsze na podbudowie  tłuczniowej i żwirowej. Jest to wyraźna 
niegospodarność.  Materiał drogi  i zupełnie  zbędny.  Takie podbu
dowy robi się pod drogi osiedlowe, posiadają  nośność do kilku ton. 
Czy tamtędy puszczony  zostanie  ruch samochodowy,  raczej nie ze 
względu na szerokość alejek. Skoro jednak  są pieniądze, niech sobie 
budują. Zastrzeżenia budzi jednak jakość  nawierzchni  brukowanej, 
a ściślej jego  „  wyboistość ". Jest wypukła i niezmiernie  pofałdowa
na krzywiznami.  Jadąc  rowerem można z kół porobić  ósemki  lub 
wywrócić się, dobrze, że  tylko w krzewy. Stopa  ludzka  wyczulona 
jest  nawet na niewielkie krzywizny i zagłębienia, a te na bruku mają 
nawet kilka centymetrów.  Krawężniki parkowe  to grube bloki szli
fowane.  Nawet budowniczowie Pałacu Kultury używali oszczędniej
szych gabarytów przy przebudowie  Placu Defilad,  tam  widziałem 
bloki o połowę  cieńsze.  Chodnik przed  ratuszem  wykładany jest  z 
foremnych  i wytrzymałych płyt,  odpowiednio  szorstkich.  Po skoń
czeniu będzie robił wrażenie, pod warunkiem, że zostanie rozebrany 
i ułożony  od nowa.  W płaszczyźnie  poziomej  posiada  trzymające 
normę  spadki,  lecz jest  jakiś  przegięty  ,  a  tzw. fugi  rozjechane 
na  wszystkie  strony. Najwidoczniej  brukarz  robi  to pierwszy  raz 
i  nie  wypracował  sobie  technologii.  Przy  takim  wykonaniu  duże 
pieniądze  włożone  w nawierzchnię  nie dadzą  efektu,  ludzie będą 
się  śmiać,  co już  słychać  od przechodniów  kluczących po  rozko
pach.  Brukowana  nawierzchnia przed  ratuszem  to szczyt  odwagi 
projektanta.  Takie nawierzchnie  budowało  się przed  wynalezie
niem  asfaltu,  a  może jeszcze  wcześniej,  co  można  zobaczyć  na 
starych  fotografiach  ustrońskiego  rynku.  Stare  przepisy  Rozp. 
M.  Transp.  z  26  lutego  96  r. (Dz  U.nr 33/97, poz.  144  i nr 96 
poz.591)  dopuszczały  jezdnie  brukowane  kostką  kamienną,  lecz 
tylko  na placach  manewrowych  i postojowych  oraz  drogach 
w strefach  zamieszkania  (klasa L  i D), pod  warunkiem  ułożenia 
kostki na podsypce  piaskowocementowej,  czyli zaprawie.  Normy 
nie  obowiązują,  więc  krzywą  kostką,  ale granitową,  układa  się 
wprost na  „płynnym " żwirku.  Obserwowałem  roboty  brukarskie 
na  krakowskim  rynku  i przyległych  ulicach.  Kostka  tam  była 
gładzona  od strony nawierzchniowej  i równa, jakby  oszlifowana, 
układana  na gotowej,  suchej  mączce  anhydrytowej  i  tak  spoino
wana.  Taka masa  (mączka  zmoczona  wodą)  ma  wytrzymałość 
do 200 kg/ cm kw.,  więcej  niż dobry  beton.  Ciekawostką  będzie 
zachowanie  się  ustrońskiego  bruku  przy  obciążeniu  ruchem, 
a szczególnie przy odśnieżaniu pługami.  Zdziwienie  przechodniów 
budzi wielka stalowa  konstrukcja  małej  architektury.  Zjeżdżając 
z ronda odnosi  się  wrażenie, że za  tym elementem  dekoracyjnym 
będzie  droga  szybkiego  ruchu,  bo  takie  konstrukcje  widuje  się 
przy  drogach przelotowych,  gdzie  wypełnione  materią,  spełniają 
rolę  ekranów  wyciszających.  Może  to  efekt  zamierzony  w  celu 
ograniczenia  prędkości.  Wszystkie pomysły  ograniczające  pręd
kość w centrum są cenne. Nie  tak dawno na zebraniu  osiedlowym 
Centrum przegłosowano  robienie  na  każdej  ulicy, gdzie  zechcą 
tego mieszkańcy, garbów poprzecznych  drogi. Konstrukcja  wbrew 
normie drogowej, ale wola się liczy. Proponowałem wtedy zrobienie 
przekopówjako  skuteczniejszej przegrody, lecz pomysł nie chwycił. 
Proponuję na konstrukcji rynkowej powiesić  duże portrety  projek
tantów, tak dla zapełnienia  wolnych pól,  w celach  dekoracyjnych. 
Spod  ziemi  na  rynku  wyrastają fundamenty  zabudowy.  Gdy  już 
staną  gotowe  obiekty  nie  będzie  złudzeń,  że  ktoś  ciągnie  miasto 
w infrastrukturę i architekturę gminną. Czyżby projektanci z dużego 
miasta  nie dostrzegli  miasta  w  Ustroniu projektując  tu grajdołek 
gminny?  Nazwisko  do wiadomości  redakcji 

MNIEJ BEZROBOTNYCH 
Na  koniec  maja  stopa  bezrobocia  w  Polce  wyniosła  13%. 

Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z ubiegłym miesiącem 
zmniejszyła  się o  116,6 tys., czyli  o 5,5 proc  i wyniosła  1986,4 
tys. osób. 

W  powiecie  cieszyńskim  ilość  bezrobotnych  pod  koniec 
maja wynosiła  6295 osób. W poszczególnych  gminach  sytuacja 
wyglądała  następująco: Dębowiec    190, Chybie   274,  Brenna 
  365,  Strumień  396,  Haźlach    388,  Wisła   420,  Goleszów  
443, Zebrzydowice   476,  Istebna  550, Skoczów   967 Cieszyn 
1379 osób. 

W Ustroniu  liczba bezrobotnych w kartotece czynnej wynosiła 
447 osób, w tym 223 kobiety. 

Ilość bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła w sumie 62 
osoby, w tym 27 kobiet. 

W  maju  w  ewidencji  PUP było  zarejestrowanych  1165  osób 
do 25  roku  życia  w  tym  714  kobiet  (zarejestrowano  132 osoby 
mniej niż w kwietniu). Pracę podjęło  135 osób (o  12 osób mniej 
niż przed  miesiącem. 

Również  w  maju  w  PUP  było  1443  zarejestrowanych  osób 
powyżej 50 roku życia, w tym  658 kobiet  (o 46 osób mniej niż 
w kwietniu).  Pracę podjęło 56 osób  (o  12 mniej niż przed  mie
siącem). 

Na  koniec  maja  w  powiecie  cieszyńskim  uprawnionych  do 
pobierania  zasiłku  było  770  osób,  o  77  mniej  niż  w  kwietniu. 
W chwili obecnej pobierający zasiłki stanowią 12,2% zarejestrowa
nych bezrobotnych. W maju Urząd Pracy otrzymał 213 ofert pracy  
o 122 mniej niż w kwietniu. Wśród ofert pract przeważajązapotrzebo
wania na pojedynczych pracowników. Firma Kuźnia Polska spółka 
z o.o. ze Skoczowa zgłosiła zapotrzebowanie na 20 pracowników 
fizycznych. Firma „Mokate" potrzebowała 6 pracowników,  „So
bik" Zakład  Produkcyjny ze Skoczowa złożył ofertę pracy  na 5 
pracowników  produkcji. 

W  maju  także  Urząd  Pracy  nie  otrzymał  żadnej  informacji 
o  planowanych  zwolnieniach  grupowych.  Więcej  informacji 
można  uzyskać  na  stronie  internetowej  Powiatowego  Urzędu 
Pracy  www.pup.cieszyn.pl. 

Na podstawie materiałów  PUP opracowała:  aw. 

  3 3 / 8 5 4  1 4  8 9 
  0  6 0 1  5 0 8  6 0 7 

  leczenie w znieczuleniu 
  protetyka: korony, mosty, protezy bezklamrowe  v • 
  chirurgia stomatologiczna 
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KONGRES  ZBOROW 
W czwartek  7 czerwca  br. ustroński  amfiteatr był  świadkiem 

szczególnego  wydarzenia:  odbył  się  tam  XI  Kongres  Zborów 
Zielonoświątkowych Okręgu  Południowego. 

W  tym  miejscu  parę  słów  wyjaśnienia:  Okręg  Południowy 
Kościoła  Zielonoświątkowego  zrzesza  35  Zborów:  obejmuje 
dość rozległy obszar m.in. Kraków, Nowy Targ, cały Górny Śląsk 
i Śląsk Cieszyński, w tym oczywiście  Ustroń, gdzie przy ul. Da
szyńskiego 75 mieści się Zbór noszący biblijną nazwę „Betel", co 
oznacza po prostu „Dom Boży". Zbór  ten powstał w  1913 r. Zaś 
Kościół Zieloświątkowy  nazywa  się  tak  dlatego,  gdyż  wiele  się 
w nim o działaniu Ducha Świętego w codziennym życiu człowieka, 
także współcześniea jak powszechnie wiadomo, zesłanie Ducha 
Świętego miało miejsce w dniu Zielonych Świąt. Stąd nazwa Koś
cioła. Należy przy tym nadmienić, że Kościół ten ma uregulowane 
stosunki z Państwem w randze ustawy   konkretnie ustawy z dnia 
20.02.1997 r., co daje mu m.in. prawo do udzielania tzw. „ślubów 
konkordatowych",  tzn.  nowożeńcy  nie  muszą  ślubu  zawartego 
w Kościele uzupełniać  ślubem  przed urzędnikiem  Urzędu  Stanu 
Cywilnego.  Członkiem  tego  Kościoła  człowiek  zostaje  przed 
wszystkim  po nawiązaniu bliskiej, osobistej więzi z Bogiem. 

Wracając  do  samego  Kongresu,  w  ustrońskim  amfiteatrze 
zebrało  się  około  1500 osób ze wszystkich  35 Zborów  Okręgu 
Południowego,  w  tym  oczywiście  z  Ustronia.  Kongres  składał 
się  z  dwóch  części.  Część  pierwsza,  która  rozpoczęła  się  o 
godz.  11, poświęcona była głównie osobom  mającym problemy 
ze  zdrowiem.  Po  kazaniu,  wygłoszonym  przez  pastora  Zboru 
ustrońskiego,  Michała Hydzika, osoby  pragnące, by się za nimi 
modlono o uzdrowienie,  zostały  zaproszone, aby wyszły w  tym 
celu  do  przodu.  Z  zaproszenia  i z  modlitwy  skorzystało  około 
50 osób. 

O  godz.  16 po  przeszło  dwugodzinnej  przerwie,  odbyła  się 
druga  część  Kongresu  poświęcona  problemom  rodzin.  Po  ka

zaniu,  wygłoszonym  przez  pastora  Zboru  z  Katowic,  Ryszarda 
Wołkiewicza, znowu padło zaproszenie do modlitwy. Z zaprosze
nia skorzystało około 40 osób. Modlono się o problemy z życia 
małżeńskiego,  rodzinnego, w tym także o problemy wynikające 
z uzależnień, o problemy wychowawcze z dziećmi. 

Podczas Kongresu występował Chór „Z miłości"   z Katowic, 
grupa  wokalnomuzyczna  ze  Zboru  „Betel"  z  Ustronia  oraz 
połączony  zespół  wokalnomuzyczny  ze  Zborów  z  Katowic 
i BielskaBiałej. 

W trakcie  Kongresu  dzieci, które przybyły  z rodzicami  miały 
zorganizowane zajęcia odpowiednie do ich wieku. Funkcjonowały 
również stoiska z literaturą, na których można było nabyć Pismo 
Święte  i ciekawą  literaturę religijną.  jotef 

USTRONIU 

Przypominamy  zakończenie  roku  szkolnego  sprzed  osiem
dziesięciu  lat. Na dawnej  fotografii widoczna jest  klasa  siódma 
z „Dwójki " wraz gronem nauczycielskim, które reprezentują (od 
lewej): Paweł Matula,  Paweł Wałach, Paweł Kurus, Emilia  Ma
łysz, Jerzy  Michejda, Helena  Matula,  Paweł  Lipowczan  i Karol 
Sztwiernia.  Niestety uczniowie nie zostali  opisani. 

Lidi a  Szkaradnik 

28 czerwca 2007 r. 



ZNOW NA PODEŚCIE  NAJLEPSI W  MIEŚCIE 
Rywalizujących  na  co  dzień  uczniów 

ustrońskich  szkół  połączyły  i  zbliży
ły  (przynajmniej  na  podium)  właśnie 
osiągnięcia.  Kolejna  ceremonia  wspól
nego  zakończenia  roku  podstawówek 
i gimnazjów odbyła się w  „Prażakówce" 
22  czerwca  o  14.00,  gdy  już  osuszono 
oczy  po  akademiach  w  poszczególnych 
placówkach.  Na  fali  odtajniania  róż
nych niebywale poufnych list ujawnijmy 
i my nazwiska  wyróżnionych  dziewcząt 
i chłopców,  którzy  poszczycić  się  mogą 
sukcesami edukacyjnymi bądź sportowy
mi w sezonie  2006/2007. 

SZKOŁY  PODSTAWOWE: 
 Konkurs Interdyscyplinarny (finaliści 

wojewódzcy  wg  rezultatów):  Natalie 
Magnuszewska (SP3), Agnieszka Szostok 
(SP5), Jakub Filip Robleski  (SP2). 

  Międzynarodowy  „Kangur  Matema
tyczny": klasy  II:  Wojciech Pinkas  (SP3) 
  lokata 4. (w skali kraju), Szymon Szlau
er  (SP1)    8., Magdalena  Gonska  (SP5) 
  12.;  klasy  III:   Szymon  Pindor  (SP2) 
  13.;  klasy  IV:  Sylwia  Jasonek  (SP2) 
21 .;  klasy  V: Kasper  Tochowicz  (SP2) 
  8.; klasy  VI: Szymon Tracz (SP1)   29., 
Krzysztof Kozieł  (SP6)   29. 

  „Fox"  (Ogólnopolski  Konkurs  Jęz. 
Angielskiego)   najlepsi w naszych  pod
stawówkach:  klasy  V: Samuel  Wałach 
(SP2),  Diana  Sikora  (SP6);  klasy  VI: 
Bartłomiej  Luber  (SP2),  Patryk  Broda 
(SP1). 

  XI I  Wojewódzki  Konkurs  Wiedzy 
Biblijnej (org. przez Kuratorium Oświaty) 
  laureatka  2.  miejsca  w  finale    Kinga 
Krężelok  (SP1). 

 Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblij 
nej „Jonasz"   najlepszy wynik w mieście 
  Mikołaj Pecold  (SP2). 

  Wojewódzki  konkurs  recytatorski 
„Poezja  i  proza  w  języku  Szekspira" 
  laureat  finału   Jan Tarnowski  (SP 1). 

A oto opiekunowie nagrodzonych dzie
ci,  wyróżnieni  dyplomami  i  teczkami 
z  malarstwem  K.  Kubali:  Katarzyna 
Burzyńska,  Czesława  Chlebek,  Gustaw 
Chraścina,  Małgorzata  Folkert,  Monika 
Gluza, Magdalena Gregorska, Małgorzata 
Heller,  Iwona  Kulis, Grażyna  Lewalska, 
Iwona Łakomska, Anna Olek, Genowefa 
Podżorna,  Lucyna  Raszka,  Marcin  Ro
kosz,  Przemysław  Sztwiertnia,  Urszula 
Tomczyk, siostra Aneta. 

GIMNAZJA: 
Gwoli  wyjaśnień,  w  tej  grupie  dyplo
my  z  konkursów  „Kangur  Matematycz
ny"  i „Fox" otrzymali  laureaci  1.  lokaty 
w  Ustroniu  oraz pozycji  2.  i 3., jeśli  ich 
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wyniki  są  znaczące  w  skali  kraju.  Dy
plomy  za  konkursy  przedmiotowe  także 
wręczono zwycięzcom  miejskim, a nadto 
zakwalifikowanym do  rejonu  i  finału po
zostałym zdobywcom  podium. 

 „Kangur": klasy /:  1) Aleksander Grzy
bowski  (G2)    wyróżnienie;  2)  Marcin 
Szlauer  (Gl)    wyr.;  3)  Justyna  Warmu
zińska  (Gl)    wyr.; klasy  II:   1) Grzegorz 
Kalisz  (G2). 

  „Fox":  klasy  /:  1)  Przemysław  Pytel 
(G2)   wynik  dobry;  klasy  III :  2)  Jessica 
Bogacz (G2)   dobry; 3) Patryk Leftwich 
(G2)   dobry. 

  Uczestnicy  etapu  rejonowego  kon
kursów  przedmiotowych:  Ewa  Depta 
(G2)    1.  miejsce  w  mieście  z  języka 
polskiego;  Martyna  Pokorska  (G2)   2. z 
historii; Anna Kawulok (G1)   3. z historii; 
Aleksandra Czyż (G1)   1. z biologii;  Jo
anna Tesarczyk (G2)   2. z biologii; Daria 
Dziendziel  (G2)    3.  z  biologii;  Karol 
Kugiejko (G2)   3. z biologii; Agnieszka 
Kuźnik  (G2)    2.  z  chemii;  Agnieszka 
Gajdzica  (Gl)    1. z języka  polskiego  i 
1. z „Foxa" w kat. klas II; Marcin  Kryska 
(G2)   2. z chemii  oraz 3. w  „Kangurze" 
(wyróżnienie) w kat. klas  III . 

  Ci,  którzy  nie  tylko  przeszli  w  kon
kursach  przedmiotowych  do  rejonu,  ale 
zostali  także  finalistami  wojewódzkimi: 
język  polski    Dominika Czyż (G1)  i Sara 
Grabiec  (Gl);  geografia    Anna  Waluś 
(G2);  historia    Katarzyna  Kozieł  (G1); 
matematyka  Krzysztof Kalisz (G2), który 
zajął też  1. miejsce w mieście z chemii  z 
kwalifikacją do etapu rejonowego i 1. }oka
tę w „Kangurze" (wyr.), oraz Marek Gluza 
(Gl), który ponadto uzyskał  1. miejsce w 
Ustroniu z fizyki, 2. w „Kangurze" (wyr.) 
i  1. w „Foxie"  (bardzo dobry   najlepszy 
wynik w mieście). 

 Laureatka wojewódzką przedmiotowe
go konkursu historycznego jest Agnieszka 
Moskała  (G2),  zdobyła  ona  też  1.  lokatę 
w mieście z matematyki. Jej nauczycielka 
historii, Katarzyna Wojtyła, otrzymała  list 
gratulacyjny z Kuratorium  Oświaty. 

Pedagodzy  uhonorowani  listami  po
chwalnymi od burmistrza i teczkami K. Ku
bali za solidne przygotowanie młodzieży do 
konkursów: Gimnazjum nr I: Olga Buczak, 
Jolanta  Chwastek,  Monika  Gańczarczyk, 
Dorota Gluza, Jolanta Kamińska, Agniesz
ka  Kozik,  Zdzisława  Łamacz,  Wiesława 
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Łużak, Bogusława Rożnowicz. Gimnazjum 
nr 2\ Iwona  Brudna, Helena  Cebo,  Marek 
Gluza, Barbara Górniok, Anna Hanzlik, Ha
lina HonkowiczWaleczek, Edyta Knopek, 
Monika Rzeszótko, Anna Szczuka, Grażyna 
Tekielak, Katarzyna Wojtyła. 

Kropką nad „i " było odznaczenie „szkol
nych wybrańców".  Przed  nami... 

 SPORTOWCY  ROKU: Joanna  Jopek 
i  Robert  Wójcik  (SP1),  Marta  Błahut 
i Marek  Jaworski  (SP2),  Klaudia  Cieślar 
i  Wiktor  Macura  (SP3),  Aneta  Molek 
i  Filip  Tomiczek  (SP5),  Sylwia  Mirocha 
i  Mateusz  Konieczny  (SP6),  Anna  Ka
wulok  i  Robert  Pilch  (Gl),  Sara  Słowik 
i Dawid Gomola (G2). Dostali oni pamiąt
kowe puchary. 

  I  wreszcie  ABSOLWENCI  ROKU: 
Szymon  Miazgowski  (SP1),  Kinga  Sza
rzeć (SP2), Natalie Magnuszewska  (SP3), 
Agnieszka  Roman  (SP5),  Izabela  Kraw
czyk (SP6), Sara Grabiec (G1), Agnieszka 
Kuźnik  (G2). 

Dyplomy i nagrody (m.in. encyklopedie 
tematyczne, ilustrowane albumy) wręczali 
z gratulacjami burmistrz  Ireneusz Szarzeć 
oraz przewodniczący  RM  Stanisław  Ma
lina. Za mikrofonem stała  naczelnik  Wy
działu Oświaty  i Kultury, Danuta  Koenig, 
która  dziękowała  ponadto  dyrektorkom 
SP1  Bogumile Czyż  i G2 Marii  Kaczma
rzyk  za  kilkuletnią  pomoc  organizacyjną 
przy tej imprezie. Nagradzanie  kolejnych 
grup  przeplatały  występy:  zespołu  tańca 
nowoczesnego  „Błyskawice"  z  MDK, 
Michała Kuboka  (G2/  który  wywalczył 
2.  miejsce  w  Powiatowym  Konkursie 
Recytatorskim   z wierszem Stachury, jak 
również  „Gamy  2".  Jej  opiekun  Janusz 
Śliwka  sam  zaśpiewał  aranżację  liryku 
Gałczyńskiego  „Ocalić  od  zapomnie
nia",  nadto  przygrywał  na  fortepianie  w 
trakcie  uroczystości.  Podziękowania  za 
całoroczny  sumienny  wysiłek  złożyły 
władze  uczniom  i  pedagogom,  życząc 
przyjemnych wakacji oraz kolejnych suk
cesów. Absolwentom gimnazjum   także w 
szkołach poza Ustroniem, młodszym   by 
zaowocowały one powtórnym spotkaniem 
na tej scenie za rok. Pożegnalna  piosenka 
„Gamy 2" zaczynała się: „Co ty na to? Bo 
ja  na  to jak  na  lato"    czyli  właśnie  tak, 
jak  tylko  uczniowie  potrafią  przywitać 
początek wakacyjnego  szaleństwa. 

Katarzyna  Szkaradnik 

3  F E S T I W A L 
E K U M E N I C Z N Y 
W  U S T R O N I U 

Parafia  rzymskokatolicka 
św.  Klemensa 

05.07.   czwartek   Czytelnia  Katolicka 
godz.  16.00    Wernisaż  wystawy  malar
stwa Bogusława Heczki (wystawa czynna 
do 26.07.) 
07.07.   sobota   Muzeum  Ustrońskie  ul. 
Hutnicza nr 3. godz. 16.00  Wernisaż wy
stawy: Chóry wyznaniowe w Ustroniu 
08.07.    niedziela    Kościół  Rzymsko
katolicki  św.  Klemensa.  Odpust  ku  czci 
Opatrzności  Bożej. 
Suma  o  12.00    przewodniczy  ks.  Grze
gorz Stencel   Moderator  Ruchu  Światło 
  Życie,  kazanie  wygłosi  diakon  To
masz  Klikowicz,  śpiewa  chór parafialny 
„AVE" . 
09.07  poniedziałek  dziedziniec i kościół 
św. Klemensa.  Dzień  Wspólnoty  Światło 
 Życie  z udziałem  Ks. Arcybiskupa  Da
miana  Zimonia. 
Początek o godz. 10.00; 
msza św. o godz. 12.00. 
10.07   wtorek   dziedziniec  kościoła  św. 
Klemensa 
godz.  18.30  koncert  muzyki  gospel 
w  wykonaniu  zespołu  „Łaską  Zbawieni" 
z Gliwic  , 
11.07.    środa    kościół  św.  Klemensa 
godz. 17.30    Nowenna  do  Matki  Bożej 
Nieustającej Pomocy. 
13.07.    piątek    kościół  św.  Klemensa 
Czuwanie  Fatimskie. 
Pocżątek  godz. 19.30,  zakończenie  ok. 
22.30. 
15.07.  niedziela   Amfiteatr w Ustroniu 
godz.  16.00    koncert  pieśni  religijnej 
„Śpiewajcie Panu  ..." w wykonaniu  Dzie
cięcej  Estrady  Regionalnej  „Równica", 
wiersze ks. dr Henryk  Czembor. 

Dni  Jakubowe 
kościół  Ewangelicko   Augsburski 

apostoła  Jakuba  Starszego 

19.07.    czwartek   godz. 18.00    koncert 
Młodzieżowego.  Zespołu  „Dzwonków" 
z Juvmali  (Łotwa). 
20.07.    piątek    godz.  18.00    koncert 
„Lutheran  Chorus" z Trzyńca  (Czechy). 
21.07.    sobota    recital  Magdaleny  Hu
dzieczek   Cieślar z  Pabianic 
22.07.  niedziela  Pamiątka poświęcenia 
kościoła Apostoła Jakuba  Starszego, 
godz.  8.30    Poranek  Pieśni  i  Muzyki 
Wystąpią:  Chór  Parafii  Ewangelickiej 
z Drogomyśla  i Ustroński Chór Ewangeli
cki; godz.  10.00  uroczyste nabożeństwo 
z okazji poświęcenia  kościoła 
kazania wygłoszą: w kościele  ks. Tadeusz 
Makula  z Żor,  na placu  kościelnym   ks. 
Jan Cieślar z Pabianic. 
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usłrońskie  galerie,  muzea  placówki  kultury, 
fundacje,  stowarzyszenia, 

policja, straż miejska 
MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  im. J.  Wantuły 
Rynek 4,  tel.  8542340. 

WYPOŻYCZALNIA  DLA  DOROSłYCH 
poniedziałok: 8.0018.00,  wtorek: 8.001S.00,  środa:  12.0018.00, 
czwartek    nieczynne,  piątek: 8.0018.00,  sobota:  8.0012.00. 

CZYTELNIA  OGÓLNA  ORAZ WYPOŻYCZALNIA  DLA DZIECI  I  MłODZIEżY 
poniedziałek:  12.00   18.00; wtorek:  8.00  15.00;  środa:  12.00  18.00;  piątek: 8.00   18.00. 

BIBLIOTEKA  SZKOLNOŚRODOWISKOWA  W  USTRONIU    POLANIE 
poniedziałek:  8.45  16.00; wtorek:  8.45  12.00; środo: 8.45  12.45;  czwartek:  8.00 • 12.45  piątek: 8.00  12.45. 

MUZEUM  USTROŃSKIE  im. J. Jarockiego 
ul. Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
www.muzeumustronskie.republika.pl,  email:  muzeumustronskie@op.pl 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Wystawa  etnograficzna  ze zbiorów własnych  Muzeum 
—  Galerio  Sztuki Współczesnej  B.K.  Heako 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 

Muzeum  czynne:  w  poniedziałki 9  1 4 ,  we wtorki 9  17 ,  od środy do piątku  9  1 4 
w  soboty,  niedziele  9 . 3 0  1 3 . 

ODDZIAł  MUZEUM  „ZBIORY  MARII  SKALICKIEJ" 
ul. 3  Maja  68,  tel. 8542996.  www.muzeumustronskie.republika.pl 
wystawy  stałe:. 

ekspozycja prac wybitnych twórców polskich 
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe 
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej 
porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny 
wystawny strój cieszyński i filigran cieszyński 
cenny zbiór książek "Cieszyniana" 
Ustroń w starej fotografii 
walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (19391945) 
(AK, PSZ  na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkańców Ustronia) 

wystawy  czasowe: 
Drzeworyt sztorcowy Jadwigi Smykowskiej 
Malarstwo Dariusza Gierdala 

KLUB PROPOZYOI:    klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 
ODDZIAŁ  CZYNNY:  codziennie w  godz.  1116. 

GALERIA  SZTUKI  WSPÓICZESNEJ  „NA  GOJACH" 
B&K  Heczkowie  ul Błaszczyka  19, tel. 8541100. Galeria czynna cały aas. 

GALERIA  SZTUKI  WSPÓICZESNEJ  „ZAWODZIE" 
ul. Sanatoryjna  7,  tel. 8543534  wew.  488. 
Galeria  aynna:  od poniedziałku do piątku 9 16, w soboty  9 13 . 

BIURO  PROMOOI I  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH 
Rynek 3A,  tel. 8545458,  email  bpiwa@poibox.com 
Biuro i galeria aynne:  od  poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSKA  FUNDACJA  „ŻYCIE  I  MISJA" 

ul.  3  M a j a  14 ,  te l .  8 5 4  4 5  2 2 ,  f a x  8 5 4  1 8  1 4  szkolenia, wykłady,  konferencje, edukacyjne imprezy 

dla dzieci i młodzieży „Strefa  Wolności", Wydawniclwo „Koinonia"  czasopismo „Nasze Inspiracje". 

WYSTAWA  MOTOCYKLI  ZABYTKOWYCH    RDZAWE  DIAMENTY 
ul. Partyzantów  1 
Od wtorku do niedzieli • godz. 10.00  18.00. 

CZYTELNIA  KATOLICKA 
Dziedziniec przy  kościele p.w.Św.  Klemensa, 
— od poniedziałku  do soboty: 8.00    12.00  i  17.00    19.00; 
 n i e d z i e l e : 7 . 0 0   13.00   1 7 . 0 0   19.00. 

MIEJSKI  DOM  KULTURY  „PRAżAKÓWKA". 
ul. Daszyńskiego  28,  tel. 8542906.  email:  mdk@ustron.pl 
Kola zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalnoinstrumentalne,  taniec nowo

czesny,  rękodzieło artystyczne,  teatralne i recytatorskie, modelarskie,  akrobatyko  zajęcia odbywajq się po południu. 

TOWARZYSTWO  KSZTAłCENIA  ARTYSTYCZNEGO    Ognisko Muzyczne  MDK „Prażokówka" 
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego. 

USTROŃSKIE  STOWARZYSZENIE  TRZEŹWOŚCI 
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4  (byłe liceum kolo ZUS) 
MITYNG AA  czwartek od 17.30  MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30 i niedziela 
Klub Abstynenta   w pozostałe dni  od 17.00 
Telefon: 8541984,  tel. kontaktowy:  0  601  516  854. 

FUNDACJA  ŚW.  ANTONIEGO 

ul. Kościelna  21,  tel. 854  17  72 
Spotkania  z instruktorem  terapii  uzależnień  i wspóluzależnień 

 wiórek  9.00 10.00;   czwartek  16.00  17.00 
Psycholog   każdy ostatni piątek miesiąca 
Punkt wydawania odzieży   pon. śr. pt.  10.00   14.00. 
Wydawanie posiłków   pon.  pt.  11.30  13.00. 

MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

ul. M.  Konopnickiej 40   od poniedziałku do piątku 7.30  15.30 
Telefon: 033  8542634,  033  8542163. 

STOWARZYSZENIA  I  ZWIąZKI: 

Zw.  Kombatantów  RP i Byłych Więźniów  Politycznych 
poniedziałek  10.0012.00 sala nr 17 

Stow.  Kombatantów  Polskich Sił Zbrojnych  na  Zachodzie 
I i III wtorek miesiąca   10.0012.00 sala nr 2 

Związek  Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów  Politycznych Hitlerowskich 
Więzień  i Obozów  Koncentracyjnych  czwartek 10.0012.00  s. nr 2 
Polski Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Koło nr 2 w Ustroniu   środa 10.0012.00 
sala nr 2 

Światowy  Związek  Żołnierzy  AK  piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria   wtorek  17.3020.00 
Zespół Wokalny  „Ustroń"   wtorek  18.0020.00. 

STOWARZYSZENIE  POMOCY  DZIECIOM  I  RODZINIE„MOżNA  INACZEJ"W  USTRONIU 

  Ośrodek  Pracy z Dziećmi i Młodzieżą  „Można  Inaczej", ul. Rynek  4, 
od poniedziałku do piątku 10.0018.00 

  dyżur  biura Stowarzyszenia:  poniedziałek  17.0018.00 
  Centrum Wolontariatu:  wtotek 8.0012.00, czwartek  14.3018.30 
  Psychoterapeuta:  poniedziałek  15.0019.00 
oraz kluby działające w szkołach:  SP  1  (kl.  IIII) pn.  godz. 12.0015.00 
SP 2  (kl.  IIII) wt.  godz. 13.0016.00,  (kl.  IVVI)  pt.  godz.  13.0016.00 
SP 3  (kl.  IIII)  pt.  godz. 12.3015.30,  (kl.  IVVI) wt.  godz.  13.3016.30 
GIM  1 (kl.  I I I I) wt.  godz. 13.3016.30, GIM  2  (kl.  IIII) pt.  godz.  13.0016.00. 

MIEJSKA  INFORMACJA  TURYSTYCZNA 

Rynek 2, teL 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30  17.00 
sobota 8.3013.00 

ul. Sanatoryjna  7,  8542025   od poniedziałku do piątku 8.45 16.00 
sobota 8.45  13.00. 

KOMISARIAT  POLICJI  USTROŃ 

ul. 3  Maja  21,  (tel.  alarm. 997),  tel. 8542413;  8543413. 

STRAŻ  MIEJSKA  USTROŃ 

Rynek  4,  tel. 8543483;  kom. 604558321,  z ERY:  darmowy  986. 
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I 0  P R O T O  D E N T 
Gabinet  stomatologiczny 

lek.  stom.  TOMASZ  STUDZIŃSKI 

I N O W O S C : 
Laserowe  wybielanie 
zębów  w  1  godzinę 

LAMPĄ  BIO  WHITE 
ACCELERATOR 

Witejcie ludeczkowie 
Ni móm ani bardzo czasu na pisani,  bo fort  bierymy na kwatere 

lufciorzy.  Wczora rano było mie kapkę gańba,  ale  łodkludzołech 
dwie paniczki  do pocióngu,  a w każdej rynce taszczyłech  walizkę, 
jako  hań downi Francek Kupka. Jyno  takich tyrolskich  galatków 
ni móm. Sfuczolech  sie przi  tym, ale maluch mi ganc  wysiod, tóż 
ni móglech sie wspumóc kóniami  mechanicznymi.  Jak  żech  szel 
naspadek,  to kupilech  se piwo po  chodniku  i wypilech  duszkym, 
bo doprowdy przi  tym hycu mie  suszyło. 

Dzisio  ledwo slóńce  sie  ukozalo  hanej  zza  Równice,  a jo  już 
0 bzajtowoł z kosiarkom po zogrodzie,  bo jako prawi  moja ślubno 
jak  mómy te la letni korzi, to musi być przeca porzóndek  w chałupie 
1 zogrodzie. Już dwie izby wynajmujymy, a nielza nas tarczyc cychy 
przewlykać,  a bajzel  ukludzać.  Chcym  też kapkę  moji  paniczce 
pumóc,  tóż nie dziwota,  że ponikierzi  mie aji z mietłóm  widzom 
przed  chałupom. 

Ale nie powiedziołech  Wóm, że  ty paniczury  coch jich  lodkiu
dzol nakupiły se w muzeum takich albumów z łobrozkami Karola 
Kubali.  Prowda, że jo  jich  tam  wyslol,  bo chciały jakómsik  pa
mióntkez  Ustrónio, tóżjim prawiym, coby tam poszły, łogłóndnóm 
wystawy,  a  teraz  tam  ukazujóm  babski  szróty  i kupióm  se  jaki 
folder, abo co inszego. A ty potwory przismyczyły  ze sobóm pore 
tych  teczek z  łobrozkami  Kubali,  bo snocije  to teraz  popularne 
nazwisko,  skwóla jakisik  reklamy. Jo ani bardzo nie wiym  ło co 
sie  rozchodzi.  Zdo  mi sie, że  tyn nasz  malyrz  i bez  telewizyjnej 
reklamy  był znany,  a  teraz  isto ani sie  chłop  nie nazdoł,  że  mu 
jakosi  gupio  reklama  pumoże. 

Dobrze sie fulo,  nale muszym już  kończyć,  bo moja ślubno  se 
zażyczyła,  coby ji   łobrać aspóń mały amperek trześni, a muszym 
sie śpiychać,  bo szpoki  to isto już  na dniach sfutrujóm.  Paweł 

A U T O Z Ł O M 
zaświadczenia kasacyjne 
 części nowe i używane 

Ustroń,  ul.  Skoczowska  19 
tel.  0 33 854  5 4 4 6 

  tropikalna  roślina  ozdobna,   dno  na
czynia,   do  zaciskania,   król  stawu,   duży  ptak, 
10)  zajęcie  w  lesie,  11)  pojemniki  na  śmieci,  12)  kilof 
górniczy,   Przemek    bokser,   kwaśna  przyprawa, 

  pomaga  aktorom  w  garderobie,   imię  Pitta,  aktora 
17) popularna ongiś pastylka na ból gardła, 18) uzdrowiskowa 
miejscowość,  on  i...,  sto  centymetrów. 

 karta dań,  sprzedaje Ustrońską,  rosyjska 
fabryka,  kłótnia, zwada,  imię żeńskie,  zdrowe i czyste 
w  Ustroniu,  7)  rodzaj  kurtki,  11)  stawiane  przez  piechura, 

 oddziela  kondygnacje,  port  algierski. 
Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  rozwiązania 
oczekujemy do 6  lipca. 

Rozwiązanie Krzyżówki  z nr  23 

C Z E R W I E C  D O P I E C Z E 

Nagrodę  w  wysokości  30  zł  otrzymuje:  Kazimierz  Janus, 
ul.  Różana  14. Zapraszamy  do  redakcji. 
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Zdarzyło  mi  się  już  pisać  na  łamach 
Ustrońskiej o tak zwanych fenologicznych 
porach  roku.  Ich  początek  i  koniec  nie 
wyznaczają  zjawiska  astronomiczne,  ale 
kolejność  zakwitania  różnych  gatunków 
roślin,  rozwoju  ich  liści  lub  dojrzewania 
owoców.  Ustalona  została  lista  roślin 
zwanych wskaźnikowymi, których  uważ
na  obserwacja  pozwala  na  wskazania 
w jakiej to fenologicznęj pory roku akurat 
żyjemy. Jak  to jednak  często życiu  bywa, 
ustalenia  naukowców  sobie,  a  osobiste, 
subiektywne  wrażenia    mówiąc  inaczej 
moje  „widzimisię"    sobie.  I  choć  np. 
wczesne  lato  wyznacza  pojawienie  się 
kwiatów bzu czarnego,  robinii  akacjowej 
czy dziurawca,  a nadejście  lata  wieszczą 
kwitnące  lipy  drobnolistne,  to  dla  mnie 
tak  naprawdę  zaczyna  wokół  „pachnieć" 
latem, kiedy zaczynają 
kwitnąć polne maki. 

Mak to roślina pełna 
kontrastów   tuż przed 
zakwitnięciem jej pąki 
kwiatowe  wyglądają 
jakby były  zwiędnięte, 
a same płatki  kwiatów 
też  początkowo  spra
wiają  wrażenie  „wy 
jętych  psu  z  gardła". 
Piękne, żywoczerwone 
kwiaty  w  łanach  zbo
ża  to  widoczek  aż  do 
bólu  kiczowaty,  choć 
śliczny, jednak u właś
ciciela  pola  wywołuje 
raczej nie tyle wrażenia 
estetyczne,  co  raczej 
lekkie  zdenerwowanie 
lub wręcz złorzeczenia 
(w zależności od  ilości 
maków),  spowodowa
ne  zachwaszczeniem 
uprawy.  Bez  maku 
trudno wyobrazić sobie 
wiele świąt czy uroczy
stości, podczas których 
na stołach  obowiązko
wo  muszą  królować 
makowce,  kołacze 
z  makiem  czy  mako
we  wielkanocne  baby. 
Z drugiej jednak strony 
mak z racji różnorakich  substancji w nim 
zawartych,  jest  jedną  z  roślin  w  wielu 
krajach  przeklętych,  będąc  surowcem 
różnych  rodzajów  narkotyków,  a  więc 
pośrednio  przyczyniając  się  do  wielu 
ludzkich tragedii. Pora kwitnienia maków 
właśnie przeszła swe apogeum, okazja jest 
więc  znakomita  by  tej  roślinie  przyjrzeć 
się nieco bliżej. 

W naszym kraju spotkamy kilka gatun
ków  maków,  z  których  wszystkie  mają 
status  albo  roślin  uprawianych,  albo  tak 
zwanych  antropofitów  zadomowionych, 
czyli  gatunków  niegdyś  (czytaj:  dawno, 
dawno  temu)  przez  człowieka  świado
mie  lub  nieświadomie  zawleczonych, 
zdziczałych  i  zachowujących  się  jak... 
zasiedziali  domownicy.  Najlepiej  znany 
i  najczęściej  spotykany  jest  mak  polny, 
a  oprócz  tego  mamy  jeszcze  mak  lekar
ski  (gatunek  wyłącznie  uprawiany  i  to  z 
prawnymi ograniczeniami) oraz dwa mniej 

powszechniej występujące w stanie dzikim 
maki: piaskowy  i wątpliwy. Mak polny to 
roślina   poza okresem kwitnienia   dość 
niepozorna, o pojedynczej lub słabo rozga
łęzionej i kanciastej łodydze, dorastającej 
do 90 cm wysokości.  Łodyga jest obficie 
ulistniona  dużymi,  do  20  cm  długości 
i  12  cm  szerokości  liśćmi  pojedynczo 
lub podwójnie pierzastosiecznymi  liśćmi 
0 ząbkowanych brzegach. Cała roślina ma 
szarozielony  kolor  i pokryta  jest  niczym 
szczeciną, sztywnymi  i odstającymi wło
skami. Na pierwszy rzut oka jest to roślina 
rzeczywiście niezbyt ciekawa i przykuwa
jąca naszą uwagę. Maki przechodząjednak 
prawdziwą  metamorfozę w okresie  kwit
nienia, który rozpoczyna się w maju i trwa 
do sierpnia. Najpierw rozwijają się długie 
1 odstająco owłosione szypułki, zakończo
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ne pąkami  kwiatowymi.  Przed  rozwinię
ciem szypułki  wyglądają jak zwiędnięte i 
zwisają  ku  dołowi.  Kiedy  odpadną  dwie 
działki  kielicha,  rozwija się piękny  kwiat 
0 czterech dużych płatkach.  Płatki  te wy
glądają na bardzo delikatne  i początkowo 
są  bardzo  „pomięte",  później  rozprosto
wują się i zachodzą na siebie. Mają barwę 
żywo  czerwoną  lub  purpurową,  bardzo 
rzadko mogą być różowe  lub wręcz białe 
1 zawsze  mają  u  nasady  czarną  plamę. 
Wnętrze  kwiatu  wypełnia  duży,  zaokrą
glony  słupek  ze  znamieniem  o  kształcie 
wielopromienistej tarczy, mającej na ogół 
812  promieni.  Słupek  otaczają  bardzo 
liczne, ciemnofioletowe i wiotkie pręciki. 
Po  przekwitnieniu  z  kwiatu  pozostaje 
makówka, czyli jajowato rozdęta i naga to
rebka. Z niej, poprzez otwory pod  tarczką 
znamienia,  wysypują się czarne  i  drobne 
nasiona maku. Mimo swych nikczemnych 
rozmiarów  nasiona  te przez bardzo  długi 

okres zachowują zdolność do kiełkowania, 
kiełkując przy  temperaturze  nawet  +1°C. 
Mak  polny  pochodzi  z najprawdopodob
niej  z  południowowschodniej  Europy, 
z rejonu Morza Śródziemnego. Z tego ob
szaru rozprzestrzenił się, początkowo jako 
typowy chwast zbóż. Dziś także można go 
spotkać w uprawach,  głównie w  zbożach 
ozimych  i  rzepaku,  ale  także  w  zbożach 
jarych czy w uprawach roślin okopowych. 
Przede  wszystkim  jest  to jednak  roślina 
ruderalna, rosnąca na poboczach dróg lub 
na miedzach, zwłaszcza  tam, gdzie gleba 
bogata jest  w azot.  Spotkać można  polne 
maki  praktycznie  w całej Europie  i Azji , 
w północnej Afryce i Ameryce Północnej, 
w Australii  i Nowej Zelandii. 

Uprawianym  krewniakiem  maku  pol
nego  jest  mak  lekarski.  Gatunek  ten 

w  naturze  w  stanie 
dzikim nie występuje 
i powstał samorzutnie 
w wyniku krzyżówek 
różnych  gatunków 
maków  najprawdo
podobniej w zachod
niej  części  Morza 
Śródziemnego  lub 
w  Azji  Mniejszej. 
Mak  lekarski  jest 
większy od polnego, 
rośnie w postaci oka
załych  krzaczków, 
dorastających  do 
półtora  metra  wyso
kości.  Ma  liście  po
długo watoj aj o wate, 
na brzegach  nierów
no  powycinane  i 
obejmujące swą pod
stawą  łodygę. Kwiat 
maku  lekarskiego 
jest  jeszcze  bardziej 
okazały  niż  maku 
polnego,  chociaż 
ogólny  „plan  budo
wy" jest  identyczny 
  cztery  duże  i deli
katne płatki otaczają 
słupek  o  tarczowa
tym  znamieniu  i 
liczne pręciki. Płatki 
mają barwę od białej 

do  bladoróżowej  i prawie  purpurowej,  z 
ciemnymi plamami u nasady, a cały kwiat 
może  mieć  nawet  ponad  10 cm  średnicy. 
Równie duża i okazała jest okrągława ma
kówka. To właśnie ten gatunek odpowiada 
zarówno za rozkosze stołu  i podniebienia, 
jak  i inne „rozkosze" związane z narkoty
kowym odurzaniem  się. Mak  lekarski jest 
uprawiany już od  starożytności. 

Zdecydowanie  skromniej  prezentuje 
się  mak  piaskowy.  Rośnie  w  podobnych 
siedliskach co mak polny jest jednak zde
cydowanie  mniejszy  (dorasta  do  30  cm 
wysokości), a przede wszystkim ma mniej 
okazałe kwiaty. Płatki kwiatów są węższe 
i z reguły osiągają ok. 22,5 cm długości. 
Również  makówka  nie  jest  pękata,  ale 
wydłużona, żeberkowana  i owłosiona. 

O właściwościach  maków  i ich znacze
niu   w kolejnym artykule z cyklu „Bliżej 
natury". 

Tekst  i zdjęcie:  Aleksander  Dorda 
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Kolejarza  Katowice  otrzymała  okazały 
bukiet  kwiatów.  Zaś  piłkarze  z  innych 
drużyn  za  turniej  i  dwudniowy  pobyt 
w  Ustroniu  skandowali:  „Dziękujemy! 
Dziękujemy!" 

Po  turnieju  o  opinie  poprosiłem  or
ganizatorów.  M.  Szczotka  powiedziała: 
 Tak jak  zawsze największe są problemy 
finansowe. Tu ukłony wobec cichych spon
sorów i ludzi dobrej woli. Wspierają sport. 
Ta impreza odbyła się przy wsparciu mia
sta, które dało  10.000 zł. A było 460 osób 
do wyżywienia,  210 do  zakwaterowania. 
Impreza  jest  na  tyle  duża,  że  zaintereso
wał  się  PZPN.  Byli  zaskoczeni,  że  klub 
w Ustroniu organizuje tak dużą  imprezę. 

J.  Hyrnik  był  natomiast  zadowolony 
z udziału w finale dwóch drużyn  Kuźni. 
  Jedynym  zgrzytem  były  dwie  czerwo
ne  kartki  dla  zawodników  z  Pieszczan, 
którym w półfinale puściły nerwy  mówi 
J.  Hyrnik.   Natomiast  nie  było  żadnych 
zgrzytów poza boiskiem. To duża  impreza 
trudna do ogarnięcia. Dużo przejazdów na 
obiady i na mecze. Wiele drużyn, a turniej 
nabiera  rozgłosu  i  być  może  inni  będą 
chcieli  tu zagrać. 
 Wielkość turnieju jest związana z obiek
tami sportowymi w Ustroniu   twierdzi M. 
Szczotka.   Nie  byłoby  żadnej  trudności 
rozegrania  tego turnieju w ciągu jednego 
dnia, ale wtedy gdyby było więcej boisk. 
Niestety brak nam dobrej klasy obiektów 
sportowych. Myślę, że nowy zarząd Kuźni 
podejmie  decyzje  o  kontynuowaniu  tej 
imprezy. To drugi Festiwal Piłkarski  i do
piero wszystkiego się uczymy, wyciągamy 
wnioski.  To  promocja  Ustronia  i  klubu. 
Marzy  nam  się  impreza  na  1000  osób, 
ale wtedy trzeba sięgnąć po pieniądze nie 
tylko  z miasta  i od  sponsorów,  ale  także 
z  funduszy unijnych. 

Dodać  należy,  że  zawodnicy  biorący 
udział  turnieju obiad jedli  w Szkole  Pod
stawowej  nr  1,  natomiast  spali  w  szko
łach  w  Nierodzimiu,  Lipowcu,  Polanie 
i w SP1.  Wojsław  Suchta 

FESTIWAL  PIŁKI  NOŻNEJ 
Przez  dwa  dni  odbywał  się  w  Ustro

niu  Międzynarodowy  Festiwal  Piłkar
ski.  Uczestniczyło  18 drużyn  trampkarzy 
i juniorów  z  Węgier,  Słowacji  i  Polski. 
W ceremonii otwarcia turnieju uczestniczyli: 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzena 
Szczotka,  radna  Bogusława  Rożnowicz, 
przedstawiciele  Bielskiego  Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej  Aleksander  Szen
dzielorz  i Józef  Cieślar,  członkowie  KS 
Kuźnia Jacek Hyrnik, Zbigniew Szczotka, 
Adrian  Hojdysz,  Karol  Chraścina,  Le
sław  Kaczmarek.  Środowisko  piłkarskie 
reprezentował Mieczysław Sikora, zawod
nik Koszarawy Żywiec, a od nowego sezonu 
ŁKS Łódź. Organizator imprezy KS Kuźnia 
obchodzi w tym roku jubileusz 85lecia ist
nienia. Z tej okazji A. Szendzielorz i J. Cie
ślar wręczyli odznaki nadane przez PZPN: 
złotą  honorową  Henrykowi  Hojdyszowi, 
srebrne Henrykowi Kani  i Ottonowi  Leś
niakowi, brązową Januszowi  Szalbotowi. 
Ponadto  klub  otrzymał  list  gratulacyjny 
i puchar od prezesa Krzysztofa Szeląga. 

Eliminacje grupowe trampkarzy rozgry
wano na boisku w Nierodzimiu. W grupie 
A  grały  drużyny:  Zagłębia  Sosnowiec, 
Ustroni  Morskich, Nierodzimia,  Mieszko 
Piasta Cieszyn i pierwszej drużyny Kuźni, 
w  grupie  B  drużyny:  PFK  Pieszczany, 
Hajdunanas,  Stadionu  Śląskiego,  Sparty 
Zabrze  i  drugiego  zespołu  Kuźni.  Na 
stadionie  Kuźni  grały  drużyny  juniorów 
też podzielone  na dwie grupy: A:  Beskid 
Skoczów,  Stadion  Śląski,  PFK  Pieszcza
ny,  Ustronie  Morskie,  B:  Sparta  Zabrze, 
Kolejarz  Katowice,  Mieszko  Piast  Cie
szyn, Kuźnia. Po dwie najlepsze drużyny 
awansowały do półfinałów, które już  roz
grywano  w  całości  na  stadionie  Kuźni. 
W  grupie  t rampkarzy:  Piast    Sparta  3:0, 
Kuźnia  Zagłębie  1:0, w grupie juniorów: 
Kuźnia  Pieszczany 0:0 (3:2 w karnych), 
Sparta    Stadion  0:0  (5:4  w  karnych). 
W meczu o trzecie miejsce wśród trampka
rzy Zagłębie pokonało Spartę 2:0, a wśród 
juniorów  Stadion  Śląski  po  bezbramko
wym  remisie pokonał  w  rzutach  karnych 
Pieszczany  5:4. 
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Nie  powiodło  się  piłkarzom  Kuźni 
w finałach. Trampkarze przegrali z Miesz
koPiastem  1:0, zaś juniorzy ulegli Sparcie 
Zabrze  2:0.  Najlepszym  trampkarzem 
wybrano  Adriana  Gajera  z  Zagłębia 
Sosnowiec, a najlepszym juniorem  został 
Fili p Zatka  z  Pieszczan. 

Na zakończenie odbył się turniej bram
karzy  prowadzony  przez  Jarosława  Sa
lachnę.  Rywalizacja bramkarzy  polegała 
na  tym, że naprzeciw  siebie w  odległości 
20 m ustawiono bramki  i bramkarze strze
lali sobie nawzajem z odległości nie mniej
szej niż 15 m. W tej rywalizacji najlepszym 
okazał  się  wśród  trampkarzy  Damian 
Krzywda  z  MieszkoPiasta,  a  wśród  ju
niorów  Krzysztof  Głąbek z Kuźni. 

Najlepszym  wręczono  proporczyki, 
puchary  i  dyplomy.  Oficjalnie  zamknię
cia  turnieju  dokonała  jego  organizator
ka  Marzena  Szczotka,  która  od  piłkarzy 



OGŁOSZENIA  DROBNE 

Sklep  „Robot"   sprzedaż  części 
zamiennych  do artykułów  gospo
darstwa  domowego.  Ustroń,  ul. 
Daszyńskiego  (budynek  Ruchu 
I piętro).  Zapraszamy. 

Promocja  okien  PCV  F.H.  „Be
sta" Ustroń,  ul.  Skoczowska  47e, 
0338545398. 

Malowanie,  stiuki,  sztukateria. 
Tel.  0503150631. 

Kupię  mieszkanie  2pokojowe. 
058305889,  514691021. 

Hotel Tulipan w Ustroniu, ul. Szpi
talna  21    wydzierżawi  kawiar
nię   zainteresowanych  prosimy 
o  kontakt  osobisty  lub  telefonicz
ny  0338543780. 

Zagubiono  legitymację  ATH nr 
23733. Tel.  0600747810. 

Młode  ma łżeńs two  z  małym 
dz ieck iem  poszuku je  małego 
mieszkania  lub  pokoju z kuchnią 
i łazienką.  0505922444. 

Przyjmę uczniów do nauki zawodu 
instalator  urządzeń  sanitarnych. 
0509940503. 

www.ustran.pl 

KULTUR A 
29.6   1.7  Silesia Folk & Country  Festiwal 
1.7  godz. 10.00  Beskidzka  Wystawa  Psów  Raso

wych   Stadion  Kuźni. 

KIN O 
29.65.7  godz. 17.00  Sposób  na  rekina, bajka,  b.o. 
29.64.7  godz. 18.15  Niczego  nie  żałuję,  biograficzny, 

Francja,  15 lat. 

USTROSSK4 
O amfiteatrze:  W tym  roku ponownie  ogłoszono  konkurs  ofert 

na  dzierżawę  obiektu,  z myślą  o zawarciu  umowy  kilkuletniej. 
Miałaby  ona  dać  dzierżawcy  możliwość  zaplanowania  remon
tów, ewentualnych  inwestycji  i czas  na perspektywiczne  myśle
nie o  obiekcie.  Nikt  się  nie  zgłosił.  Podjęto  w  końcu  decyzję, 
by  amfiteatr  przekazać  w zarząd  Miejskiemu  Domowi  Kultury 
„  Prażakówka  ". 

*  *  * 

O  napadzie  na  sklep  jubilerski:  Poprosił  o pokazanie  złota 
znajdującego  się  w jednej  z gablot.  W  tym  czasie  do  sklepu 
wchodzi  drugi  mężczyzna,  blondyn  ubrany  w komplet  jeansowy. 
Mimo padającego  deszczy  obaj  mężczyźni  mieli  suche  ubrania. 
Prawdopodobnie  w okolicach sklepu zaparkowali samochód.  Gdy 
wchodzi  do sklepu  drugi  mężczyzna,  pierwszy  wyciąga  pistolet, 
terroryzuje  nim sprzedawczynię  i wyprowadza ją  na zaplecze.  W 
tym  czasie  blondyn  pakuje  cenną  biżuterię  do  torby  podróżnej. 
(...)  Mimo  blokady  dróg  bandytów  nie  ujęto. 

*  *  * 

Kronika  policyjna:  O godz.  11.30 na  ul. Szpitalnej  spalił  się 
wartburg  należący  do  mieszkanki  naszego  miasta.  Straty  osza
cowano  na  1.000 zł. 

*  *  * 

List  do  redakcji:  Pragnę  zwrócić  się z apelem  i prośbą  do 
miejskich  władz  Ustronia,  by pomyślano  o bardzo  potrzebnej 
inwestycji  turystycznej.  Wielu ludzi  wędruje od górnej  stacji  wy
ciągu na szczyt Czantorii,  by obejrzeć panoramę  Beskidów, a tam 
spotyka  ich rozczarowanie.  Szczyt  od strony  czeskiej  porośnięty 
jest  lasem świerkowym,  od polskiej  bukowym. 

Dzięki  wieży  widokowej  wzrosłaby  frekwencja  na  wyciągu 
krzesełkowym,  a wydatek  nie jest  tak duży  i możliwy  do  zrealizo
wania. Jan  Urbanek 

*  *  * 

Reprezentacja  Polski w piłce  nożnej, Zbigniew  Boniek  i Lesław 
Cmikiewicz,  boisko Kuźni  Ustroń wypełnione  młodzieżą  grającą 
w futbol,  jednym  słowem  wielkie  piłkarskie  święto  w  Ustroniu 
z okazji ogólnopolskiego finału  turnieju dzieci w piłce  nożnej „  Su
pergoł".  Tylko feralnej  daciefinału  13  maja w  piątekprzypisać 
należy  brak  na stadionie  dzieci  z  Ustronia. Jak  dowiedzieliśmy 
się  od działaczy  Kuźni,  wszystkie  szkoły podstawowe  były  poin
formowane.  Na stadion  trafiła  tylko jedna  klasa z  SP1. 

*  *  * 

 Miałem siadać z 250 kg na sztandze, siadłem z 200 kg. Niestety 
to moja wina. Zawiodły  nerwy  mówi Remigiusz  Ciupek o swoim 
starcie  w Mistrzostwach  Polski Juniorów  Młodszych  w Trójboju 
Siłowym,  które  odbyły  się  w maju  w  Oławie.  Start  Remigiusza 
można jednak  uznać za udany, gdyż  z Oławy przywiózł  brązowy 
medal  w kategorii  wagowej ponad  100 kg. 

*  *  * 

Po  rocznej  przygodzie  piłkarze  Kuźni  Ustroń  wracają z ligi 
okręgowej  do  „Aklasy  ".  (ws) 
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FELIETON 
Tak sobie myślę 

Jak  dobrze 
mieć  sąsiada? 

Jestem  już  w  takim  wieku,  że  coraz 
częściej  wracam  pamięcią  do  czasów 
minionych.  Bywa,  że  nawet  do  czasów 
dzieciństwa.  Wspominam  wspólne  za
bawy  z kolegami;  rozgrywane  niemal 
codziennie  w  lecie mecze w piłkę  nożną, 
biegi dookoła domu, wycieczki, zbieranie 
jagód, podchody... Jak dobrze, że byli ró
wieśnicy w sąsiedztwie. Nie tylko zresztą 
potrzebni  przy zabawie, ale także na czas 
wspólnego  uczenia  się  czy  odwiedzania 
chorego kolegi. 

FELIETON 
Centrala 

Tempo  prac  budowlanych  na  budowie 
„pawilonowca"  przy  ul.  Grażyńskiego 
wskazuje na szybkie oddanie go do użytku. 
Przybędzie kilkadziesiąt nowych sklepów 
i  lokali  gastronomicznych.  Powstanie 
nowa  konkurencja  dla  już  istniejących 
na  tej ulicy  (sic!). Ale  najważniejsze jest 
to, że  patrząc od strony  ronda przy  Ryn
ku,  (ale  właściwie  czemu  nie  ma  tablicy 
z nazwą tego ronda), został zasłonięty bu
dynek  centrali telefonicznej. Ten noszący 
miano najbrzytszego budynku  w  naszym 
mieście. Nikt nie chciał takiego „koszmaru 
architektonicznego"  w  centrum  miasta 
przy  reprezentacyjnej  ulicy.  Wszyscy 

To dobrze  mieć sąsiadów, bo jest  z kim 
porozmawiać, jest kogo poprosić o pomoc, 
jest z kimś  razem  zrobić  coś  pożytecz
nego...  W  naszym  mieście  wiele  rodzin 
mieszka  w domach  przez  siebie  budowa
nych. Nie mogliby jednak tego wybudować 
sami, w pojedynkę. Potrzebna była pomoc 
innych;  krewnych,  przyjaciół  sąsiadów. 
Przy tym raz korzystało się z pomocy sąsia
dów, a innym razem im się pomagało.  I to, 
co było niemożliwe, choćby ze względu na 
brak pieniędzy, stało się możliwe... 

Życzliwi, przyjaźni, uczynni  sąsiedzi  to 
skarb,  który  często  bywa  niedoceniony. 
Zdaje  się,  że  tacy  sąsiedzi  powinni  być, 
są  zawsze.  Niestety,  i ta  reguła  miewa 
wyjątki. Nie każdemu jest dane mieć obok 
siebie  życzliwych  i uczynnych  sąsiadów. 
Takich,  którym  można  się  zwierzyć  ze 
swoich  kłopotów,  takich,  którzy  potra
fią  życzliwie  wysłuchać  i pomóc  w  mia
rę  swoich  możliwości,  zaopiekować  się 

pamiętamy  ile emocji wzbudziła  ta  loka
lizacja. Ile było protestów członków Klubu 
Ekologicznego i Towarzystwa Miłośników 
Ustronia. 

Na  nic  się  one  zdały.  Władze  miasta 
wręcz  zaszantażowano. 

Albo  będzie  centrala  w  tym  miejscu, 
albo  Ustroń  pozbawiony  będzie  nowych 
telefonów. No i co dziś mamy. Nie ma już 
centrali telefonicznej. Codziennie przecho
dzę koło  tego budynku,  ale dopiero  moja 
suczka Lola zwróciła  mi na to  uwagę, że 
zdjęto  dumny  napis  „Telekomunikacja 
Polska  S.A.".  Nie  ma  już  tzw.  „Tepsy" 
w naszym mieście. Co się bowiem okazało? 
Ogromny, jak na potrzeby telekomunikacji 
końca ubiegłego wieku, budynek  centrali 
nigdy nie był wykorzystany zgodnie z pro
jektem. Ta centrala, jak  nam  tłumaczono 
„najnowocześniejsza  w  PRLu",  niejako 
duma  socjalistycznej  telekomunikacji, 

w razie potrzeby dziećmi czy mieszkaniem, 
pomóc w wykonaniu różnych prac, ułatwić 
załatwienie  takiej czy  innej sprawy... 

Bywają jednak  sąsiedzi, którzy zamiast 
pomóc szkodzą, zamiast życzliwości oka
zują  niechęć  i wrogość,  zamiast  ułatwić 
życie  starają  się  na  wszelkie  sposoby  je 
utrudnić.  Mamy  więc,  i to niestety  wcale 
nierzadkie,  sąsiedzkie  spory  i  kłótnie. 
Przy  tym  dla  sąsiadów  wrogo  do  siebie 
nastawionych  wszystko  może być  powo
dem do kłótni, które czasem prowadzą do 
bójek i procesów sądowych. To są kłótnie 
o  przysłowiową  miedzę, z powodu  nie
właściwego zachowania się dzieci, szcze
kania psa czy piania  koguta... 

I tak by się chciało powiedzieć słowami 
piosenki: „Jak dobrze mieć sąsiada!" Tylko 
trzeba  by  dodać:  Dobrego  sąsiada. A tak 
przy okazji, może warto byłoby się zasta
nowić nad tym: Jakimi sąsiadami jesteśmy 
my sami?  Jerzy  Bór 

nie  wytrzymała  konkurencji, z tym  co 
obowiązywało już  na  wolnym  rynku.  Po 
przemianach  ustrojowych, okazało się, że 
współczesne centrale są wielkości  zegara, 
który miał wisieć na sali  ustrońskiej cen
trali. Nie potrzeba  było więc budować tak 
wielkiego  budynku.  Centralę  dla  takiego 
miasta  jak  Ustroń,  można  było  scho
wać  byle  gdzie.  Czy  ówcześni  decyden
ci  telekomunikacji,  byłego  monopolisty 
(niektórzy  twierdzą,  że  monopolisty  do 
dzisiaj)  Przedsiębiorstwa  Państwego  Po
czta, Telegraf i Telefon, o tym nie wiedzie
li?  Myślę,  że  wiedzieli,  ale  wierzyli,  że 
nigdy nie zmieni  się ustrój  i nie poznamy 
jak  jest  naprawdę  na  wolnym  rynku  ko
munikacji  telefonicznej. Okłamywali  nas 
i realizowali  swoje. Nie przypuszczali, że 
będzie zmiana  i wszystko się wyda. 

O ilu takich sprawach jeszcze się dowie
my ?  Andrzej  Georg 

AUTOBUSEM 
NA  RÓWNICĘ 

W  niedzielę  1  lipca  już  po  raz  trzeci 
rozpoczyna  kursy  ustrońska  wakacyj
na  autobusowa  „Zielona  Linia  2007". 
W stosunku  do poprzednich  lat  wprowa
dzono kilka modyfikacji. 

Główną  zmianą  jest  przedłużenie  linii 
na  Równicę  oraz  uruchomienie  nowych 
przystanków  pod  sanatorium  „Równica" 
i motelem  „Polana". 

Na  linii Ustroń Zawodzie   Leśny  Park 
Niespodzianek  Ustroń Centrum  Ustroń 
Jaszowiec  Ustroń Równica autobusy od
jeżdżały będą z Zawodzia o  10.00,  11.30, 
16.00 i  17.30. 

Z  Równicy  do  Leśnego  Parku  Nie
s p o d z i a n ek  a u t o b u sy  o d j e ż d ż ać  b ę dą 
o godzinie 9.30,  11.00,  15.30,  17.00. 

Ponadto, jako uzupełnienie „Zielonej Li
nii" , wprowadzona została regularna  linia 
Cieszyn  Ustroń   Zawodzie  Równica, 
na której autobusy z Cieszyna odjeżdżały 
będą o 7.50 i  13.50. 

Z Równicy autobusy do Cieszyna odjeż
dżać będą o godzinie  12.10  i 18.10.  (aw) 
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ROWEREM  PO  SCHODACH 

dach  chłodniach  udostępnionych  przez 
firmę Apis   sponsora  zawodów. 

Inicjatorem  całego  zamieszania  było 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Spor
tów  Ekstremalnych  TROTYL.PL  przy 
wsparciu FREESTYLE.PL, a personalnie 
zawody przygotowałem  wraz z Tomkiem 
Gagatem. W tym miejscu należą się słowa 
podziękowania  władzom  miasta,  które 
czynnie  wspomogły  organizację oraz  dla 
z a r z ą du  U z d r o w i s k a,  k t ó r e  u d o s t ę p n i ło 

teren. 
Wyniki    kobiety:  1. Aleksandra  Sza

rzeć (Ustroń), juniorzy: 1. Artur  Cichow
ski,  2.  Paweł  Janik,  3. Łukasz  Gwóźdź 
(Ustroń),  hobby  hardtail  (amatorzy  bez 
amortyzatora  z  tyłu  na  sztywnej  ramie): 
1. Jakub  Wicher,  2.  Maciej  Piekarski, 
3.  Adam  Kłapsia  (Ustroń),  hobby  fuli 
(amatorzy bez licencji na rowerach w pełni 
amortyzowanych):  1. Marcin  Naczyk, 2. 
Jonasz  Rożdżyński, 3. Marcin  Kunicki, 
elita:  1. Maciej  Jodko,  2.  Michał  Koll 
bek, 3. Filip Banaszak.  Adam  Ozaist 

W  ostatnią  sobotę  w  naszym  mieście 
odbyły  się  niekonwencjonalne  zawody 
rowerowe    pierwsze  w  Polsce  zawody 
downhillowe  rozegrane  w  całości  na 
miejskiej  trasie.  Nazwa  imprezy  „Dow
nstairs"  nawiązuje  do  specyfiki  trasy 
  87  startujących  zawodników  miało  do 
pokonania 218 schodów znajdujących się 
w różnych partiach trasy. Zjazd prowadził 
terenami uzdrowiska Ustroń: zaczynał się 
na tarasie Sanatorium Narcyz, dalej przez 
Dom Zdrojowy estakadą łącząca go z Sa
natorium  Równica, przejazd przez  drogę 
i  rozpęd  na  spektakularną  skocznię  z  12 
metrowym  „stołem", jeszcze ostatni  mę
czący fragment schodów koło Zameczku 
i meta przy ul. Gośćiradowiec. Cała  trasa 
była bardzo widowiskowa  i przyciągnęła 
sporą  ilość  kibiców,  najwięcej  emocji 
dostarczyła  GAP    skocznia  z  pięcio
metrową  przerwą  między  wybiciem, 
a  lądowaniem.  Wesołe  były  komentarze 
kuracjuszy przyglądających się  z balko
nów „szaleńcom na rowerach",  zawodni
ków za to najbardziej ekscytował  system 
wywozu z rowerami na start w samocho

PROTODENT 
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Zapraszamy  również  do  gabinetu  wSkoczowie.  tel.  03385841  06 

0  PUCHAR  PREZESA 
Towarzystwo RekreacyjnoSportowe „Siła" w Ustroniu organi

zuje II Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa TRS „Siła". 
Zawody  odbędą  się  w dniach  30  lipca  (turniej dziewcząt)  oraz 
1 lipca (turniej chłopców), na boisku do siatkówki plażowej przy 
SP2 w Ustroniu  (ul. Daszyńskiego  31). 

Startować mogąpary z powiatu cieszyńskiego (rocznik 1991 1993 
gimnazja). Zapisy przyjmowane będą w dniu turnieju do godziny 9.00. 
Uczestników  turnieju  obowiązują  przepisy  PZPS.  Muszą  też 
posiadać  legitymacje szkolne  i zgodę rodziców  na udział. 

Organizatorzy  zapewniają  puchary  i nagrody  rzeczowe  oraz 
napoje.  (aw) 
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