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biły `ródła 

amatorzy
whisky

najazd 
na ustroL

(dok. na str. 2)

Rozmowa z  dr. nauk weterynaryjnych 
Zbigniewem Blimke

w minionym tygodniu powiało góralszczyzn> w ustroniu.                                                                                  Fot. w. suchta

dni  
ustronia

model  psa
Mamy sierpieM, czas urlopów, a w pana lecznicy pełno 
pacjentów. W lecie wygodniej przyprowadzić zwierzC do 
weterynarza?
W zimie pies najwycej spadnie ze schodów. W lecie jest duco aler-
gii, czCWciej chodzi siC na spacery i nastCpuj> urazy koMczyn. 
Jakie zwierzCta leczy pan najczCWciej?
Moja lecznica zajmujC siC praktycznie tylko psami i kotami. 
Zreszt> poza Lipowcem i kilkoma wiCkszymi gospodarstwami 
w pozostałych dzielnicach praktycznie nie ma juc zwierz>t go-
spodarskich.
Co roku odbywa siC w Ustroniu wystawa psów i ludzie przed 
stadionem kupuj> szczeniaki. Organizatorzy przestrzegaj> 
przed tym. Co pan o tym s>dzi?
Nie jestem przeciwnikiem sprzedawania psów przed wystawami. 
Jeceli jednak ktoW myWli, ce za 200 zł kupi sobie rasowego yorkshi-

W pi>tek 24 sierpnia o godz. 7.00 UstroMskim Torgiem na 
targowisku rozpoczynaj> siC Dni Ustronia. Równiec w pi>tek na 
boisku SP-1 pokazy stracackie, Autowir, a w Muzeum UstroMskim 
spotkanie z Janem Chmielem. W sobotC spotkamy siC na Jarmar-
ku UstroMskim na krCgu tanecznym w Parku Kuracyjnym. Tam 
czekaj> nas wystCpy zespołów ludowych, orkiestry OSP z Górek, 
zespołów z Czech, Słowacji, Niemiec i WCgier. Wieczorem zaW 
spotkamy siC na Biegu Romantycznym na bulwarach nad Wisł>. 
Dni Ustronia zakoMcz> niedzielne UstroMskie Docynki rozpo-
czynaj>ce siC tradycyjnie korowodem. W tym roku gazdami s> 
Alina i Karol Krystowie z Lipowca prowadz>cy gospodarstwo  
o powierzchni 35 ha. Hoduj> bydło mleczne i opasowe. Uprawiaj> 
zboca, kukurydzC, maj> ł>ki i pastwiska. Docynki zakoMcz> siC 
festynem. Szczegółowy program na str. 6.
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Towarzystwo MiłoWników 
Ogrodnictwa w Cieszynie 
organizuje kolejn> edycjC 
konkursu „Cieszyn mia-
stem kwiatów i zieleni”.  
W konkursowe szranki sta-
nCły przydomowe ogrody, 
ogródki, balkony. 

Do bogatej tradycji nalec> Zjaz-
dy Chórów Diecezji CieszyM-
skiej KoWcioła ewangelicko-
augsburskiego. Spotkania te 
przebiegaj> w ostatni> niedzie-

lC kwietnia, a gospodarzami 
s> na przemian rócne paraie.  
W Diecezji CieszyMskiej działa 
ponad 30 zespołów Wpiewa-
czych i chórów dzieciCcych.

Od ponad 10 lat odbywaj> siC 
ogólnopolskie olimpiady mło-
dziecy ewangelickiej. Mło-
dziec startuje latem i zim>. 
DziewczCta i chłopców goWciły 
juc m. in. Skoczów, UstroM, 
Cieszyn i Wisła. 

Trzy lata temu zlikwidowano 
IzbC Celn> w Cieszynie. Jej 
funkcje i czCWć pracowników 
przejCła Izba Celna w Kato-
wicach. Spora czCWć celników 
dostała polecenie wyjazdu na 

wschodni> granicC. Do bu-
dynku przy ul. Kraszewskie-
go przeniósł siC Urz>d Celny  
z mostu w Boguszowicach.

Amatorski Klub Filmowy 
„Klaps” z Chybia jest feno-
menem w skali kraju. Jego 
twórca Franciszek Dzida reali-
zuje ilmy równiec z udziałem 
zawodowych aktorów, w tym 
Jana Nowickiego. „Klapsowi” 
stuknCło 35 lat.

Figura Ww. Floriana w Cieszy-
nie jest atrakcj> turystyczn>.  
W miejscu tym lubi> spotykać 
siC zakochani. Po ostatnim re-
moncie fontanny i zamonto-
waniu oWwietlenia, szczególnie 

wieczorem jest tutaj wyj>tko-
wo romantycznie. 

Rotuz to torfowiskowy rezerwat 
przyrody o powierzchni ponad 
21 ha. Obszar wypełniaj> bagna 
WródleWne we wsiach Zabrzeg  
i Chybie. WystCpuj> tu torfow-
ce, turzyca i trzciny - typowy 
zespół roWlinnoWci bagiennej.  
    
W XVII wieku prostytucja sta-
ła siC na Vl>sku CieszyMskim 
zjawiskiem społecznym. Była 
rezultatem znacznej liczby 
wojska, które tCdy ci>gnCło. 
WspółczeWnie tego problemu 
nie ma, choć bliskoWć przejWć 
granicznych jest magnesem dla 
paM lekkich obyczajów. (nik) 

(dok. ze str. 1)

witaminy D3, po czym nastCpuje zatrzymanie wzrostu koWci. 
Podobnie bardzo trzeba uwacać z preparatami wapniowymi i po-
dawać je bardzo ostrocnie. CzCsto ludzie siC dziwi>, ce podawali 
preparaty mineralne, a pies ma krzywe łapy.
CzCsto hodowcy uwacaj>, ce psy rasowe to coW lepszego nic 
kundle.
I siC myl>. To jest ten sam pies, przy czym mieszaMce ogólnie 
wykazuj> zazwyczaj wiCksza inteligencjC. Trudno zreszt> porów-
nywać psy. Nie mocna patrzeć na psy rasowe jako na całoWć. S> 
psy przygotowane do polowaM, s> psy pokojowe, s> strócuj>ce. 
Jeceli ma to być pies pokojowy, to musi mieć odpowiednie cechy. 
Inaczej ma siC zachowywać owczarek niemiecki, a jeszcze inaczej 
dog. Nie oczekujmy od psa rasowego cech przez nas poc>danych. 
To raczej wybór psa powinien nastCpować pod k>tem tego, czego 
od niego oczekujemy. Na czym polega rasa? Na tym, ce na pew-
nym terenie wystCpuje pewna populacja psów bardzo zbliconych 
do siebie eksteriorowo czyli wygl>dem. Poprzez bliskie kojarzenie 
hodowca tworzy rasC. Np. mamy słynne teriery. Jest ich duco  
i wywodz> siC z terenu Anglii i Szkocji. Tamtejsza szlachta miała 
populacje podobnych piesków i przez kojarzenie powstał model 
psa. Nie wymagajmy wiCc, by pies zachowywał siC inaczej nic 
to wynika z wzorca jego rasy. Nie oczekujmy, ce z rottweilera 
zrobimy kanapowca. Szansa na to jest niewielka. Cocker spaniel 
jest psem myWliwskim, natomiast w latach 70.  starano siC z niego 
zrobić psa pokojowego. Były nawet widokówki jak lecy sobie  
z kokardkami. Ale to nie jest pies pokojowy i zawsze w sytuacjach 
krytycznych zachowywał siC bCdzie jak pies myWliwski. Mie-
szaniec jest bardziej wszechstronny. To mieszanka i łatwiej mu 
pewne typy zachowaM przej>ć. Najbardziej wierny człowiekowi  
i najlepiej odbieraj>cy nasze oczekiwania jest owczarek niemie-
cki. Wydaje siC, ce mówimy do niego, a on wszystko rozumie. 
Inne tec rozumiej>. Dobermany s> bardzo inteligentne. Ow-
czarkowi niemieckiemu rzucamy piłkC, on j> przynosi i dostaje 
czekoladkC. Mocemy to powtarzać. Ale wyobraamy sobie, ce 
robimy to z dobermanem, a on drugi raz juc nie leci. Dlaczego? 
On sobie zakonotował, ce czekoladkC siC dostaje tutaj, to po co 
gdzieW lecieć. To jego system myWlenia.
Leczy pan równiec koty. Dachowce raczej sobie jakoW radz>. 
Jakie popełniamy błCdy w przypadku kotów domowych?
Kot domowy cyje o wiele dłucej od dachowca. Koty doskonale 
radz> sobie w warunkach domowych, mieszkanie jest jego tere-
nem łowieckim czy terenem zasiedzenia. OczywiWcie koty musz> 
być odpowiednio cywione. Nie da siC cywić kota domowego tak 
jak drapiecnego. Dobór karmy musi być odpowiedni do aktyw-
noWci. Jeceli kot poluje, wychodzi na zewn>trz, musi być inaczej 
cywiony nic kot po kastracji lub sterylizacji. EnergiC metaboliczn> 
podawan> w pokarmie trzeba odpowiednio dawkować i musi być 
dobrze zbilansowana. Koty maj> zdecydowanie inne zapotrzebo-
wania pokarmowe od psów. Teoretycznie mocna podawać psu 
karmC koci>, ale juc kotu nie mocna podać karmy psiej. Trzeba 
tec uwacać, by kota nie przegładzać. Pies moce przez kilka dni 
nie jeWć bez konsekwencji, natomiast kot nie jedz>cy przez kilka 
dni, zaczyna chorować na w>trobC. 
DziCkuje za rozmowC.                 Rozmawiał: Wojsław Suchtaz. blimke w swej lecznicy.                 Fot. w. suchta

model  psa

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

re teriera, to jest w błCdzie i musi liczyć siC z tym, ce kupuje bardzo 
ładnego kundelka. NajczCstszym błCdem po zakupie czworonoga 
jest zmiana diety. Przy kupnie musimy dokładnie dowiedzieć siC, 
czym pies był wczeWniej cywiony. Zreszt> pocz>tkowo dobrze 
jest go trochC przegłodzić, ceby przez pierwsze dni otrzymywał 
o 25% karmy mniej nic normalnie i to karmy wczeWniej podawa-
nej. A psa rodowodowego najlepiej kupować u hodowcy, ale nie 
kacdego stać na wydatek rzCdu tysi>ca czy dwóch tysiCcy złotych. 
Zdarza siC tec, ce przed wystawami sprzedaj> hodowcy, gdy np. 
po oWmiu tygodniach maj> jeszcze szczeniaki. S> takie okazje, ale 
nie mocna zakładać, ce kupi siC tanio rasowego szczeniaka, bo to 
jest niemocliwe Nie jestem wiCc przeciwnikiem takiego handlu, 
jeceli oczywiWcie psy maj> wodC, s> pod zadaszeniem. 
Jakie najczCWciej popełniamy błCdy po kupnie szczeniaka?
bywieniowe. Nieprawidłowy dobór karmy. CzCsto karmimy 
zwierzaki tym co sami jemy, a nie jest to prawidłowe. Przekar-
miamy psa w pierwszym okresie. Kupujemy karmy puszkowe, 
a puszka otwarta moce być tylko przez pewien okres czasu. 
PowinniWmy karmC od razu przełocyć z puszki do wyparzonego 
słoiczka. CzCsto, gdy taka puszka lecy dwa tygodnie w lodówce, 
nastCpuje niestrawnoWć. 
A jakie błCdy wystCpuj> przy hodowli psów dorosłych?
Ludzie na błCdach szybko siC ucz> i po czasie juc ich nie popeł-
niaj>. Pies jest zwierzCciem miCsocernym, ale nie moce miCsa 
jeWć trzy razy dziennie. Taka karma ma nieprawidłowy stosunek 
wapnia do fosforu, co szczególnie u psów ras ducych powoduje 
zaburzenia metabolizmu koWci, a co za tym idzie kłopoty ze 
wzrostem. PamiCtajmy, ce wszystkie rasy to wytwór człowieka. 
Przyjmuje siC, ce psy wywodz> siC od wilka, a wszystkie duce 
małe i Wrednie to efekt pracy hodowlanej człowieka. Poniewac nie 
jest to wzrost naturalny, to automatycznie wymagaj> odpowiedniej 
diety. Nagminnym błCdem jest podawanie młodym szczeniCtom 
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��.08.�007 r.
O godz. 16.45 na ul. Skoczowskiej 
zatrzymano nietrzeaw> osobC 
czasowo mieszkaj>c> w Ustroniu 
jad>c> na rowerze. Wynik badania 
0.69 prom.
��.08.�007 r.
O godz. 10 na ul. Stellera kieruj>cy 
oplem astr> mieszkaniec Ustronia 
cofaj>c uderzył w renaualt clio 
nalec>ce do mieszkaMca JastrzCbia 
Zdroju.
�6.08.�007 r.
O godz. 2.50 na ul. Katowickiej 
zatrzymano nietrzeawego miesz-
kaMca Mikołowa kieruj>cego vw 
golfem, dodatkowo nie posiada-
j>cego uprawnieM do kierowania 
samochodem. Wynik badania 
1.58 prom. 
�6.08.�007 r.
O godz. 18.55 na ul. Lipowskiej 
zatrzymano nietrzeawego miesz-
kaMca Skoczowa kieruj>cego vw 
golfem. Badanie wykazało 0,26 
mg/l.
�7.08.�007 r.
O godz. 15.25 na ul. Równica 
kieruj>cy vw golfem nietrzeawy 

mieszkaniec Ustronia jad>c pra-
wym pasem drogi zjechał na lewy, 
a nastCpnie najechał na jad>c>  
w przeciwnym kierunku toyotC 
kierowan> przez mieszkaMca Gó-
rek Wielkich, po czym oddalił siC  
z miejsca zdarzenia. Po zatrzyma-
niu, badanie wykazało 1.09 mg/l.
�7.08.�007 r.
Mieszkaniec Ustronia zgłosił kra-
dziec roweru górskiego, do której 
doszło 16 sierpnia z terenu prywat-
nej posesji na ul. Krzywej.
�8.08.�007 r.
W godz. 19.00-22.00 z ulicy Stro-
mej mieszkaMcowi Bielska Białej 
skradziono forda galaxy.
�8.08.�007 r.
W sklepie z ucywan> odziec> na 
ul. 3 Maja skradziono portfel, wraz 
z pieniCdzmi i dokumentami, na-
lec>cy do mieszkanki Czerwionki 
Leszczyny.
�8.08.�007 r.
O godz. 17.50 na ul. Lipowskiej 
zatrzymano nietrzeawego miesz-
kaMca Ustronia jad>cego rowerem. 
Wynik badania 0,60 prom.
�8.08.�007 r.
W godzinach popołudniowych 
z pomieszczenia na zapleczu 
drogerii przy ul. GracyMskiego, 
pracownikowi sklepu skradziono 
portfel wraz z pieniCdzmi i doku-
mentami.                              (aw)

��.08.�007 r.
Patrolowano i kontrolowano targo-
wisko miejskie. Nie stwierdzono 
uchybieM.
�5.08.�007 r.
Za parkowanie na terenach zielo-
nych przy ul. Sportowej ukarano 
mandatami po 50 zł dwóch kie-
rowców.
�6.08.�007 r.
Mandatem 100 zł ukarano kie-
rowcC za wjazd na chodnik na ul. 
GracyMskiego.
�7.08.�007 r.
Kontrola porz>dkowa w Herma-
nicach. W dwóch przypadkach 
nakazano obciCcie gałCzi wyrasta-
j>cych na drogC.
�7.08.�007 r.
Interweniowano w sprawie za-
nieczyszczenia ul. Katowickiej. 
Po powiadomieniu odpowiednich 
słucb drogC uprz>tniCto.        (ws)

*    *    *

*    *    *

NA  VLUBNyM  kOBierCU  StANBLi:
Magdalena krzempek z Ustronia i Jarosław D>browski z Sosnowca 
Dagmara Juranek z Ustronia i Zbigniew Wojtas z Ustronia. 

*    *    *

tak wygl>dała ul. GracyMskiego 15 sierpnia po południu. podobnie było 
na bulwarach.              Fot. w. suchta 

*    *    *

teresa kierepka lat 57  os. Manhatan 5/3
Henryk Chabrowski lat 63 ul. Tartaczna 16

Ci, którZy OD NAS ODeSZLi:

*    *    *

HAfty i HOCZki
23 sierpna o godzinie 17.00 w Oddziale Muzeum UstroMsiego 

Zbiory Marii Skalickiej, odbCdzie siC otwarcie wystawy „Hafty 
i hoczki cieszyMskie” oraz spotkanie z cieszyMskim Klubem 
Hobbystów.

MUZeUM ZAprASZA
Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Janem Chmielem 

– muzykiem i poet>, które odbCdzie siC w pi>tek 24 sierpnia  
o godz. 18. W programie promocja tomiku „Wiersze gwar> haf-
towane” i wystCp zespołu regionalnego „Jaworze”. 

NieStAły kLiMAt
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu zaprasza na wykład 

dr. hab. Ryszarda Ciepaka z Wydziału Biologii i Ochrony Vro-
dowiska Uniwersytety Vl>skiego, pt. „Niestały klimat – ziemska 
cieplarnia”. Wykład odbCdzie siC 6 wrzeWnia o godz. 17.00  
w NadleWnictwie UstroM, ul. 3 Maja 108.

rZUCALi VLiWkAMi
DoWć oryginalnie zabawiała siC młodziec na os. Manhatan. 15 

sierpnia postanowili zabawić siC w Wniecki. A ce Wniegu nie było 
obrzucali przechodniów Wliwkami. Uspokoić ich musieli dopiero 
stracnicy miejscy.

kAJetANOWiCZ CZWArty
Bardzo dobrze w zaliczanym do Rajdowych Samochodowych 

Mistrzostw Polski Rajdzie Rzeszowskim spisał siC ustroniak Ka-
jetan Kajetanowicz jad>cy mitsubishi lancerem. Wraz z pilotem 
Maciejem Wisławskim zaj>ł 4 miejsce i w klasyikacji generalnej 
Mistrzostw Polski awansował na 5 miejsce z dorobkiem 17 pkt.  
Do miejsca na podium traci 11 pkt. natomiast do poprzedzaj>cego 
go Michała BCbenka 5 pkt. W Rajdzie Rzeszowskim zwyciCcył 
Francuz Bryan Bouier i to on jest liderem Mistrzostw Polski  
z dorobkiem 33 pkt. 

*    *    *

*    *    *
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marzenia  poety
poczty sztandarowe.                                                                                            Fot. w. suchta

15 sierpnia obchodzimy DzieM Wojska 
Polskiego, a w KoWciele katolickim WwiCto 
WniebowziCcia NajWwiCtszej Marii Panny. 
Z tej okazji w koWciele Ww. Klemensa 
odbyła siC msza na pocz>tku której ks. 
kanonik Antoni Sapota witał wszystkich 
zebranych, a w szczególnoWci komba-
tantów i władze miasta reprezentowane 
przez wiceburmistrz JolantC Krajewsk>-
Gojny i przewodnicz>cego Rady Miasta 
Stanisława MalinC. W mszy uczestniczyły 
poczty sztandarowe Ochotniczych Stracy 
Pocarnych z Centrum, Lipowca i Nierodzi-
mia oraz Vwiatowego Zwi>zku bołnierzy 
Armii Krajowej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Msze uWwietniła orkiestra 
górnicza. Kazanie wygłosił o. Adam Lang-
hammer, w którym mówił m.in.
- PaMstwo wspomina dziW rocznicC bitwy 
warszawskiej i nazywa ten dzieM, Dniem 
Wojska Polskiego. Mocemy dzisiaj zaob-
serwować przenikanie siC sfery sacrum  
i sfery profanum, sfery WwiCtoWci i Wwie-
ckoWci. Mocna zadać pytanie, czy mocna 
ł>czyć te dwie sfery? Czy mocna ł>czyć 
WwiCto wiary ze WwiCtem paMstwowym? 
Czy mocna ł>czyć WwiCto Słucebnicy 
PaMskiej i WwiCto obroMców ojczyzny? 
Odpowieda brzmi: Mocna. Odpowieda 
na te pytanie znajduje siC w dzisiejszej 
Ewangelii. Maryja daje nam odpowieda 
w słowach, które zawarł ewangelista. Bo 
Maryja zawołała: Pan uj>ł siC za swoim sy-
nem Izraelem pomny na swe miłosierdzie, 
jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi  
i jego potomstwu na wieki. Bo Bóg ma  
w opiece narody. Bóg otacza opiek> ludzi. 
(...) Bóg wspiera broni>cych swoje ojczy-
zny przed agresj>, broni>cych sprawiedli-
woWci, dobra i prawdy. Mówi nam o tym 
dzisiaj Maryja, która napełniona Duchem 
VwiCtym nosiła pod swym sercem samego 
Jezusa Chrystusa. St>d jest jak najbar-
dziej uzasadniona mocliwoWć spojrzenia 
na nasz> ojczyznC z perspektywy wiary.  

I zróbmy to. Spójrzmy na nasz> ojczyznC 
z perspektywy wiary. 

Jaka jest dzisiaj sytuacja Polski, to kacdy 
dobrze wie. Ogl>damy wiadomoWci, czy-
tamy gazety, słuchamy radia i co chwila 
docieraj> do nas informacje o rócnych 
sporach, niepokojach, konfliktach po-
litycznych, korupcji i kacdy mógłby tC 
litaniC wydłucyć. To wszystko do nas do-
ciera. W tym momencie przypomina mi siC 
scena z ilmu Marka Koterskiego „DzieM 
Wwira”, który w sposób dosyć satyryczny, 
niestety smutny, pokazuje pewne aspek-
ty naszej rzeczywistoWci. Mianowicie, 
główny bohater ilmu ogl>da transmisjC 
obrad parlamentarnych, gdzie kilka partii 
nawzajem przekrzykuje siC, ce to kacda  
z nich ma racjC, kacda z nich mówi prawdC. 
W pewnym momencie te partie zaczynaj> 
szarpać lagC narodow>, która rozrywa siC, 
a na ziemiC padaj> gCste krople krwi. Jakce 
to aktualny obraz. Na dzisiejsze WwiCto wy-
daje mi siC bardzo aktualny wiersz naszego 
wielkiego poety Cypriana Kamila Norwida 
„Moja piosnka”, wiersz który powstał 
blisko 150 lat temu. Poeta pisał:

Do kraju tego, gdzie kruszynC chleba, 
Podnosz> z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba...

TCskno mi Panie...
(...)
Ta poezja przepełniona wiar>, jest jak 

najbardziej dziW aktualna. Marzenia poety, 
marzenia za krajem, który wtedy nie istniał 
rozdarty przez zaborców, s> dziW takce 
aktualne. DziW Polska, nasza ojczyzna, 
istnieje. DziW j> mamy. Jest suwerenna, 
niezalecna i wolno nam marzyć o takiej 
Polsce o jakiej marzył poeta. Wolno nam 
marzyć o Polsce, gdzie szanuje siC dary 
Boce, ludzk> pracC, gdzie troska o naturC 
jest w zgodzie z trosk> o człowieka i od-
wrotnie, gdzie nie ma konliktu miCdzy 
wiar> a prawem, miCdzy wymogami cycia 
zgodnego z moralnoWci>, gdzie mocna wie-

rzyć ludziom na słowo, bo ma ono swoj> 
wartoWć, gdzie do prawdy dochodzi siC  
w dialogu, a nie w s>dach. Poeta mówi, ce 
tak powinno być i jednoczeWnie, ce nie wie 
czy doczeka tego czasu, czy docyje takiej 
ojczyzny. Tu pojawia siC pytanie: Czy my 
takiej ojczyzny docyjemy? Gdzie szukać 
odpowiedzi. Nie gdzieW daleko, ale u nas, 
w nas samych, bo nie osi>gniemy takiego 
wspaniałego idealnego kraju domagaj>c 
siC tego od kogoW w Warszawie, od ja-
kichW partii politycznych, od kogoW gdzieW 
tam. Musimy domagać siC tego od nas 
samych. Spójrzmy na MaryjC, któr> dziW 
KoWciół nam pokazuje. Gdy dowiedziała 
siC, ce krewna jej Elcbieta jest w szóstym 
miesi>cu ci>cy nie powiedziała: Niech 
ktoW jej pomoce, niech ktoW tam pójdzie. 
Sama z poWpiechem udała siC w góry, aby 
posługiwać swojej krewnej. Dlatego mu-
simy zacz>ć, my musimy od siebie tego 
wymagać. Zacznijmy od tego co drobne, 
od tego co niewielkie. Zacznijmy od sza-
cunku dla cywnoWci i dóbr materialnych 
przez uszanowanie dla darów Nieba. Za-
cznijmy od troski o pola i lasy, które nas 
otaczaj>, bo wszystkim słuc>. Zacznijmy 
od rozpatrywania swych czynów w Wwietle 
przykazaM, by przez nie miało miejsce od-
wieczne Chrystusa wezwanie. Zacznijmy 
od walki z kłamstwem i obłud>, by mieć 
„tak za tak - nie za nie/ Bez Wwiatło-cie-
nia.” Gdy to osi>gniemy, to wtedy nasza 
ojczyzna bCdzie silna Bogiem i honorem 
i bCdziemy mogli wraz z Maryj> wołać: 
Wielbi dusza moja Pana, za wielkie dary, 
które otrzymaliWmy.

Jako ce rynek i park przy ratuszu s>  
w przebudowie, ks. A. Sapota zapropono-
wał, by w koWciele przemówiła przedsta-
wicielka ustroMskiego samorz>du Jolanta 
Krajewska-Gojny, która powiedziała:
- SierpieM, to dla nas Polaków czas niezwy-
kły. Wspominamy przegrane powstanie 
warszawskie, zwyciCskie strajki robotni-
cze w 1980 r. a przede wszystkim VwiCto 
Wojska Polskiego. DzieM ten upamiCtnia 
zwyciCstwo Polaków w bitwie, która roze-
grała siC w 1920 r. VwiCto Wojska zostało 
ustanowione jeszcze w 1920 r. i miało 
mieć  w załoceniu charakter integruj>cy 
szeregi wojska. Dopiero 3 lata póaniej  
4 sierpnia 1923 r. ówczesny minister spraw 
wojskowych gen. Stanisław Szeptycki 
dzieM cudu nad Wisł> upamiCtnił VwiC-
tem Wojska Polskiego. Takce historyczn> 
kart> zapisało siC powstanie warszawskie, 
które urosło do rangi symbolu własnej 
siły. Chwalebna historia naszego narodu 
wskazuje, ce sierpniowe daty s> rok-
rocznie okazj> do czczenia przez wojsko  
i społeczeMstwo chwały polskiego orCca. 
PowinniWmy pamiCtać o roli jak> odegrali 
nasi ojcowie i przodkowie w tworzeniu 
dzisiejszej mapy Europy. Kształtuj>c nowe 
oblicze współczesnego Wwiata pamiCtajmy 
o doniosłej przeszłoWci, czerpmy z bogatej 
skarbnicy dziejów, abyWmy my i przyszłe 
pokolenia nie znali granic i murów dzie-
l>cych narody.

Na zakoMczenie wspólnie odWpiewano 
„Boce coW PolskC”, a po mszy ks. A. Sa-
pota WwiCcił zioła, jako ce 15 sierpnia jest 
obchodzony równiec jako WwiCto Matki 
Bocej Zielnej.                Wojsław Suchta
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Góralska  Fraza
15 sierpnia w Parku Kuracyjnym juc od godziny 16 dały 

siC słyszeć takty swojsko brzmi>cych piosenek i przyWpiewek. 
A wszystko to w zwi>zku z Koncertem Zespołów Folkowych  
i Folklorystycznych „Gdzie Bija `ródła”, który odbywał siC  
w amiteatrze.

Koncert otwierali Danuta Koenig i Józef Broda. D. Koenig re-
cytuj>c wiersz Emilii Michalskiej, J. Broda graj>c na trombicie.

Póaniej wyst>pił Big Band Jarosława Grzybowskiego, a roz-
pocz>ł piosenk> „Hej Górale”. Zespół pod batut> absolwenta 
wrocławskiej Akademii Muzycznej uraczył słuchaczy równiec 
wi>zank> cieszyMskich i Wl>skich pieWni na czele z „Karolink>” 
amerykanizuj>c Wl>ski przebój na swingow> modłC. Grano tec 
takie utwory jak „La Bamba” czy „Mexicana”.

Zaraz po wystCpie bielskich muzyków prowadz>cy koncert 
J.Broda zapowiedział wystCp Zespołu Regionalnego „Magurza-
nie” z Łodygowic.

Zespół kierowany od 1984 roku przez KrystynC Mikociak 
specjalizuje siC w taMcach regionu cywieckiego i krakowskiego. 
Zdobył dwukrotnie Br>zow> CiupagC na MiCdzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Zespołowi wtórowała oWmioosobowa kapela, a zaprezentowano 
zestaw taMców mieszczan cywieckich w tradycyjnych strojach 
odWwiCtnych. Podczas drugiej czCWci wystCpu, zaprezentowano 
taMce i pieWni pasterskie cywieckich górali.

Przygotowuj>cy siC do kolejnej czCWci wystCpu „Magurzanie” 
zast>pieni zostali na scenie przez wykonawców z jabłonkow-
skiego Zespołu Folklorystycznego „Lipki” prowadzonego przez 
KrystynC Mrocek. Przypominiano piCkno gwary Zaolzia. WyWpie-
wywane przez młodych wykonawców wspieranych przez zespół 
taneczny z Bukowca piosenki roiły siC od owiec pasanych przez 
pasterzy i pasterki.

Ostatnim wydarzeniem wieczoru był koncert samego prowa-
dz>cego wespół z synem Joszk>. WystCp Brodów zainicjował duet 
obu panów na dwie okaryny i wtóruj>ce im chórzystki w strojach 
koniakowskich. Były naprzemienne popisy gry na drumli, liWciu, 
fujarze i baranim rogu w wykonaniu ojca i syna.

W inale na scenC zaproszono gajdosza Jana SikorC. O nim to 
Joszko Broda mówił:

- Jan Sikora gajdosz, to wspaniały mistrz, przyjaciel mojego taty. 
W 1974 r. paMstwo Sobiescy, wspaniali etnografowie i etnomu-
zykolodzy nagrali mojego tatC i Janka. Ta płyta została wydana 
na analogu, a niedawno na kompakcie. Od Janka nauczyłem 
siC bardzo wiele. Frazy jak> on ma w muzyce, a szczególnie  
w Wpiewie, moce mu pozazdroWcić dobry jazzman graj>cy solów-
kC na jakimkolwiek instrumencie. To ostatni góral w Beskidach 
zupełnie autentyczny i zupełnie wielki. Takich ludzi jak on  
w Budapeszcie nosi siC na rCkach, maj> po dziesiCć płyt. Mam 
nadziejC, ce w tym roku wreszcie wydamy mu płytC, jego własn>,  
z jego genialnymi dawiCkami.

Józef Broda zaW dodawał:
- W okresie miCdzywojennym tata Janka, gajdosz, razem ze 
skrzypkiem Matusznym objeadzili AmerykC Północn>. Grali, 
Wpiewali, a za to co zarobili wybudował dom, w którym Jan teraz 
mieszka.

Wspólnie wykonano kilka utworów, a na zakoMczenie artystów 
ustroniaczkami uhonorowała D. Koenig.

Czy jedynym sposobem obcowania z dobrami duchowymi 
kultywowanymi przez dziada i pradziada jest uczestnictwo  
w inicjatywach podobnych koncertowi w amiteatrze. Jak wska-
zuje kierowniczka „Magurzan” musimy wystrzegać siC błCdów, 
których przykłady dostarcza nam Zachód.
- Wystarczy spojrzeć na zanik kultury ludowej, rdzennej, regio-
nalnej w Stanach Zjednoczonych – mówi K. Mikociak. - Folklor 
został na Zachodzie zaprzepaszczony. Zmian tych nie da siC 
juc cofn>ć. Trzeba pokazać młodym ludziom, ce to jest frajda, 
konkurencja dla komputera i telewizji. Trzeba wskazać na to, ce 
ludowoWć i tradycja jest czymW niepowtarzalnym i wyj>tkowym. 
Nigdzie indziej na Wwiecie nie ma takiego stroju jak ten cywiecki. 
Staram siC równiec zaznaczać, ce taniec, muzyka i cała kultura 
regionalna jest elementem wychowania patriotycznego, wzmaga 
tocsamoWć narodow> i regionaln>.

Jakakolwiek nie byłaby kultura regionalna – niemodna, czy 
ulegaj>ca trendom, jak choćby w przypadku tej prezentowanej 
przez Big Band, czy inne zespoły folklorystyczne, wacne, ce siC 
o niej mówi i jej siC słucha.                            Gabriel Grzesiak

koncert otworzył józef broda.                                   Fot. w. suchta

Gra jan sikora.                                                 Fot. w. suchta
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Urz>d Miasta UstroM informuje, 
ce  na stronie internetowej miasta  adres www.

ustron.pl w Biuletynie informacji publicznej   
w obwieszczeniach i komunikatach  znajduje siC ogło-

szenie o  konkursie ofert  na realizacjC zadaM  w ramach 
Miejskiego programu Zdrowotnego  na �007 r .

termin składania ofert upływa dnia 7.09.�007 o godz. 
�0-tej.

W zawi>zku z organizacj> corocznego korowodu 
docynkowego w ramach UstroMskich Docynek, 
Stowarzyszenie „UstroMskie Docynki” oraz Urz>d 
Miasta UstroM, informuj> o lokalnych ograniczeniach 
i utrudnieniach ruchu drogowym w centrum miasta. 
Ograniczenia te wyst>pi> w dniu 26 siepnia br. /nie-
dziela/ na nicej wymienionych ulicach w nastCpuj>-
cych godzinach:

- ul. Kuanicza oraz wloty ulic – DaszyMskiego,  
 Sportowej, `ródlanej, LeWnej i Kamieniec na  
 ul. Kuanicz> – w godzinach 13.00 do14.20

- ul. DaszyMskiego od ul. Kuaniczej w kierunku 
 centrum miasta, dalej ul. 3 Maja, Hutnicza  
 i Parkowa oraz wloty ulic bocznych na w/w  
 odcinku, zamykane i otwierane bCd> sukce- 
 sywnie na sygnał pilota przemieszczaj>cego siC 
 korowodu.

Przewidywany czas utrudnieM na tym odcinku – to 
godziny 14.00-15.30.

JednoczeWnie Zarz>d Stowarzyszenia „UstroMskie 
Docynki” oraz Burmistrz Miasta UstroM przepraszaj> 
wszystkich za zaistniałe  ograniczenia, licz>c na zrozu-
mienie sytuacji, serdecznie zapraszaj> na uroczystoWci 
docynkowe.

dni ustronia
24 – 26 sierpnia

pi>tek  �� sierpnia �007 r.

7.00 -  UstróMski Torg, plac targowy 
17.00 -  Pokazy Stracackie, boisko przy Szkole Podstawowej 

  nr 1
18.00 -  Spotkanie z Janem Chmielem - muzykiem, poet>, 

  folkloryst>. Promocja tomiku  „Wiersze gwar> haf- 
  towane” oraz wystCp zespołu regionalnego „Jawo- 
  rze”, Muzeum UstroMskie im. J. Jarockiego

18.30 -  9. Autowir o Puchar Burmistrza Miasta UstroM,  
  boisko przy Szkole Podstawowej nr 1.

Sobota  �5 sierpnia �007 r.

JArMArk UStrOLSki, 
park kuracyjny – kr>g taneczny 

koncert Zespołów Artystycznych
14.00 - Orkiestra DCta OSP z Górek Wielkich pod batut>  

  J. Klimurczyka
15.00 - Zespół TaMca Nowoczesnego „Deja’vu” - MDK 

  „Pracakówka”
15.10  - Zespół taneczny La Balance - Neukirchen – Vluyn 

  (Niemcy)
15.40 - Zespół TaMca Nowoczesnego „Deja’vu” - MDK 

  „Pracakówka”
15.50 - Zespół folklorystyczny Striebornica - Pieszczany 

  (Słowacja)
16.20 - Zespół folkowy „Galerie” - Czeladna (Czechy)
16.50 - Zespół saksofonistek - Luhaczowice (Czechy)
17.20 - Zespół regionalny - Hajdunanas (WCgry)
17.50 - Zespół muzyczny Samba De La Noche - Budapeszt 

  (WCgry)
19.30 -  17. Bieg Romantyczny Parami, ul. Nadrzeczna (przy 

  Karczmie Góralskiej) 

Niedziela �6 sierpnia �007 r. 

UStrOLSkie DObyNki
DObyNkOWe UrOCZyStOVCi reLiGiJNe

8.30 i 10.30 - naboceMstwa, koWciół ewangelicko - augsbur- 
  ski

10.30 -  Msza Docynkowa, koWciół rzymsko-katolicki Ww.  
  Klemensa

10.00 -  Wystawa Drobnego Inwentarza, boisko za Muzeum  
  UstroMskim im. J. Jarockiego

14.00 -  Korowód Docynkowy, ul. DaszyMskiego, 3 Maja,  
  Hutnicza

15.00 -  ObrzCd Docynkowy w wykonaniu EL „Czantoria”  
  z udziałem chórów  wyznaniowych: „AVE”, Ewan- 
  gelickiego, Amiteatr 

  koncert Docynkowy:
 -  Cisownicki Ruijoki
 -  DER „Równica”
17.30 -  Festyn Docynkowy – zespół muzyczny „CieszyMska  

  Dwójka”, Park Kuracyjny – kr>g taneczny.

Gdzie to ludzie nie zaparkuj>?                                    Fot. w. suchta
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UstroMskie tradycje docynkowe siCgaj> czasów przedwojen-
nych, a inicjatywa w tym zakresie nalecała do Zwi>zku Młodziecy 
Ewangelickiej, organizatora tego trudnego przedsiCwziCcia. Na 
zdjCciach z 1935 r. wykonanych przez Józefa SkorC, właWciciela 
irmy fotograicznej „Elios”, przypominamy korowód docynkowy 
id>cy główn> ulic> Ustronia.                         Lidia Szkaradnik

kolejka przed wjazdem na równicC.                           Fot. w. suchta

13 sierpnia o godz. 11.40 w sklepie Savia miały miejsce kra-
dziece sklepowe, głównie alkoholu. Personel sklepu zauwacył 
jak kobieta z trzymiesiCcznym niemowlCciem w wózku w towa-
rzystwie mCcczyzny dokonuje kradziecy whisky. Podczas próby 
zatrzymania przez personel sklepu, kobieta stała siC agresywna, 
próbuj>c siC wyrwać. Niedoszłych posiadaczy markowego alko-
holu jednak zatrzymano i przekazano policji.

W tym samym czasie w tym samym sklepie inny mCcczyzna 
ukradł 2 butelki Jack Danielsa. Złodziej w trakcie zatrzymania 
pozostałych osób zdołał opuWcić sklep wraz z wózkiem dzieciC-
cym, który wczesniej prowadziła kobieta. Na podstawie rysopisu, 
został on jednak zatrzymany na ul. DaszyMskeigo przez ustroM-
skich funkcjonariuszy policji. Znaleziono przy nim skradziony ze 
sklepu alkohol oraz dwa opakowania mleka w proszku. Wszystko 
znajdowało siC w wózku dzieciCcym. Zatrzymane osoby przyje-
chały do Ustronia poci>giem przed południem. WczeWniej były 
notowane za podobne czyny. Sprawa zostanie skierowana do S>du 
Rejonowego. OkolicznoWci> łagodz>ca bCdzie zapewne fakt, ce 
pomimo wykorzystania trzymiesiCcznego dziecka do kradziecy 
alkoholu, nie zapomnieli o mleku dla niego.                       (aw)

bieG romantyczny
25 sierpnia na bulwarach nad Wisł> odbCdzie siC 17. Bieg Ro-

mantyczny Parami. Start i meta przy Karczmie Góralskiej na ul. 
Nadrzecznej. Startować mog> damsko-mCskie pary małceMskie, 
rodzinne, narzeczeMskie, przyjacielskie itp. W kategoriach wie-
kowych (liczy siC ł>czny wiek kobiety i mCcczyzny): do lat 20, 
30, 50, 70, 100, 130 i powycej 130 lat. Dystans 3.160 m, limit 
czasu pół godziny. Na zakoMczenie zabawa taneczna i pieczenie 
kiełbasek oraz wrCczanie trofeów i losowanie nagród. Wpisowe 
5 zł od osoby.

Zgłoszenia w UrzCdzie Miasta, pok. 16, tel. 33-857-93-28 lub 
na godzinC przed startem.

najazd  GoVci

amatorzy whisky

Takiego oblCcenia, jakie miało miejsce 15 sierpnia, UstroM 
dawano nie przecywał. We wszystkich miejscach, do których 
tradycyjnie zmierzaj> odwiedzaj>cy nasze miasto, w parkowaniu 
musieli pomagać policjanci i stracnicy miejscy. Jak stwierdzaj> 
sami funkcjonariusze pracy mieli pełne rCce, a i tak nie byli w 
stanie być we wszystkich tłocznych miejscach, gdzie mogliby po-
móc. A np. na ul. Sportowej samochody parkowały ac po Incbud. 
Do niektórych lokali gastronomicznych ustawiały siC kolejki. W 
Parku Linowym na Równicy czekać trzeba było na swoj> kolej pół 
godziny, oczywiWcie po odczekaniu w kolejce przed wjazdem na 
RównicC. W Dobce, nad Wisł> tłumy, nie wspominaj>c o LeWnym 
Parku Niespodzianek. Wieczorem spacerowano na bulwarach 
nad Wisł>, co jednak trudno nazwać spacerem, gdy idzie siC  
w tłoku patrz>c w plecy poprzedzaj>cej osoby. Podobnie było na ul. 
GracyMskiego.                                                                       (ws)
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W sobotC 18 sierpnia w Karczmie Gó-
ralskiej odbyły siC II Mistrzostwa Polski 
w Podawaniu Baraniny. W tegorocznej 
imprezie udział wziCło 8 ekip z całej 
Polski. Impreza z inicjatywy Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni  
i Cukierni oraz Gromady Górali na Vl>sku 
CieszyMskim miała na celu promocjC zapo-
mnianych na terenie Polski miCs - baraniny 
i jagniCciny oraz tradycji wypasu i hodowli 
owiec. Dokładnie w południe konkurs 
oicjalnie rozpocz>ł Wielki Zbójnik Jan 
Sztefek i Kurt Scheller, przewodnicz>cy 
OSSKiC, kucharz szwajcarskiego pocho-
dzenia, a powszechnie znany ze swoich 
wystCpów w telewizji. Jest on kojarzony 
głównie z powodu charakterystycznych 
w>sów. Zmaganiom kucharzy i towarzy-
sz>cym im wystCpom przygl>dały siC rze-
sze zebranych ustroniaków oraz turystów. 
Na pocieszenie dla zgromadzonych przed 
Karczm> Góralsk> mocna było spróbować 
tradycyjnego pieczonego barana ze sma-
con> kapust> i ziemniakami. Aby jednak 
kupić swoj> porcjC trzeba było ustawić 
siC w piCćdziesiCcioosobowej kolejce. 
ChCtnych nie zabrakło nawet na ostatni 
kawałek.
- MiCso baranie w przygotowaniu jest 
bardzo trudne, ale gdy siC go je, to po 
prostu rewelacja - powiedział Zbigniew 
Składanek, szef kuchni restauracji New 
Jazz Bistro w Warszawie, jeden z uczest-
ników mistrzostw.

Pogoda w tym dniu dopisała wyWmieni-
cie. Dodatkowo gor>c> atmosferC zapew-
nił Stanisław Jaskułka, góral nowotarski, 
znany powszechnie przede wszystkim  
z roli w serialu „Plebania”. Jego opowieWci 
góralskie, carty, gwarantowały, ce nikt 
ani przez chwilC nie mógł siC nudzić. 
Muzyczn> stronC imprezy zagwarantował 
zespół Torka Kazimierza NCdzy Urbasia 
oraz wiWlaMski zespół wokalny Gronie 

nie stroni>cy od rubasznego humoru. 
Dodatkow> atrakcj> była zupa zbójnicka 
gotowana przez Zbigniewa Składanka. Za 
3 zł kacdy mógł najeWć siC do syta wyWmie-
nit> „polewk>”, do której juc na 15 minut 
przed rozpoczCciem wydawania ustawiła 
siC długa kolejka chCtnych. 

Składnikami tej zupy były: 6 kg barani-
ny, 4 kg boczku, 10 kg ziemniaków, 5 kg. 
kiszonej kapusty, zioła, warzywa i przypra-
wy do smaku. Ugotowano 200 l zupy.
- Stara karczma, kapela góralska graj>ca 
tradycyjne piosenki i humor, super sprawa! 
– to słowa Marka Nowickiego, jednego 
z członków jury i członka zarz>du OS-
SKiC.

Wszystko zaczCło siC o godzinie 11. Wi-
ceprezes OSSKiC, Andrzej Bryk dokonał 
odprawy ekip startuj>cych w mistrzo-

stwach. Baranina jest miCsem trudnym 
w przygotowaniu i bardzo łatwym do 
zepsucia. 
- Wszystkie potrawy wygl>dały wyWmieni-
cie, a jury potrzebowało ac półtorej godzi-
ny, by wydać ostateczny werdykt – mówi 
Andrzej Bryk, członek jury, wiceprezes 
OSSKiC, szef kuchni warszawskiego 
Hotelu Marriott.
- Moim zdaniem takie imprezy powinny 
siC odbywać bardzo czCsto, by przypomi-
nać nam, ce nasza kuchnia jest bardzo bo-
gata i nie potrzebujemy jakichW pomysłów 
z innych krajów, tylko musimy bazować na 
naszych tradycyjnych potrawach - twierdzi 
Piotr Kacprowski z restauracji „Oberca” 
z Lublina. 
- Jako półkrwi góral jestem zachwycony 
tym, ce promowana jest baranina polska  
a nie nowozelandzka, jak> próbuje siC 
wprowadzić, jak> mocn> zjeWć w restau-
racji. Tec mamy piCkne ł>ki i jeszcze 
piCkniejsze barany. Ludzie zapomnie-
li juc o tym, a to wszystko jest przy-
wracane nam przez takie imprezy jak ta 
– mówi Patryk Zygmunt z Hotelu Diament  
w Katowicach.

Na wyracenie kilku słów releksji o zgo-
dził siC równiec Stanisław Jaskułka.
- Samo patrzenie na fachowoWć przy-
gotowaM, informacje jak siC tC baraninC 
przyrychtowuje... No i to, ce przywraca 
siC górolom ich tradycyjne jedzenie. Ale 
nie tylko, ludziom z miasta pokazuje siC, 
ce baraninC przygotowuje siC na tysi>c róc-
nych sposobów. Trzeba tylko chcieć. Tak 
jak w zyciu, jak cłowiek chce, to potrei.  
A mocna siC tymi smakami nie tylko para-
dzić, nie tylko przed polskimi znajomymi, 
ale przed całym Wwiatem. To powinno być 
nasz> specjalnoWci> regionaln>, któr> trze-
ba hołubić. Bo nie do siC jej tak po prostu 
podać, baranina wymaga pewnej umiejCt-
noWci i dbałoWci. Tak jak z dziewceMciem, 
trzeba o nie zadbać, zakier bCdzie piekne 
i nam przychylne. Na Podhalu tec juc by 
owiec nie było. Do mnie przyjecdcaj> lu-
dzie ze Wwiata i czy oni s> z Hiszpanii, czy 
z Australii, czy Ameryki kochaj> te grule 
zapiekane z bryndz> w Wrodku albo oscyp-

pieczenie  barana
uroczyste otwarcie mistrzostw.                                                        Fot. w. suchta

nie brakowało chCtnych na pieczon> baraninC.                                                Fot. w. suchta
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kacda ekipa miała 75 minut na przygotowanie dania.                                      Fot. w. suchta

ka pieczonego z boczkiem albo bekonem 
i do tego curawiny. Albo starty oscypek 
rzucany do zupy jak parmezan. Hiszpanie 
bior> ode mnie oscypki do zupy cebulowej, 
jeszcze je musz> pół roku potrzymać, ceby 
trochC wyschły. 

Na pytanie czy bCdziemy siC mogli go 
w przyszłym roku spodziewać znów na 
kolejnej edycji konkursu odpowiedział: 
- Jak mnie Wielki Zbójnik Janek Sztefek 
zaprosi to na pewno siC pojawiC... Jak 
tylko czas pozwoli, bo baba mnie tec nie 
chce puWcić. Mówi lotos po Polsce, a kto  
w chaupie posiedzi?

Głównym orCdownikiem tradycji ow-
czarstwa jest J. Sztefek, jeden z głównych 
organizatorów, który twierdzi:
- Jest to inicjatywa, która ma na celu 
pobudzić na naszej ziemi, na Vl>sku Cie-
szyMskim, ludzi mieszkaj>cych w górach. 
Zarastaj> ł>ki na Czantorii gatunkami 
niepoc>danymi, dlatego potrzebne były-
by owce, które pas>c siC rozwi>załyby 
ten problem. Planujmy Wci>gniCcie bacy 
z Podhala znaj>cego siC na przerabianiu 
owczego mleka i hodowli. Nie jest to spra-
wa tak prosta jak siC niektórym wydaje. 
Owczarstwo, podobnie jak w całej Polsce, 
stało siC nieopłacalne, a było kiedyW takie 
ładne powiedzenie, ce kto mo owce ten mo 
co chce. DziCki tej imprezie chcemy od-
tworzyć tradycjC wypasu owiec i w ogóle 
idei góralszczyzny. Ludzie z zewn>trz 
postrzegaj> nas jako górali, a my sami nie 
wiemy do koMca kim jesteWmy. Ja czujC 
siC w pełni góralem. Od czasu załocenia 
naszego stowarzyszenia zgłosiło siC do 
mnie wiele osób, które myWl> podobnie, 
póki co jeszcze troszkC siC wstydz>, ale 
zaczynaj> juc zakładać stroje góralskie.  
W czasie trwania zeszłorocznego konkursu 
przychodzili do mnie Francuzi polskiego 
pochodzenia i pytali, gdzie mocna kupić 
baraninC. Dlatego chcemy, aby imprezy 
jak ta dzisiejsza, zmieniły nawyki miesz-
kaMców, przyjezdnych i zachCciły do ku-
powania baraniny, a gdy pojawi siC popyt 
bCdzie tec podac. KiedyW miCso baranie 
było uwacane za pocywienie dla ludnoWci 
ubogiej, ale jak widzimy baraninC mocna 
podać na wiele wymyWlnych i wykwin-
tnych sposobów. MiCso baranie jest drogie, 
za granic> doceniane, lecz w Polsce wlecze 
siC za nim taka dziwna opinia, ce to mało 
miCsa a duco łoju. Ogólnie nic smaczne-
go. Choć czeka nas ciCcka i długa droga, 
dziCki inicjatywie społecznej, pomocy 
przychylnych ludzi, zrobimy wszystko 
by barany i owce powróciły na ł>ki, a ich 
miCso na stoły.

Ostatecznie II Mistrzostwa Polski  
w Podawaniu Baraniny wygrała ekipa  
z Grand Hotelu z Zakopanego. Kolejne 
miejsca zajCli: 2. Pałac MierzCcin – Mie-
rzCcin, 3. Tawerna Toscana – Piła, 4. OW 
RPM – Brenna, 5. Janex – Warszawa, 6. 
Restauracja Oberca – Lubin, 7. Diament 
Restauracje „Restauracja Atmosfera” – 
Katowice,  8. Hotel Restauracja „Góralski 
Raj” - Nowy Targ 

Cała impreza skoMczyła siC około godzi-
ny 19 po rozdaniu nagród. Konkurs mocna 
uznać za wielkie sukces naszego terenu, 
refleksje same siC nasuwaj>. O jedno 
mocna mieć nadzieje, ce impreza spełni 

zadanie jakimi s> dla wszystkich promocja 
baraniny, wyrobów z mleka owczego czy 
„przywrócenie” owiec ł>kom. 

O krótka rozmowC poprosiłem  Mariusza 
Nowickiego.
Co chciałby pan powiedzieć na gor>co 
po zakoMczeniu imprezy?
NaprawdC bardzo wysoki poziom imprezy, 
a uczestniczC w konkursach od wielu lat. 
Rócnice w punktach były niewielkie, kilka 
punktów dzieliło najlepszych od - nazwij-
my to tak choć to nie do koMca prawda przy 
tak małej rócnicy punktów - najgorszych. 
Zaskoczyło mnie to bardzo, gdyc baranina 
jest bardzo trudnym materiałem do przy-
gotowywania daM, a wszyscy przygotowali 
wyWmienite potrawy.
Miałem okazjC rozmawiać z niektórymi 
uczestnikami, mówili ce uczestnictwo 
to przede wszystkim wyzwanie, gdyc 

miCso to dopiero szuka swojego miejsca 
profesjonalnej kuchni. Czy widzi pan po 
tej imprezie szansC na rozwój tej kuchni  
i promocjC baraniny?
Po tej imprezie jak najbardziej. Ludziom 
baranina siC kojarzy z jakimW Wmierdz>cym 
miCsem, ale odpowiednio przygotowane 
jest wyWmienite. Kilka lat temu popularna 
była jagniCcina nowozelandzka, ale na 
dziW dzieM polska jej dorównuje, czyli ma 
ono przyszłoWć tylko ludzie musz> siC do 
niego przekonać.
Czyli mocemy siC spodziewać, ce Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Szefów kuch-

ni i Cukierni bCdzie zabiegać o kolejn> 
edycjC?
Po dniu dzisiejszym mocna powiedzieć, 
ce jest juc to wpisane w kalendarz naszego 
stowarzyszenia i górali cieszyMskich. Jest 
to jedyny konkurs w podawaniu baraniny  
w Polsce.                            Michał Górka

zupC miesza korneliusz kapołka.                                                        Fot. w. suchta

*    *    *
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oraz wypoLyCzalnia dla dzieCi i młodzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 19.00; pi¹tek: 8.00 - 15.00.

biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”

Muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
 - Malarstwo rodziny Sobierajów (ASP Kraków, ASP ŁódK) 
 - Hafty, hoczki  i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
 KLUB PROPOZYCJI : -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 

oddzia£ Czynny:  codziennie w godz. 11-16.

galeria sztuki współCzesnej „na gojaCh” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

galeria sztuki współCzesnej „zawodzie” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

ChrzeœCijañska FundaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y “Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo “Koinonia”,  czasopismo “Nasze Inspiracje”.

wystawa motoCykli zabytkowyCh - rdzawe diamenty

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIA KATOLICKA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

miejski dom kultury „praLakówka” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

towarzystwo kształCenia artystyCznego - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trzeJwoœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y - pon. œr. pt.  10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

miejski oœrodek pomoCy spo£eCznej
ul. M. Konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

stowarzyszenia i zwiĄzki:
zw. kombatantów rp i by³ych wiêŸniów politycznych
 - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich si³ zbrojnych na  zachodzie
                           I i III wtorek miesi¹ca  - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych hitlerowskich 
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

stowarzyszenie pomoCy dzieCiom i rodzinie”moLna inaCzej”w ustroniu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.

miejska inFormaCja turystyCzna  
Rynek 2, tel. 854-26-53,  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00
 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00    
  - sobota 8.45 - 13.00.

 
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.

straL miejska ustroñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

W czasie wakacji, tj. w lipcu i sierpniu, Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 12.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-19.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-15.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00 

blokada na ul. sportowej.                                            Fot. w. suchta                       
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pOZiOMO: �) 60 sztuk, �) pomocne niepełnospraw-
nemu, 6) z niego kwiat, 8) spiCtrza wodC, 9) czeski 
motocykl, �0) młody ksi>dz, ��) magazyn towarów,  
��)  w drewnianej beczce, ��) wCdrowny student,  
��) drewniane kajdany, �5) msza adwentowa, �6) jaWnie pan,  
�7) nad zlewem, �8) piwo wyspiarza, �9) kuzynka łasicy, 
�0) szachowy remis.
piONOWO: �) kobieta z wiosłem, �) rzeWkie o Wwicie,  
�) wokół obrazka, �) uliczny instrument, 5) imiC pisarki 
Orzeszkowej, 6) babcia mamy, 7) popularne imiC ceMskie, 
��) efekt działania, ��) słowo.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do koMca sierpnia br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 32
MiSSki  NA  LAtO

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: ewa pasterny, 
UstroM, ul. Lipowska 51. Zapraszamy do redakcji. 

krzybówka   krzybówka   krzybówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie ludeczkowie

Rychtujecie sie tec na Docynki? Nie dziwota, ce juc ło 
niedzieli rozmyWlóm, dyć je to doista wielucne ustróMski 
Wwiynto, ale tec przeszumne widowisko. ŁóMskigo roku 
były Docynki we wrzeWniu, tóc zdało mi sie, ce bydzie miyni 
norodu. Ale kactam! Dycki je moc ludzi i wylezóm wszyscy  
z chałup, choćby cabami z nieba prało. Nó, to sie tak mówi, 
ale pogoda je w tym dniu doista nejwacniejszo, bo jakóc tu 
sie bawić ac do biołego rana jak człowiek zmoknie? Tóc 
dziercmy kciuki za podarzónóm pogode. 

Jo juc robiym sprawunki, bo co roku móm u siebie rodzine, 
a latoW aji kamraci ze Skoczowa przijycdcajóm, tóc pozywóm 
wszystkich na docynkowy łobiod, a potym razym hónym 
dyrdómy, coby sie ustawić juc zawczasu kansik kole muze-
um, bo tam dobrze widać cały korowód, a jak to uwidzymy 
Wpiychómy sie do amiteatru, coby znóMW jakisi miejsce, bo 
przeca nie bydymy stoć pore godzin. 

Zamówiłach se juc kolejke do fryzjera na pióntek coby 
se zrobić fryzure, bo jyno roz za czas sie widujymy, tóc 
chciałabych wyglóndać jak elegantka, a nie tako zawrzano 
Wlóndra. LatoW je tak moc owoców, ce sama upiekym kołocz 
ze Wliwkami, a na torgu dokupiym ze syrym, bo isto bydzie 
taki wiynkszy torg jako łóMskigo roku przed docynkami. 
Móm tam zamówióne dwa dómowe kurczoki, to bydzie 
akurat na polywke i na moczke, nó i mogóm sie goWcie na 
niedziele zjycdcać. 

Tóc cyczym Wóm udanej zabawy docynkowej, moc radoWci 
i moc wzruszyM, bo tyn obrzCd docynkowy je tak przeszumy, 
ce dycki jak to widzym wycióngóm sznumtychle z kapsy.                       
          Jewka

Zmiana miejsca imprez w dniu �� sierpnia �007 r.

W zwi>zku z organizowanym �� sierpnia br. pokazem 
Stracackim oraz 9. Autowirem o puchar Burmistrza 
Miasta UstroM w ramach Dni Ustronia informujemy, 
ce dotychczasowe miejsce imprez podane na plakatach 
i w prasie, tj. parking kolei Linowej „Czantoria” uległ 
zmianie. Aktualne miejsce wycej wspomnianych imprez to 
boisko przy Szkole podstawowej nr �. Za wynikłe zmiany 
i komplikacje przepraszamy.

r O L N i k U !
Vl>ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach 

przypomina, ce do dnia 1 stycznia 2008 r. wszystkie pod-

mioty działaj>ce na rynku pasz, musz> spełniać wymogi 
Rozporz>dzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego  
i Rady ustanawiaj>cego wymagania dotycz>ce higieny pasz.

Jak rozumieć okreWlenie „podmioty działaj>ce na rynku 
pasz”? S> to przedsiCbiorstwa produkuj>ce rócnego rodzaju 
materiały paszowe, mieszanki paszowe, dodatki do pasz,  
i premiksy, ale s> to tec rolnicy indywidualni wytwarzaj>-

cy produkty, które mog> być wykorzystywane w cywieniu 
zwierz>t, w tym miCdzy innymi zboca, roWlin okopowe, 
str>czkowe, siano i inne oraz mleko, s> to tec  rolnicy, 
którzy stosuj> pasze w cywieniu zwierz>t przeznaczonych 
do produkcji cywnoWci bez wzglCdu na to, czy pasze wy-

produkowali sami, czy tec w całoWci je zakupili.
rejestracja, która winna być dokonana do 1 stycznia 2006 r. 

poprzez przekazanie zgłoszenia do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, była pierwszym krokiem do spełnienia dal-
szych wymagaM zawartych Rozporz>dzeniu, jednak nie 
wszyscy do chwili obecnej wywi>zali siC z niego. 

NastCpnym jest spełnienie warunków Rozporz>dzenia, 
właWciwych dla danego rodzaju działalnoWci i zawiado-

mienie o tym, w okreWlony sposób, Powiatowego Lekarza 
Weterynarii.

Oba kroki wymagaj> stosownych druków: DRUKU 
ZGŁOSZENIA, DRUKU OVWIADCZENIA, które mocna 
pobrać w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach 
weterynarii.

Ponadto druki te dostCpne s> w Internecie pod na-

stCpuj>cymi adresami: ZGŁOSZENIE http://katowice.
wiw.gov.pl/do_pobrania/01_hp_183-2005_zglosze-

nie.pdf OVWIADCZENIE http://katowice.wiw.gov.
pl/do_pobrania/02_hp_183-2005_oswiadczenie.pdf  
pod adresem, http://katowice.wiw.gov.pl/do_pobrania/03_
hp_183-2005_rozporzadzenie.pdf, dostCpny jest równiec 

tekSt rozporz>dzenia parlamentu europejskiego  
i rady Nr �8�/�005 ustanawiaj>cego wymagania doty-

cz>ce higieny pasz.
OStAteCZNy terMiN 

UpłyWA Z DNieM � StyCZNiA �008 r.
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kowal bezskrzydły

Rzadko kiedy zdarza mi siC, ce chc>c 
nieco przyblicyć jakiW gatunek roWliny lub 
zwierzCcia nie umiem zdecydować siC jak 
rozpocz>ć tekst. I to bynajmniej nie z po-
wodu, ce brak mi słów lub pomysłów – po 
prostu w przypadku kowala bezskrzydłego 
mocliwoWci mam wrCcz zbyt duco. Bo  
i proszC, mocna zacz>ć tak: Czy pamiCta-
cie PaMstwo kiedy po naszym ukochanym 
Vl>sku CieszyMskim jeadziły tramwaje? 
CoW siC przypomina, coW siC kojarzy? 
Owszem, jeadziły po Cieszynie i było 
to na tyle dawno temu, ce znikły prak-
tycznie wszelkie Wlady po tych Wrodkach 
komunikacji. A jednak jeWli ktoW jest spo-
strzegawczy, to i dziW moce wWród traw  
i opadłych liWci dostrzec sun>ce tu  
i ówdzie czerwone 
„tramwaje”. Cie-
kawe, nieprawdac? 
Ale pocz>tek tego 
artykułu mógłby 
wygl>dać zupeł-
nie inaczej: Czy 
ktoW ma ochotC na 
odrobinC afrykaM-
skiej egzotyki, na 
jakieW dziwne, tro-
chC przeracaj>ce,  
a trochC fascynuj>-
ce pokazy tancerzy 
ubranych w kolo-
rowe i oryginalnie 
wygl>daj>ce ma-
ski? Nie ma sprawy 
– zainteresowany 
winien uwacnie 
przyjrzeć siC owa-
dom cyj>cym np. w 
poblicu lip, wi>zów 
lub kasztanowców, 
a zapewne odnaj-
dzie tam niewiel-
kie, ale rzucaj>ce 
siC w oczy „roba-
le” przystrojone  
w afrykaMskie ma-
ski. Jeszcze inny 
pocz>tek mógłby 
brzmieć nastCpu-
j>co: Bohater dzi-
siejszego artykułu nalecy do rodziny plus-
kwiaków, a wiCc owadów, które wywołuj> 
niezbyt miłe skojarzenia. Jednak kowale 
bezskrzydłe to na tyle niewinne, barwne i 
interesuj>ce stworzenia, ce mocna w zasa-
dzie zapomnieć ich „rodzinne” koligacje i 
poznać je nieco blicej. Tak wiCc, dla kac-
dego coW miłego – mocna wybierać, a mam 
nadziejC, ce kacdy z powycszych wstCpów 
zachCca do dalszej lektury. 

Pluskwiaki kojarz> siC wszystkim ale, 
przede wszystkim z pluskw> domow>, 
owadzim wampirem, odcywiaj>cym siC 
ludzk> krwi>. Na całym Wwiecie wystCpuje 
ok. 50 tys. gatunków pluskwiaków, z czego 
około 600-800 w Polsce. Jest to tak bardzo 
zrócnicowana grupa owadów, wystCpuje w 
niej taki ogrom kształtów i barw, ce – mimo 
kilku mało sympatycznych cech pluskwia-
czego charakteru – znaleać mocna wWród 
pluskwiaków wiele mało szkodliwych i 
niezbyt budz>cy wstrCt gatunków. Do nich 
nalecy równiec kowal bezskrzydły, jeden 
z najbardziej rozpowszechnionych plus-

kwiaków europejskich, wystCpuj>cy takce 
w Azji Mniejszej, na północnych obszarach 
Afryki oraz w Ameryce Vrodkowej.

Kowale bezskrzydłe bardzo łatwo odna-
leać w poblicu takich drzew, jak lipy, wi>zy 
czy kasztanowce, z dwóch wzglCdów. 
Przede wszystkim s> to owady bardzo 
towarzyskie, wystCpuj>ce w ducych gro-
madach, przy czym nie tworz> one zor-
ganizowanych społecznoWci, jak mrówki 
lub pszczoły, po prostu lubi> siC trzymać 
stadnie i juc. Drug> cech> kowali, której 
trudno nie dostrzec, jest ich krwistoczer-
wona barwa grzbietu, z czarnymi kołami, 
pasami i trójk>tami, tworz>cymi fascynu-
j>cy rysunek przypominaj>cy miniaturow> 
afrykaMska maskC. 

Ciało kowala bezskrzydłego mierzy 
od 9 do 12 milimetrów długoWci. Jest to 
owad aktywny za dnia i doWć wracliwy na 
zimno, dlatego kiedy tylko przygrzewa 
słoneczko, mocna zobaczyć liczne ko-
wale wygrzewaj>ce siC na odsłoniCtych 
i nagrzanych murkach, kamieniach czy 
podmurówkach ogrodzeM. Kowale cechuje 
wielopostaciowoWć, czyli mocemy w jednej 
gromadzie spotkać osobniki z normalnie 
wykształconymi dwoma parami skrzydeł 
(wbrew swej nazwie gatunkowej!), ze 
zredukowanymi tylnymi skrzydłami lub 
z przednimi skrzydłami pozbawionymi 
czCWci błoniastej. W takiej gromadzie ła-
two takce dostrzec zupełnie pozbawione 
charakterystycznego rysunku i skrzydeł 
(lub tylko z ich zacz>tkami) młode kowale. 
Jak wiele innych gatunków pluskwiaków 
równiec kowale s> „wyposacone” w aparat 
gCbowy kłuj>co-ss>cy. Słucy im do wysy-
sania ciał martwych bezkrCgowców – g>-
sienic motyli, innych owadów, Wlimaków, 
dcdcownic – oraz soków opadłych owoców 

lub butwiej>cych resztek roWlinnych (lubi> 
zwłaszcza opadłe owoce lip). Kowale s> 
zupełnie niegroane i nieszkodliwe, a jeWli 
juc komuW maj> zagracać, to tylko innym 
kowalom – osobnikom słabszym lub mło-
dym po linieniu, bowiem w przypadku tego 
gatunku mamy do czynienia z przypadkami 
kanibalizmu.

Cech> właWciw> pluskwiakom s> gru-
czoły zapachowe na tułowiu i na odwłoku.  
Z nich w chwilach zagrocenia owad wy-
dziela substancje odstraszaj>ce (zwane 
repelentami) o nieprzyjemnym zapachu.  
U kowali gruczoły s> małe, a produkowana 
przez nie substancja nie ma praktycznie 
wyczuwalnego dla człowieka zapachu. Na-
tomiast u niedojrzałych osobników obron-

ny zapach wydzielany 
jest dopiero przy silnym 
podracnieniu. Mimo to 
niektórzy znawcy tema-
tu proponuj> wykonać 
pewien eksperyment 
– mocna przyłocyć chu-
steczkC do kolonii ko-
wali, nieco je podracnić,  
a póaniej chusteczkC po-
w>chać. Podobno efekt 
zapachowy okazuje siC 
jednak piorunuj>cy.

Dlaczego kowale 
bezskrzydłe nazywane 
bywaj> tramwajami lub 
tramwajarzami? Cóc, 
nazwa ta bierze siC z ich 
doWć oryginalnego za-
chowania podczas ko-
pulacji. Samiec i samica 
ł>cz> siC odwłokami i… 
nabieraj> niezwykłej  
i niezrozumiałej ocho-
ty do wspólnego wC-
drowania. Kopulacja 
moce trwać nawet do 
30 godzin, podczas któ-
rych zł>czana para co 
rusz zmienia miejsce 
pobytu. A ce s> czer-
wone, niczym tramwaje  
w niektórych miastach, 
st>d tec i do kowali 

przylgnCła nazwa tramwaj. Dodajmy, ce 
motorniczym w tym „składzie” jest zawsze 
płeć zwana słab>, czyli samica. Po zapłod-
nieniu samica składa 50-100 jaj w tunelach 
wygrzebanych w ziemi lub miCdzy liWćmi. 
Nowo wyklute kowale nie maj> skrzydeł 
i s> całe czerwone. Kowale cyj> 2 lata,  
a zimC przecywaj> w zacisznych zakamar-
kach osobniki dorosłe.

Po co kowalom taka rzucaj>ca siC  
w oczy barwa ciała? Jest to barwa ochronna 
typu ostrzegawczego i stanowi dla zwierz>t 
owadocernych czytelny komunikat „Uwa-
ga – jestem niejadalny”. Szkopuł w takim 
ubarwieniu tkwi jeden – amator na danie  
z kowali bezskrzydłych musi najpierw 
jednego skosztować, by przekonać siC, ce 
to jednak nie to i w swym posiłku poczuć 
jakiW obrzydliwy absmak. W sumie jednak 
jest to strategia przetrwania nie pojedyn-
czego osobnika, ale całego gatunku i s>-
dz>c po liczebnoWci kowali bezskrzydłych 
zapewnia im w miarC spokojne cycie.

     Tekst i zdjCcie:  Aleksander Dorda



23 sierpnia 2007 r.   Gazeta UstroMska   ��

Nie było to porywaj>ce widowisko. 15 
sierpnia Kuania na własnym stadionie 
podejmowała SpójniC w meczu o mistrzo-
stwo ligi okrCgowej. Było sennie i upalnie.  
Rozpoczyna siC jednak obiecuj>co od 
ataków Kuani. Nasza drucyna ma wyraan> 
przewagC, a kibice maj> nadziejC na pewn> 
wygran>. W 20 min. w pole karne podaje 
Stefan Chrapek, do piłki dochodzi Rafał 
Podcorski i strzela bramkC. Póaniej juc 
strzelcy z Kuani zawodzili. Wyrównanie 
pada w 58 min, gdy to piłka odbija siC od 
słupka naszej bramki, obroMcy reaguj>, 
ale anemicznie, dobitka i jest gol. Jeszcze  
w ostatnich minutach Kuania mogła wy-
grać, ale Tomasz KocdoM z ostrego k>ta 
strzela w słupek.

Po meczu powiedzieli: 
Trener Sopójni Zbigniew Janiszewski: 

- Przez pierwsze minuty tak graliWmy 
jakby nas z Caritasu przywieali. Póaniej 
gra wyrównana, dwie niewykorzystane 
stuprocentowe sytuacje. Druga połowa 
wyrównana, ale pod nasze dyktando. Upał 
dołocył siC do tego, ce nie było to pory-
waj>ce widowisko. Raczej na chodzonego. 
Gramy o utrzymanie siC w tej lidze. Maj>c 
przegl>d drucyn na pewno liczyć siC bCd> 
Rekord, Czechowice, Zabrzeg, Por>bka. 

Trener Kuani krzysztof Sornat: - 
StraciliWmy zdecydowanie dwa punkty.  
Z takimi drucynami, z całym dla nich 
szacunkiem, powinniWmy wygrywać  
i inkasować komplet punktów. Nieste-
ty nie mamy cadnej siły uderzeniowej. 
Bazujemy na grze defensywnej, ale tak 
grać mocna do czasu, gdy sił starcza. Nie 
mocna siC bronić przez cały mecz. Landek 
grał, bo myWmy na to pozwolili. Niestety 
wypadł ze składu Robert Haratyk i to jedna  
z przyczyn. Gramy dalej i zobaczymy jak 
to bCdzie wygl>dało. Niestety za czCsto 
wdajemy siC w indywidualne akcje. Na 
pewno bCdC miał uwagi do zespołu.

bez  siły  uderzenia
bramkC strzela r. podcorski.                                                              Fot. w. suchta

w cieszynie grano głównie w Wrodku boiska.                         Fot. w. suchta

W meczu w Cieszynie nie było zbyt 
wielu klarownych sytuacji. Kuania mogła 
strzelić jedn> bramkC, ale piłka odbiła siC 
od obroMcy, Piast miał dwie okazje, ale 
raz obronił Paweł Sztefek, a raz napastnik 
haniebnie spudłował. Poza tymi sytuacjami 
gra toczyła siC głównie w Wrodku boiska. 
Obie drucyny prawie w ogóle nie grały 
skrzydłami. Bardzo duco fauli. Praktycznie  
w kacdej akcji, o ile o akcjach mocna mó-
wić. WiCkszoWć podaM przejmowali prze-
ciwnicy. Do tego piłkarze Kuani wikłali 
siC w nic nie daj>ce dryblingi, spóaniali 
podania, nie wychodzili na pozycje. Spiker 
zawodów zachCcał piłkarzy Piasta do strze-
lenia pierwszej bramki w lidze okrCgowej. 
Chyba jednak jego zachCty bardziej para-
licowały piłkarzy nic zachCcały do celnych 
strzałów. W całym spotkaniu Kuania nie 
oddała ani jednego celnego strzału, Piasto-
wi udało siC to dwa razy.

Po meczu powiedzieli:
Trener Piasta Michał kurzeja: 

- ChcieliWmy powalczyć o trzy punk-
ty. Nie udało siC. Ogólnie mecz walki. 
Duco pojedynków jeden na jeden, duce 
zaangacowanie obu drucyn. Typowy 
mecz derbowy. Po jednej, dwóch sytu-
acjach dla jednej i drugiej drucyny. GrC  
w lidze okrCgowej zaczCliWmy fatalnie. Był 
to falstart. Za wysokie poracki i st>d trochC 
nerwowoWci. Nie chcC siC usprawiedli-
wiać, ale drucyna dopiero siC kształtuje  
z nowych zawodników. Praktycznie w tym 
składzie jesteWmy dopiero dwa tygodnie  
i z meczu na mecz gra powinna wygl>dać 
coraz lepiej. Mam nadziejC, ce w koMcu 
zaczniemy zdobywać bramki.

Trener Kuani krzysztof Sornat: - Aku-
rat Cieszyn zdobył pierwszy punkt naszym 
kosztem. Wynik jednak w miarC spra-
wiedliwy. My mamy jedn>, dwie sytuacje  
w meczu i musimy je wykorzystywać. Na 
razie nie ma zawodnika, który te akcje bC-
dzie inalizował. Czekamy ac ktoW siC od-
kryje i zaczniemy bramki strzelać. Na razie 
grC opieramy na destrukcji i kontrach. DziW 
nikt nie potraił stworzyć przewagi, min>ć 
przeciwnika, czy uderzyć z dystansu. Ale 
do tego musz> być odpowiedni ludzie.                          
                         Wojsław Suchta

1 MRKS Czechowice-dziedzice 9 7:1
2 LKS Zapora Porąbka  7 11:4
3 TS Czarni-Góral Lywiec  6 8:1
4 RKS Cukrownik Chybie  6 8:5
5 LKS drzewiarz Jasienica 6 6:4
6 BTS Rekord Bielsko-Biała 5 7:1
7 ks kuKnia ustroń  5 2:1
8 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 4 4:2
9 LKS Sokół Zabrzeg  4 8:8
10 LKS Pasjonat dankowice 3 2:2
11 GKS Morcinek Kaczyce  3 4:6
12 LKS Podhalanka Milówka 3 4:10
13 KS Spójnia Landek  2 2:2
14 TS Mieszko-Piast Cieszyn 1 0:10
15 LKS Radziechowy  0 2:9
16 LKS Bestwina  0 0:9

 kuania UstroM - Spójnia Landek  �:� (�:0) 
Mieszko piast Cieszyn - kuania UstroM  0:0 
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www.ustron.pl

dziesiCć  lat  temu

 kULtUrA
23.8  godz. 17.00 Wernisac wystawy „Hafty i hoczki  
   cieszyMskie”, Zbiory Marii Skalickiej. 
24-26.8     DNi  UStrONiA 

29.8  godz. 21.00 kabaret Ani Mru Mru, amiteatr, 
   bilety 30 zł.
      SpOrt
25.8  godz. 17.00 Mecz piłki nocnej kuania - podbe- 
   skidzie  ii , stadion Kuani.
27.8  godz. 19.30 �7. Bieg romantyczny parami,  
                  start i meta ul. Nadrzeczna.
      kiNO 
24-30.8     godz.17.00   franklin i skarb jeziora, bajka ani- 
   mowana, b.o.
24-30.8     godz.18.15   W Wwiecie kobiet, komedia roman- 
   tyczna, USA, 15 lat.
24-30.8     godz.19.50   Głosy �, horror, USA, 15 lat.

     

narzeczeMstwo...                                                  Fot. w. suchta

  22-24.8 -  pod najad>  ul. 3 maja 13 tel. 854-24-59
  25-27.8 -  na szlaku  ul. 3 maja 46  tel. 854-14-73
  28-30.8 -  na zawodziu ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
 wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej  
 apteki.

... i małceMstwo.                                                             Fot. w. suchta

Pokój do wynajCcia. Tel 033 854-
71-37.

Hotel  Ziemowit w Ustroniu za-
trudni pracownika do kuchni oraz 
kelnera. Tel. 033 854-34-86.

Drogeria Schlecker w Ustroniu 
zatrudni kierownika i kasjerki. 
Podania, CV i zdjCcie proszC wy-
słać na adres: „Sklep Schlecker”, 
ul. Południowa 13, 62-600 Koło, 
tel. 500-149-273.

KupiC mieszkanie. UstroM, Sko-
czów. Tel. 698-826-002.

Zatrudnimy wykwaliikowanych 
i niewykwaliikowanych pracow-
ników budowlanych – wszystkie 
brance. Stała legalna praca na 
terenie Ustronia z pełnym ubez-
pieczeniem. Dobre zarobki. JA-
KONA, UstroM, ul. GracyMskiego 
1, tel. 033 854-29-03.

Organizowany przez TelewizjC Polsk> SA koncert pod tytułem 
„Tam gdzie bij> aródła” juc po raz drugi zakoMczył siC sukce-
sem. Nie unikniCto pewnych niedoci>gniCć organizacyjnych, 
szczególnie kulał dowóz ludzi autobusami na RównicC. Od strony 
artystycznej wszystko wypadło Wwietnie. Widzowie, w połowie 
przyjezdni w połowie ustroniacy, bawili siC bardzo dobrze. Szybko 
nawi>zana nić porozumienia miCdzy scen> a publik> pozwalała 
na pełniejsze odbieranie muzyki i wł>czenie siC do taMca. Nie-
mała w tym zasługa prowadz>cych koncert: Wandy Czubernat  
i Józefa Brody. Mimo ce na Równicy znalazło siC około 1000 osób 
w wieku od kilku do kilkudziesiCciu lat, nie odnotowano cadnych 
ekscesów. W pi>tek najwiCcej braw zebrał zespół Trebunie-Tutki 
i Kinior Orkiestra, w sobotC The Ukraninians.

Ponad 300 dzieci powodzian przyjCło nasze miasto. Po roz-
lokowaniu ich w 5 hotelach i domach wczasowych okazało siC, 
ce nie wszystkie oWrodki s> w stanie samodzielnie pokryć koszty 
pobytu dzieci. O pomoc inansow> zwracano siC do miasta.
Poseł Kazimierz Wilk interweniował w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej.

W wyniku interwencji K. Wilka, MEN przyznało dotacjC w wyso-
koWci 28.000 zł, co jest połow> kwoty, której brakuje by rozliczyć 
koszty pobytu powodzian w naszym mieWcie.

ZakoMczył siC sezon startów gołCbi pocztowych. Sekcja  
w Ustroniu wraz z sekcjami w Haclachu, Goleszowie i Pogwizdo-
wie nalecy do cieszyMskiego Oddziału Polskiego Zwi>zku Hodow-
ców GołCbi Pocztowych.(...) W tym roku dominowali hodowcy  
z ustroMskiej sekcji. Pierwsze miejsce zaj>ł Karol Paszek – 68 
gołCbi sklasyikowanych, 3210,73 pkt., drugi był Piotr Łupieco-
wiec.(62 – 3188,85), trzeci Jerzy Pałka (62-3169,52).

Oszacowano juc straty po powodzi w naszym mieWcie. Wyniosły 
one w sumie ponad 4 mln nowych złotych. 

9 sierpnia w restauracji Beskid odbyło siC spotkanie przedwy-
borcze Akcji Wyborczej SolidarnoWć.

Konwencja przedwyborcza kandydatów do parlamentu Unii 
WolnoWcize Vl>ska CieszyMskiego odbyła siC 9 sierpnia w budynku 
ChrzeWcijaMskiej Fundacji „bycie i Misja”. Z tej okazji przyjechał 
do naszego miasta Leszek Balcerowicz, który wczeWniej wrCczał 
nagrody na bulwarach nadwiWlaMskich zwyciCzcom I Mili Wol-
noWci.                                           (aw)

Sprzedam mieszkanie M3 UstroM 
Manhatan. Tel. 0-607-058-855.

Likwidacja mieszkania – zmy-
warka, pralka, lodówka, meble 
kuchenne do zabudowy oraz inne 
– bardzo tanio sprzedam. 033-
852-81-12.

Czarnogłówka do hodowli lub 
na miCso (jagniCcina) sprzedam. 
033-852-81-12.

Wyposacenie sklepu miCsnego; 
piekarniczo-cukierniczego – bardzo 
tanio sprzedam. 033-852-81-12.

PoszukujC prywatnie nauczyciela 
gry na gitarze. 0-605-542-304, 
33-854-37-56.

Hotel Tulipan w Ustroniu zatrudni 
recepcjonistkC (znajomoWć jCzyka 
niemieckiego lub angielskiego) 
oraz konserwatora. Zapewnimy 
stał> umowC o pracC. Kontakt: tel. 
033-854-37-80, osobiWcie UstroM, 
ul. Szpitalna 21.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

tak sobie myWlC

FELIETON

Nad Wisł>
UstroM lecy nad Wisł> i to jest pewne. 

Lecy nad Wisł> od pocz>tku swego ist-
nienia. UstroM nie lecy koło Cieszyna, jak 
przez długie lata chcieli pocztowcy, bij>c 
pieczCcie na listach: „UstroM k/Cieszy-
na”. Nie lecy tec koło Wisły, jak czCsto 
przedstawiaj> niedouczeni dziennikarze  
z centralnej Polski.

 W prawdzie, Wisła zwana jest  „per-
ł> Beskidów”, bo ma TKB (TydzieM 
Kultury Beskidzkiej), zameczek pre-
zydencki, „GołCbia”... i basen, ale to 
nie upowacnia nikogo do pisania czy 
mówienia, ce UstroM lecy koło Wisły. 
Nawet to, ce Wisła ma Małysza, tec 
nie daje im podstaw do sytuowania 
Ustronia koło Wisły. Szczególnie, ce 
Wisła nie umie  mu wybudować  skoczni,  
a dom naszego mistrza obudowała jaski-
miW blokami. Co bCdzie, jak prawdziwa 
okace siC plotka, ce Adam Małysz przeno-
si siC do Ustronia...? No cóc, trzeba bCdzie 
zbudować mu skoczniC...., i to szybko! 

A wtedy bCdzie mocna mówić, ce Wisła 
lecy koło Ustronia!

To połocenie Ustronia nad rzek> Wisł> 
jest najbardziej doceniane przez odwiedza-
j>cych nas turystów. W upalne letnie mie-
si>ce, od niepamiCtnych lat, kilkanaWcie 
tysiCcy weekendowiczów, (w ogóle czy 
jest juc takie słowo), zalega brzegi  Wisły, 
opalaj>c siC i k>pi>c do woli. PamiCtam, 
ce jeszcze jako dziecko, pierwszy raz 
przyjechałem tu z ciotk> i kuzynostwem, 

Przed laty cartowałem, ce mocna by 
mnie zatrudnić do wymyWlania ci>gle cze-
goW nowego. Ówczesny ustrój zmuszał do 
korzystania z szarych komórek. Posiadanie 
pieniCdzy nie załatwiało jeszcze sprawy. 
Trzeba było pomysłu na to jak pieni>dze 
zamienić na potrzebn> rzecz. Dla przy-
kładu trzeba było sporo inwencji, aby 
okazać siC dobrym ojcem. Choćby przy 
kupowania mleka w proszku czy wanienki 
do k>pania niemowlaka. Niełatwa tec była 
sprawa zaopatrzenia domu w to wszystko, 
co jest potrzebne do codziennego cycia. 
Ilec godzin trzeba było spCdzać w kolej-
kach. Przy kupnie sprzCtu gospodarstwa 
domowego czy mebli trzeba było stać 
w kolejkach nieraz przez kilka, a nawet 
kilkanaWcie godzin…

Dzisiaj od tego wiecznego stania w 
kolejkach jesteWmy wolni. Nie musimy siC 
tec martwić, ce zabraknie dla nas takich 
czy innych towarów. Wystarczy pójWć do 

sklepu czy pojechać do hipermarketu i na 
pewno kupimy to co jest potrzebne. Prze-
staliWmy tec mówić, ce potrzebne rzeczy 
zdobywamy, załatwiamy czy dostajemy. 
My je po prostu dzisiaj kupujemy. 

Mamy wiCc teraz wiCcej czasu dla siebie 
i dla rodziny. Tym bardziej, ce zmniejszył 
siC tec czas pracy. A jednak okazuje siC, 
ce z tym wolnym czasem, szczególnie 
spCdzanym z cał> rodzin>, wcale nie jest 
tak łatwo. CzCsto go brakuje. Choć moce 
mniej dlatego, ce go naprawdC nie mamy, 
a bardziej dlatego, ce sposoby spCdzania 
wolnego czasu do których siC przyzwycza-
iliWmy, wydaj> siC wacniejsze od spCdzania 
tego wolnego czasu z rodzin>. Wolimy 
patrzeć godzinami w telewizor nic wybrać 
siC z rodzin> na spacer…

Moce dla zmobilizowania do wspólnego 
spCdzania czasu ze swoimi bliskimi, po-
dzielC siC naszym wynalazkiem, którym 
jest „ósmy dzieM tygodnia”. Ten wynalazek 
nie został opatentowany i kacda rodzina 
moce dowolnie i czCsto z niego korzy-
stać bez obawy, ce zmuszona zostanie 
do płacenia opłat z tytułu korzystania  
z opatentowanego wynalazku.

A wiCc do podtrzymania dobrego ducha 
w rodzinie wymyWliliWmy ósmy dzieM tygo-
dnia. Twierdzicie, ce tydzieM ma tylko sie-
dem dni? Nie szkodzi. Zawsze gdzieW ten 
ósmy mocna wcisn>ć i nie musi on trwać 

ac dwadzieWcia cztery godziny. Wystarcz> 
cztery. Ósmy dzieM tygodnia, to czas,  
w którym rodzina jest poza domem. Ten 
czas potrzebny jest dla umocnienia zwi>z-
ków miCdzy członkami rodziny. Potrzebny 
do rozmów, do bycia razem, ze sob>. I to 
nie w Wcianach swego mieszkania, w wirze 
codziennych zajCć, ale poza domem, na 
luzie. NaprawdC taki ósmy dzieM tygodnia 
robi dobrze kacdej rodzinie.

Nasz pierwszy ósmy dzieM tygodnia 
spCdziliWmy w ducym mieWcie. Pochodzi-
liWmy po ulicach, zjedliWmy smaczne lody, 
poszliWmy do opery (akurat grali „HalkC” 
Moniuszki) i kolacjC zjedliWmy w dobrej 
restauracji. Był to dla nas wszystkich miły 
i szczCWliwy dzieM. PostanowiliWmy, ce 
bCdziemy i w przyszłoWci spCdzać razem 
ósme dni tygodnia. Nie zawsze to siC 
udawało. WymyWliliWmy tec nazwC dla 
tego dnia. NazwaliWmy go „j>tek”, jako, 
ce akurat był pi>tek, a Jontek jest przeciec 
jednym z bohaterów „Halki”. I tak koM-
cówka tygodnia to był: pi>tek, j>tek, so-
bota i niedziela. Inna rzecz, ce j>tek mocna 
zorganizować w kacdy dzieM tygodnia.  
I naprawdC warto. Polecam kacdej rodzi-
nie. A moce nalecałoby zapisać rodzinom 
na recepcie obowi>zek organizowania re-
gularnie ósmego dnia tygodnia, dla dobra, 
zdrowia i szczCWcia kacdej rodziny?   

                       Jerzy Bór 

dokładnie do Nierodzimia, na wczasy, by 
opalać siC i k>pać w WiWle.

Rzeka Wisła przestała juc być, jak to 
dawniej bywało, groana w lecie. Jej so-
lidna regulacja i  wybudowany w WiWle 
Czarnem zbiornik retencyjny zapewniły, 
ce od pocz>tku lat 70-tych poprzedniego 
stulecia, nie mamy w Ustroniu powodzi. 
Coraz to optymistyczniejsze s> takce 
komunikaty cieszyMskiego Sanepidu ob-
wieszczaj>ce, ce np. w Polanie koło mo-
stu lub na wysokoWci kortów tenisowych  
w Ustroniu, mocna siC k>pać. 

A co, w innych miejscach, to niby nie 
mocna, czy co? 

Fakt, faktem, ce nad Wisł> w sobotC  
i niedzielC mamy pierwszy „salon Ustro-
nia” (póki nie zostanie oddany do ucytku 
drugi salon, czyli rewitalizowany Ry-
nek). TuryWci (w 99,9%) przyjecdcaj> do 
Ustronia nad WisłC  swoimi ukochanymi 
autkami. Zatem poci>gi jad>ce do Ustronia 
Wwiec> pustkami. Przyjezdni auta parkuj> 
prawidłowo na wyznaczonych do tego 
miejscach. To dziCki kilkunastoletniej 
działalnoWci „proilaktycznej”  ustroMskiej 
stracy miejskiej nikomu juc do głowy 
nie przyjdzie parkować na wałach czy 
brzegach Wisły, tym bardziej myć auta 
nad rzek>.

NastCpnie nasi turyWci zabieraj> ze sob> 
rócne przedziwne rzeczy, które w bagacu 
podrócuj>cego poci>giem na pewno by 
siC nie zmieWciły. Przynosz> nad WisłC: 
materace, (kocy juc nie widziałem), stoliki 
i krzesełka, parasole, daszki, pontony itd, 
no i oczywiWcie „grille”. Bez nich bowiem 
ostatnio  nie ma wypoczynku nad Wisł>. 

W niedzielC  przechodziłem z moj> 
suczk> Lol> przez ł>kC koło mostu wi-
sz>cego w Polanie. SzliWmy pomiCdzy 
placuj>cymi turystami. W wysokiej trawie 

dojrzałem wygasłego juc „grilla” z mocno 
spieczonymi kiełbasami.W ostaniej chwili, 
dziCki niesamowitemu releksowi, zd>cy-
łem moj> LolC odci>gn>ć od tych kiełbas.
Wtedy, z tyłu, usłyszałem nadchodz>cych 
od strony kiosku z piwem mCcczyzn. Jeden 
mówił do drugiego: ”WidziołeW jak ten 
„Reksik” o mało nie erbn>ł nam wurst!”   
W porze obiadowej tak nasila siC grillowa-
nie nad Wisł>, ce wzdłuc jej brzegów unosi 
siC wielka chmura niebieskiego dymu, jak 
by siC paliło. Nasi stracacy wiedz> o co 
chodzi i nie reaguj> na wezwanie „Wisła 
siC pali!”

Co by nie mówić to w lecie do Ustronia 
przyjecdca siC przede wszystkim  po to by 
siC opalać i k>pać w WiWle. Moce tec i dla 
innych atrakcji, ale o tym  napiszC innym 
razem.               Andrzej Georg

ósmy dzieM tygodnia
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1 Wisła  7 11:5
1 HaMlach 7 11:5
3 Strumień 6 12:4
4 drogomyAl 6 10:3
5 Puńców 5 5:4
6 Kończyce M. 5 2:1
7 Kończyce W. 4 11:8
8 Zabłocie 4 4:4
9 WiAlica 4 4:6
10 Zamarski 3 5:6
11 Zebrzydowice 3 3:7
12 Nierodzim 1 3:8
13 Brenna 0 1:6
14 Ochaby  0 0:15
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trac=  Gole

- Do meczu w Haclachu nie 
chcC wracać. Trzeba o nim jak 
najszybciej zapomnieć - mówi 
Rafał Dudela, który w dwóch 
ostatnich meczach zastCpował 
w Nierodzimiu trenera Tadeu-
sza Malerza. 

Mecz ten drucyna z Nie-
rodzimia zaczCła fatalnie. 
Po dziesiCciu minutach było 
juc 2:0 dla Victorii. Jeszcze  
w pierwszej połowie Nierodzim 
traci dwie bramki. W sumie ten 
pierwszy mecz mistrzowski 
w tym sezonie w „A-klasie” 
Nierodzim przegrywa 0:5. Ka-
tastrofalna gra w obronie, a do 
tego jeszcze nasza drucyna nie 
wykorzystuje rzutu karnego  
w drugiej połowie.

Po wpadce w Haclachu 
mecz na własnym boisku  
z Błyskawic> zacz>ł siC dla Nie-
rodzimia bardzo dobrze, bo juc  
w 7 min. pada pierwsza bram-
ka. Po ewidentnym błCdzie 
bramkarza piłkC z 10 m wbija 

do siatki Piotr Wójcik. Zreszt> 
po kilku minutach znowu kiks 
bramkarza KoMczyc, lecz te-
raz Nierodzim nie potrai tego 
wykorzystać. Juc w 17 min. 
Błyskawica wyrównuje po do-
Wrodkowaniu i strzale głow>. 
Gra moce siC podobać. Widać, 
ce obie drucyny postanowiły 
ten mecz wygrać. Stwarza-
j> wiele sytuacji. Szkoda, ce  
w pierwszej połowie dwukrot-
nie udaje siC traić do bramki 
piłkarzom Błyskawicy. W 31 
min. po szybkiej akcji oraz 
do szatni, gdy to pada bramka 
samobójcza.

Po zmianie stron Nierodzim 
szybko zdobywa drugiego 
gola. W 47 min. Rafał BystroM 
lobuje nad bramkarzem i piłka 
wpada do siatki. W 57 min. 
Wojciech Kawulok dostaje pił-
kC w polu karnym, mija obroM-
cC i strzela nie do obrony. Nie-
rodzim przewaca i wydaje siC, 
ce ten mecz powinien wygrać, 
tym bardziej, ce straszliwie 

nie brakowało walki.                                                    Fot. w. suchta

Victoria Haclach - Nierodzim  5:0 (�:0) 
Nierodzim - Błyskawica koMczyce Wielkie �:� (�:�) 

pudłuj> w stuprocentowych 
sytuacjach napastnicy z KoM-
czyc. Do ostatnich minut obie 
drucyny staraj> siC wygrać, 
przy czym przewaca Niero-
dzim, a Błyskawica kontruje. 
Ładnymi akcjami i sytuacjami 
podbramkowymi mocna by 
obdarzyć kilka spotkaM. 

Nierodzim wyst>pił w skła-
dzie: Jarosław Legierski, Grze-
gorz Szarek, Błacej Bulowski 
(od 45 min. Michał Kania), 
Kamil ZarCbski, Szymon Ho-
leksa, Janusz Ihas, Wojciech 
Kawulok, Adam Brudny (od 45 
min Tomasz Kral), Radosław 
BystroM (od 75 min. Marcel 
Grzebielec), Rafał BystroM, 
Piotr Wójcik (od 68 min. Bar-
tłomiej Matuszka).

Po meczu powiedzieli:
Graj>cy trener Błyskawicy 

Wiesław Brachaczek: - Padło 
duco bramek. Szkoda, ce nie 
udało siC dowieać wyniku 3:1. 
Po prostu grał drugi bramkarz 
i popełnił parC błCdów. Jest to 
jednak remis na wyjeadzie, 
ale szkoda straconych bramek.  

W drugiej połowie tec mieli-
Wmy okazje, ale jak mocna nie 
strzelić do pustej bramki. Piłka 
to gra błCdów. Chcemy w tym 
sezonie być w czołówce i zoba-
czymy co bCdzie na wiosnC.

Trener Nierodzimia rafał 
Dudela: - Horror. Mecz dobry 
dla kibiców, bo duco bramek. 
Drucyny wyrównane, ale ze 
wskazaniem na nas. MieliWmy 
wiCcej sytuacji. Ale nie bCdzie-
my wygrywać meczów trac>c  
u siebie trzy bramki po błCdach 
w kryciu. CieszC siC, ce do-
prowadziliWmy do remisu, ale 
niedosyt pozostaje, bo mocna 
było powalczyć o zwyciCstwo 
w drugiej połowie. OczywiWcie 
id>c do przodu naracaliWmy 
siC na kontry, a dwie były na-
prawdC groane. Cud, ce nie 
straciliWmy bramki. Szkoda tec 
naszych niewykorzystanych 
sytuacji. Dobry szybki mecz, 
gra nie najgorsza z obu stron. 
Moce w nastCpnych spotka-
niach bCdzie lepiej.          (ws)

za chwilC w. kawulok strzeli bramkC.                         Fot. w. suchta

*    *    *


