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będą rowery 11  miejsce
Rozmowa z Czesławem Matuszyńskim
prezesem Kolei Linowej „Czantoria”.
Jaka była tegoroczna wiosna na wyciągu?
Kwiecień gorszy niż w ubiegłym roku, a maj i czerwiec na podobnym poziomie. Niestety od początku stycznia do kwietnia
panowała prawie taka sama pogoda z temperaturami +5 do +10
stopni.
Nowy wyciąg funkcjonuje już półtora roku. Czy jest zauważalna różnica w ilości przewozów w porównaniu ze starym
wyciągiem?
Przewozimy trochę więcej ludzi. Porównywać jednak można
jedynie okres letni. Chciałbym mieć ten wyciąg trzy czy cztery
lata temu, gdy były bardzo ładne zimy. One jednak powrócą,
choć pesymiści twierdzą, że najbliższa zima też będzie bardzo
łagodna i bez śniegu.
(dok. na str. 2)
24 lipca 2008 r.			

W „Rzeczpospolitej” z 18 lipca ukazał się dodatek „Ranking
Samorządów 2008”. Oceniano gminy w trzech kategoriach:
1. miast na prawach powiatu, 2. gmin miejskich i miejsko-wiejskich, 3. gmin wiejskich. W kategorii gmin miejskich i miejskowiejskich Ustroń znalazł się na 11 miejscu w Polsce. Zwyciężyły
Kąty Wrocławskie z województwa dolnośląskiego, drugie miejsca
zajął Goleniów z zachodniopomorskiego, trzecie Puszczykowo
z wielkopolskiego.
KRYTERIA
Jak piszą organizatorzy rankingu samorządy oceniane były
w dwóch etapach. W pierwszym wybierano gminy najlepiej zarządzające finansami i najwięcej inwestujące w latach 2004-2007.
Korzystano z danych Ministerstwa Finansów i przeanalizowano
dane dotyczące wszystkich samorządów poza powiatowymi
i wojewódzkimi. Brano pod uwagę wydatki majątkowe, pomoc
unijną, zadłużenie, nadwyżkę, dynamikę wzrostu dochodów,
transport i łączność, ochronę środowiska. Wybrano 500 samo(dok. na str. 4)
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(dok. ze str. 1)
Wiadomo, że na nowy wyciąg został zaciągnięty kredyt. Czy
po tak kiepskich zimach nie ma zagrożeń spłaty?
Ekonomicznie to wytrzymujemy i zaczynamy się przestawiać
na funkcjonowanie bez zimy. Słaba zima nie może być dla nas
bolesna. Trzeba wychodzić z założenia, że jak będzie zima to
będzie to miła niespodzianka.
To co Kolej Linowa przygotowała na lato?
Został rozbudowany Ośrodek Edukacji Meteorologicznej i Energii
Odnawialnej. Mamy wybudowaną szklarenkę, teraz czekamy
na montaż urządzeń do nawadniania i sprowadzenie roślinek.
Mamy mieć oryginalny skafander kosmonauty. Będzie można
go dotknąć i zrobić zdjęcie. Rozpoczęliśmy własną działalność
gastronomiczną. To wszystko odbywa się na zasadzie poszukiwania różnych możliwości, by wyjść na swoje i realizować nasze
zobowiązania.
Czy wiele osób zagląda do ośrodka meteorologicznego?
Sporo. Przede wszystkim wycieczki. Mamy plany poszerzenia
tej działalności o galerię przyrodniczą.
Co jeszcze?
Rozpoczynamy prace zmierzające do wprowadzenia rowerów na
Czantorię. Trzeba wydzielić trasę, przygotować ją, ubezpieczyć.
Znalazły się osoby chcące to zorganizować w ten sposób, by rowery nie zagrażały pieszym. Wstępnie trasa rowerowa przebiegać
będzie wzdłuż trasy narciarskiej numer jeden terenem leśnym.
Wymaga to wielu uzgodnień. Chcemy, by taka trasa powstała, była
oznakowana, szczególnie skrzyżowania z ruchem pieszym.
Chyba trudno będzie skłonić wszystkich rowerzystów do jazdy
po wyznaczonej trasie.
Ten problem występuje wszędzie. Mam nadzieję, że jako społeczeństwo zmądrzejemy. Zresztą i teraz młodzi ludzie wychodzą
z rowerami na Czantorię i próbują zjeżdżać. Daleki jestem od
wpuszczania na Czantorię quadów, motorów. Jest tyle wokół
terenów pagórkowatych, gdzie można dla nich robić autodromy.
Niekoniecznie muszą jeździć po górach. Można natomiast wyznaczyć trasy dla turystyki konnej.
A jest szansa na powrót imprez rowerowych na Czantorię?
Chyba tak, ale przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa. Są
ośrodki czeskie potrafiące mieć trasy dla rowerów, trasy biegowe i to funkcjonuje. Teraz polskie ośrodki muszą wykorzystać
szansę związaną z wejściem Słowacji do strefy euro, a co za tym
idzie wzrostem cen. Musimy odzyskać klienta, który wyjeżdżał
za granicę.
Czy Czantoria dysponuje odpowiednią ilością parkingów?
Zależy od dnia. W niedzielę, gdy jest bardzo dużo ludzi, 10 do
20 procent odjeżdża. Część klientów, gdy nie podjedzie na odległość stu metrów od wyciągu, uważa że nie ma szans zaparkować
i jedzie dalej. A jest w Polanie wiele miejsc gdzie można parkować. Jeżeli ktoś chce, to takie miejsce znajdzie. Wiąże się to
przy dużym ruchu z przejściem kilkuset metrów, a nie każdy się
na to godzi. Zmienia się też charakter turystów w zależności od
Największe grupy stanowią
luteranie i katolicy, a następnie
zielonoświątkowcy i Świadkowie Jehowy. Są też Chrześcijanie Dnia Sobotniego i inni.

*

*

*

Mieszkańcy Wisły przynależą do kilkunastu kościołów
i związków wyznaniowych.
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dnia. W soboty jest więcej turystów, w niedzielę to raczej ludzie
wypoczywający, korzystający z wszelkich uciech bez względu
na koszty lub ze skromnymi ograniczeniami.
Od głównej drogi oddzielają Czantorię ekrany. Czy jest szansa, że przynajmniej będą przeźroczyste?
Wojewódzki Zarząd Dróg już kilkakrotnie zapewniał, że coś
z tym zrobi. Na razie jest tak, że nawet ja, jadąc główną drogą,
mam problem by ocenić ilu ludzi jest na wyciągu. A znam teren.
Natomiast turysta jadący samochodem nie ma szans zobaczyć
wyciągu. Może trzeba zorganizować złomiarzy, bo to metal kolorowy, więc może w nocy, by to posprzątali.
W ubiegłym roku na Czantorii występowała EL „Czantoria”.
Czy planujecie podobne imprezy w tym sezonie?
Może coś zrobimy w sierpniu, ale we wcześniejszych godzinach.
Takie święto Czantorii. Moim marzeniem jest zrobienie dnia
węgierskiego z bograczem gotowanym przez Węgrów i z ich
muzyką. Może to odbędzie się we wrześniu.
Mówi pan o godzinach wcześniejszych, a największą atrakcją,
poza koncertem „Czantorii”, był nocny zjazd wyciągiem.
Dwa razy próbowałem, ale nawet przy dobrej pogodzie frekwencja nie dopisała. Może jest to tak, że jak ktoś przyjechał ze Śląska,
to wyjeżdża dwie godziny przed zmrokiem.
Mało było ustroniaków.
I to mimo dobrej reklamy. Tego nie rozumiem. Chciałem pokazać
ustroniakom jak ich miasto wygląda nocą z góry. Jak jest rozświetlone. Chciałem namówić do wspólnego śpiewania, „Czantoria”
nawet przygotowała śpiewniki. Tu trochę się zawiodłem, a była
rzadka okazja wspólnego śpiewania naszych regionalnych piosenek. Do tego pomysłu na pewno wrócimy. Z wielką przykrością
trzeba stwierdzić, że nasze dzieci już nie znają słów gwarowych.
Co to jest np. kolor mręgaty? Piękne nasze określenie nie mające
odpowiednika w języku polskim. Takich słów jest wiele. Nie
możemy tego zatracić. Były czasy, gdy gwarę w szkołach tępiono, ale te czasy chyba już minęły. Moim zdaniem wszystko, co
związane z ojcowizną, powinno być ważne. Musimy mieć swoją
tożsamość jako Polacy ze Śląska Cieszyńskiego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

poziom usług. Zatrzymują się
w nim znani artyści i zagraniczni goście.
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Szkoła Podstawowa w Brennej Centrum ma 75 lat. Od
początku nosi imię króla Jana
III Sobieskiego, gdyż została
otwarta w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

Latem przyszłego roku minie
215 lat od wybudowania kościoła katolickiego w Istebnej
Centrum. Nim stanęła murowana świątynia, góralom służył
drewniany kościółek, wzniesiony dzięki staraniom jezuity,
ks. Tempesa.

Najpierw był motel zwany
„Mnischkiem” (od nazwy austriackiej firmy budowlanej),
później hotel „Orbis”, zaś od
kilku lat to „Halny”. Motelhotel funkcjonuje w Cieszynie
już 25 lat i zachowuje wysoki

Towarzystwo Miłośników Wisły działa od 1980 roku i... nie
nawiązuje do tradycji Stowarzyszenia Miłośników Wisły,
założonego w 1905 roku przez
trzech... warszawiaków: Juliana Ochorowicza, ks. bpa Juliu-

*

Jubileusz 75-lecia obchodzić
będzie w przyszłym roku Państwowa Szkoła Muzyczna
w Cieszynie, kształcąca uzdolnioną młodzież od 1934 roku.
Placówka ma za patrona Ignacego Paderewskiego. Filia
PSM funkcjonuje w Wiśle od
15 lat.

Cz. Matuszyński

*

*

*

*

*

*

*

*

sza Burschego i Henryka Dynowskiego. Jednak imieniem
pierwszego z wymienionych
nazwano medal, którym TMW
honoruje ludzi szczególnie dla
Wisły oddanych i zasłużonych.
Medal numer 1 otrzymał, nie
żyjący już, prof. Stanisław
Hadyna.

*

*

*

Dziedzictwo Błogosławionego
Jana Sarkandra zostało zarejestrowane pod koniec października 1993 roku. Na prezesa
wybrano wówczas ks. Henryka
Satławę, proboszcza parafii św.
Marii Magdaleny. W skład zarządu weszło 13 osób. Zaczęto
wydawać własne pismo, które
ukazuje się nadal.
(nik)
24 lipca 2008 r.

Jubileusz osp lipowiec
W sobotę 26 lipca odbędą się uroczystości związane z jubileuszem obchodów 80-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lipowcu. O godz. 13.30 przez remizą w Lipowcu koncertować
będzie orkiestra dęta OSP Górek Wielkich, a następnie o godz. 14.00
złożony zostanie raport, po czym nastąpi oficjalna część uroczystości. O godz. 17.00 rozpocznie
* się* zabawa
* w Domu Strażaka.
Na ślubnym kobiercu stanęli:
Agata Janik z Ustronia i Roman Hanzel z Ustronia,
Agnieszka Nogawczyk z*Ustronia
* i *Leszek Kłósko z Ustronia.
Dni Jakubowe
Parafia Ewangelicko –Augsburska w Ustroniu
w roku 2008 obchodzi jubileusz 225 – lecia
zaprasza na
24 lipca
(czwartek) Koncert Chóru „Cantate” z BB
25 lipca
(piątek)
Koncert Chóru z Węgier.
26 lipca
(sobota)
Koncert Tomasza Żółtko.
27 lipca
(niedziela) Uroczyste nabożeństwo.
						
Kazania wygłoszą:
ks. Waldemar Szajthauer *
z Wisły,
* ks.* Marcin Brzóska ze Świętochłowic.
oddaj krew
28 lipca w godz. 10-16 odbędzie się w Ustroniu akcja krwiodawstwa. Ambulans regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa stać bedzie
przy rynku.
* na
* parkingu
*
wernisaż w muzeum
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Stare
zegary, sztuka ludowa i coś jeszcze...” z kolekcji Stanisława
Juroszka i Andrzeja Niedoby, który odbędzie się w sobotę 26
* * *
lipca o godz. 15.00.
120 Lat tmu
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie
zapraszają na jubileusz 120. lecia TMU. Spotkanie odbędzie się
w środę 30 lipca 2008 r. o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim.
W programie: „Refleksje nad znaczeniem i dokonaniami Towarzystwa Miłośników Ustronia od ponad stulecia chroniącego dziedzictwo kulturowe naszej miejscowości” – wystąpienie prezesa
TMU Bożeny Kubień oraz wspomnienia członków Towarzystwa,
prezentacja multimedialna fotografii i archiwalnych dokumentów
z historii TMU, a także minirecital
Zborek.
* * Magdy
*
Ci, którzy od nas odeszli:
Marta Foltyn
lat 96 ul. Wiślańska 23
	Bronisław Kubok lat 70 ul. Olchowa 14

17.07.2008 r.
Na ul. Skoczowskiej zatrzymano
mieszkańca Ustronia, który po
pijanemu kierował rowerem. Badanie wykazało 2,04 promila.
18.07.2008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Cieszyńską kierujący vw gofem
mieszkaniec Bażanowic wymuszał
pierwszeństwo i doprowadził do

14.07.2008 r.
Kontrole porządkowe posesji przy
ul. Okólnej w dzielnicy Zawodzie.
W jednym przypadku nakazano
zaprowadzenie porządku.
15.07.2008 r.
Interweniowano w lokalu mieszkalnym przy ul. Kuźniczej, do
którego lokator zwoził od dłuższego czasu śmieci, powodując tym
samym zagrożenie przeciwpożarowe. Z lokalu wywieziono dwa
pełne duże kontenery śmieci.
17.07.2008 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych i prawidłowego
rozwieszenia plakatów i reklam.
Wszystkie usterki przekazano
odpowiednim służbom.
17.07.2008 r.
Na ul. Katowickiej znaleziono
błąkającego się psa. Zwierzę zostało odwiezione do schroniska
w Cieszynie.
17.07.2008 r.
Nałożono mandat za zajęcie pasa
drogowego bez wymaganej zgody
i zezwolenia.

kolizji z oplem vectra kierowanym
przez mieszkańca Ustronia.
18.07.2008 r.
Na ul. Daszyńskiego zatrzymano
mieszkańca Ustronia, który po
pijanemu kierował daewoo tico.
Badanie wykazało 1,17 promila.
18.07.2008 r
Na ul. Jaśminowej kierujący polonezem pijany mieszkaniec Ustronia uszkodził ogrodzenia dwóch
posesji. Badanie wykazało 2,45
promila.
(ar)
18-19.07.2008 r.
Zabezpieczenie pod względem porządkowym imprez odbywających
się na terenie miasta.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo
25.07 - PUSTE BIURO

Pierwszy koncert po zwycięstwie na międzynarodowym festiwalu bluesowym
w Olsztynie, ostatni przed Przystankiem
Woodstock. Zapraszamy serdecznie na
koncert soulowego zespołu - Puste Biuro. Skład: K.Kidoń, K.Zaręba, J.Cieślik,
M.Czaja, M.Jachym, K.Pyka, Ł.Wicher,
E.Urbaniec.

1.08 - KID BROWN

sprostowanie

Organizatorzy XVI Otwartego Turnieju Koszykówki na Asfalcie BETON 2008 chcieliby bardzo przeprosić za nie ujęcie na
liście sponsorów turnieju następujących firm:
WIK sp. z o.o. - producent stołów bilardowych z Kostkowic,
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER z Cieszyna, Optyk WINTER z Ustronia.
Mamy nadzieję, że nasze przeoczenie nie wpłynie na stosunek
do turnieju. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wsparli
tegoroczny BETON.

znieczulica

W minionym tygodniu strażnicy miejscy zostali wezwani na
teren podziemnego parkingu. Ustalono, że leży tam na ziemi
nieprzytomny człowiek. Wezwano pogotowie. Mężczyzna trafił
do szpitala w stanie krytycznym. Prawdopodobnie dość długo
leżał w tym miejscu. Być może gdyby szybciej uzyskał pomoc
medyczną jego stan nie byłby tak ciężki. Piszemy o tym, dlatego,
że coraz więcej jest przypadków znieczulicy, obojętności ludzi.
Coraz częściej nie reagujemy na leżącego na drodze człowieka, przechodzimy obojętnie wmawiając sobie, że to na pewno
jakiś pijak, w ostateczności dzwonimy zamiast na pogotowie
to po straż miejską z prośbą o interwencję. Nie zdajemy sobie
sprawy, że ktoś może naprawdę potrzebować natychmiastowej
pomocy lekarskiej, szczególnie latem, kiedy pogoda najbardziej
daje się we znaki ludziom starszym, schorowanym. Nie bądźmy
bezduszni, reagujmy na każdy taki przypadek, bo najczęściej od
naszej natychmiastowej reakcji zależy czyjeś życie. Pamiętajmy,
by pierwszy telefon wykonać zawsze na pogotowie ratunkowe,
a później do straży miejskiej czy policji.
Anna Rokosz
24 lipca 2008 r.			

Walka w tegorocznym turnieju.

Fot. W. Suchta
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(dok. ze str. 1)
rządów, czyli 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich, 250 gmin
wiejskich, dodatkowo wszystkie miasta na prawach powiatu.
Do wytypowanych gmin rozesłano ankietę, w której pytano
o realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, liczbę
wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki
mieszkaniowe, wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów,
liczbę nowych podmiotów gospodarczych, czy urząd funkcjonuje
w oparciu o normę ISO, wydatki na promocję, czy statut zawiera
zapisy dotyczące zasad przekazywania środków finansowych oraz
składników majątkowych jednostkom pomocniczym. Zdaniem
organizatorów rankingu w ten sposób wybrano samorządy najbardziej dbające o rozwój i podniesienie poziomu życia mieszkańców, które jednocześnie zachowują reguły odpowiedzialności
i bezpieczeństwa finansowego. W skład jedenastoosobowej kapituły rankingu weszli m.in. Jerzy Buzek i Michał Kulesza.
GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE
Podano pierwszą setkę sklasyfikowanych gmin. Ustroń zajął
miejsce 11 i uzyskał 54,02 pkt. Zwycięzca, Kąty Wrocławskie,
uzyskały 62,24 pkt, a setny Peplin 35,24 pkt. Kąty Wrocławskie
to gmina położona na obrzeżach Wrocławia. Mieszka tam 18,1
tys. mieszkańców. W sąsiedztwie miasta przebiega autostrada A-4
i obwodnica Wrocławia. W ciągu dekady budżet wzrósł trzykrotnie, pojawiło się 40 wielkich zagranicznych firm. Utworzono
4.000 miejsc pracy, bezrobocie wynosi 6%. Burmistrz Antoni
Kopeć mówi „Rz”, że podstawą sukcesu było sporządzenie niepopularnych planów zagospodarowania przestrzennego. Wówczas przeznaczono 700 ha na przemysł i tereny te już sprzedano.
Dochody roczne w przeliczeniu na mieszkańca to 3.229 zł, przy
zadłużeniu 5,99 zł. W Ustroniu dochód to 2.972 zł, zadłużenie
5,56 zł. Największe dochody posiada na 44 miejscu Sulejówek
- 6.260 zł. Przed Ustroniem z województwa śląskiego znalazł się
jedynie na 8 miejscu Lubliniec. Z naszego województwa się jeszcze miasta: 56. Wilamowice, 73 Rydułtowy, 97. Ogrodzieniec.
Z miast o podobnym charakterze co Ustroń czyli znanych
z walorów leczniczych i turystycznych w pierwszej setce są na
miejscach: 20. Kołobrzeg, 22. Świeradów Zdrój, 32. Mikołajki,
52. Połczyn Zdrój, 54. Lądek Zdrój, 69. Mrągowo.
GMINY WIEJSKIE
W sklasyfikowanych stu gminach, na miejscu 30 znalazła się
Istebna, z dochodem 2.406 zł. Pierwsze miejsce zajęła licząca
3,7 tys. mieszkańców Kobylanka z województwa zachodniopomorskiego. Wieś ta przylega do Szczecina i ma na swoim terenie
część jeziora Miedwie. Gmina pełni więc funkcje turystycznorekreacyjne. Masowo powstają tu nowe wille i szacuje się, że
liczba mieszkańców do 2010 r. wzrośnie do 5,3 tys. Na ścieżkę
edukacyjną jeziora Miedwie pozyskano z UE 10 mln zł. W ramach tego projektu powstało 150-metrowe molo, skate park, plac
zabaw, amfiteatr na wodzie. Całość to dwukilometrowy szlak
spacerowy nad brzegiem jeziora. Teraz oczekuje się na inwestorów prywatnych. W 2009 mają powstać kolejne inwestycje
komunalne, m.in. kanalizacja i połączenie jej z oczyszczalnią
ścieków w Stargardzie i nowe podłączenie do ujęcia wody, ma
też zakończyć się gazyfikacja.
Najwyższe dochody wśród gmin wiejskich ma licząca 9,4
tys. ludzi, zajmująca 54 miejsce Wielka Wieś w województwie
małopolskim - 10.580 zł na mieszkańca. Co ciekawe w rankingu
znalazło się kilka żywieckich górskich gmin wiejskich takich jak:
35. Milówka, 49. Radziechowy-Wieprz, 65. Rajcza, 86. Ujsoły.
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MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W tej kategorii nie uwzględniono Warszawy, natomiast Wrocław nie odpowiedział na ankietę. Pierwsze miejsce zajął Poznań
z dochodem 3.962 zł na osobę, drugi jest Sopot - 6.415 zł, trzecia
Gdynia - 3.887 zł. Dodajmy, że na 8 miejscu jest Gdańsk, czyli
dominuje Trójmiasto. Najwyżej z województwa śląskiego są Żory
na 10 miejscu - dochód 2.996 zł. W rankingu wymienia się 50
miast, w tym 12 z naszego województwa. Katowice znalazły się
na 16 miejscu, Bielsko-Biała na 18.
POMOC UNIJNA
W rankingu przedstawiono w jakim stopniu miasta i wsie korzystały z pomocy unijnej. Podawane wysokości to pozyskane środki
unijne w przeliczeniu na mieszkańca. W Ustroniu pomoc unijna
wyniosła 141 zł, co nie jest kwotą zaliczaną do najwyższych, ale
wystarczy powiedzieć, że będący na 6 miejscu Jarocin ma tej
pomocy tylko 7 zł. zaś będąca na 7 miejscu Święta Katarzyna
z województwa dolnośląskiego, w ogóle nie pozyskała środków
unijnych, podobnie jak: 15. Stryków z łódzkiego, 25. Łomianki
z mazowieckiego, 46. Nowe Skalmierzce z wielkopolskiego, 61.
Błonie z mazowieckiego, 62. Frombork z warmińsko-mazurskiego, 66. Kępno z wielkopolskiego, 77. Gostynin z mazowieckiego,
80. Oborniki z wielkopolskiego. Wszystkie miasta na prawach
powiatu korzystały z pomocy unijnej, a jedynie 5 wsi z pierwszej
setki nie miało żadnej pomocy z UE.
Wśród trzech kategorii miast i wsi najwyższą pomoc uzyskała wieś Kobylanka - 1.586 zł na mieszkańca. Wśród miast na
prawach powiatu jedynie Konin przekroczył 1.000 zł uzyskując
1.216 zł, a wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich przewodzi
Świeradów -Zdrój - 1.335 zł.
INNOWACYJNOŚĆ
Oceniano działania na rzecz dostępności do Internetu, czy można przez Internet załatwiać różne sprawy takie jak np. meldunki,
formalności podatkowe, czy wdrożono elektroniczną informację
przestrzenną, elektroniczny system udzielania zamówień publicznych, elektroniczny obieg dokumentów. W sumie można było
uzyskać maksymalnie 100 pkt. Jak pisze „Rz” uzyskany obraz
nie napawa optymizmem. We wszystkich kategoriach tylko 21
miast i wsi przekroczyło pułap 50 pkt. Ustroń w swej kategorii
uzyskał 27 miejsce w kraju - 30,0 pkt. Z województwa śląskiego
wyprzedziły nas jedynie Wilamowice na 24 miejscu - 30,5 pkt.
Najlepszy okazał się Stargard Gdański - 60,5 pkt. W miastach
na prawach powiatu najlepszy jest Poznań - 77,5 pkt, który wyprzedza Katowice - 74,5 pkt i Gliwice - 69,5 pkt. W pierwszej
trzydziestce tej kategorii jest w sumie 12 miast z naszego województwa. W gminach wiejskich najlepsza okazała się Żabia Wola
z mazowieckiego - 49,5 pkt.
PROMOCJA
Jedna nawet duża kampania reklamowa nie zbuduje wizerunku
ani nie przyciągnie na stałe turystów, inwestorów czy studentów.
Potrzebne są wieloletnie działania. Najlepiej zacząć od przyjęcia
strategii promocji i działać zgodnie z jej wytycznymi. Kraków,
który jako pierwsze miasto w Polsce przygotował taką strategię,
ma już efekty w postaci 9 milionów turystów rocznie, więcej niż
przyjeżdża do Egiptu - pisze w „Rz” Katarzyna Ostrowska. Takie
strategie przyjmuje wiele miast. Miasta pracują nad swą marką
i na promocję przeznaczają coraz więcej pieniędzy.
Wśród miast polskich dominuje Warszawa z około 19 mln zł
na promocję. Łódź wydała w 2007 r. 18,8 mln zł, Szczecin - 8,5
mln zł, Gdynia - 7,5 mln zł. Wspomniany wyżej Kraków wydał po
4 mln zł w 2006 i 2007 roku.
W rankingu przedstawiono procentowy udział wydatków na
promocję w wydatkach ogółem. Wśród trzech kategorii gmin
na promocję powyżej 1% wydatków przeznaczają: Kołobrzeg 1,27%, Brzeg Dolny - 1,27%, Janów Lubelski - 1,16%, Gorzów
Wielkopolski - 1,07%. W Łodzi jest to 0,78%. Krakowie - 0,13%.
Ustroń wydaje na promocję 0,34% wydatków i w setce kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajmuje 36 miejsce. Dla
porównania: Mikołajki - 0,38%, Lądek-Zdrój 0,42%, Frombork 0,25%, Mrągowo - 0,28%. Ciekawym przypadkiem jest Sopot nie
wykazujący wydatków na promocję, podobnie jak Nowogrodziec
z dolnośląskiego oraz wśród gmin wiejskich: Suchy Las z wielkopolskiego, Baranowo z mazowieckiego, Łękawica ze śląskiego
i Radziechowy-Wieprz również ze śląskiego. Poza tym po 0.02%
wydatków na promocję przeznaczają Skórzec z mazowieckiego
i Buczkowice ze śląskiego.
			
(ws)
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Zdaniem
Burmistrza

O ekumenizmie w Ustroniu mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Ks. Z. Kozioł w Czytelni Katolickiej. 					

Fot. W. Suchta

wśród indian wichi
16 lipca w ramach IV Festiwali Ekumenicznego w Czytelni Katolickiej przy
parafii św. Klemensa odbyło się spotkanie
z ks. Zbigniewem Koziołem – pochodzącym
z Ustronia misjonarzem w Argentynie.
Ks. Z. Kozieł od 8 lat prowadzi pracę
duszpasterską i misyjną w parafii Nuestra
Senora del Valle w mieście Juan Jose
Castelli w diecezji św. Rocha w prowincji
Chaco. Właśnie o swej pracy, głównie
wśród Indian Wichi, opowiadał ks. Z. Kozieł, który także zaprezentował dwa filmy.
Pierwszy „Wśród Metysów, Kreoli i Indian
Wichi” opowiada o misji Ks. Zbigniewa.
Wszyscy byli nieco zaskoczeni, gdy cały
czas przedstawiano go jako księdza Andrzeja. Wyjaśniło się później, że Andrzej
ma na drugie imię, a w Argentynie ludziom
łatwiej przywyknąć do tego imienia, mającego zresztą swój odpowiednik, niż do
Zbigniewa. I tak zostało. Film generalnie
opowiada o pracy w misji, ukazuje żywą,
radosna atmosferę w kościele. Pokazana
jest typowa rodzina Indian Wichi – jak
żyją, co robią na co dzień. W głównej chacie jest kaplica. Film kończy się obrazami
z procesji 8 grudnia.
Ks. Z. Kozieł odpowiadał też na pytania.
Mówił m.in. o różnicach w mentalności.
Mieszkańcy Ameryki Południowej od
wieków żyli z bogactwa lasów, w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Nie wytworzyli zbyt bogatej kultury,
raczej podstawą było przeświadczenie,
że można bez ograniczeń konsumować
bogactwa lasów. Gdy pojawiają się osadnicy, a w prowincji Chaco są to Niemcy
Nadwołżańscy, Indianie patrzą zdumieni
na to, że ci ludzie dobrowolnie pracują.
Z kolei osadnicy nie rozumieją, dlaczego
Indianie nie chcą poprawić swojego losu.
Po latach znalazło to odbicie w polityce
Perona, opierającej się na rozdawnictwie.
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Dzisiejszy Kościół raczej nie daje ryb,
tylko wędki. Jest to trudne.
Ciekawych rzeczy można było dowiedzieć się o szkolnictwie w Argentynie.
Dzieci w szkołach uczą się maksymalnie
150 dni z uwag na ciągłe strajki. Stąd
wyższy poziom szkół parafialnych, gdzie
nauczycieli przed przyjęciem do pracy
pyta się przede wszystkim o to, czy chcą
faktycznie uczyć często zaniedbane dzieci,
czy chcą dać im szanse w życiu, udzielać korepetycji dzieciom z okolicznych
wiosek, by nie były spychane na bok
w dalszym życiu. Szkoła parafialna została
wybudowana przez Kościół, jest też przez
Kościół utrzymywana, a jedynie pensje
nauczycieli pokrywa państwo. Jednak to
Kościół płaci za zajęcia dodatkowe.
Generalnie istnieje przepaść miedzy
dużym miastami a prowincją. Dawniej nawet były wyjazdy uczniów z dużych miast
na prowincję, by poznali swój kraj. Dziś
dzieje się to coraz rzadziej Duże miasta
naśladują Europę.
Pytano także o nowe powołania w Argentynie. Ks. Z Kozieł odpowiadał, że
jest z tym coraz gorzej, tym bardziej,
że Ameryka Południowa to także teren
działania różnych sekt. One nie wymagają
oceny postępowania. Biorą ludzi takimi
jacy są i dzięki temu zyskują wyznawców.
Drugą przyczyną jest dość powszechna
ignorancja.
Na zakończenie spotkania ks. Z. Kozieł
pokazał drugi film, tym razem dla przeciwwagi przedstawiający bajkowe uroki
Argentyny.
Po spotkaniu wszyscy otrzymali oryginalne małe plecione kapelusiki wielkości
jabłka wytworzone przez Indian. Ks. proboszcz Antoni Sapota otrzymał dodatkowo
sznurkową torbę wykonaną przez Indian
Wichi. 			
(ws)

*

*

Tradycyjnie w lipcu w Ustroniu odbywa
się już po raz czwarty Festiwal Ekumeniczny, w ramach którego możemy uczestniczyć w szeregu imprezach o charakterze
religijnym, jak i kulturalnym. Imprezy
mają miejsce zarówno w kościołach, ale
także w Muzeum, amfiteatrze i Czytelni
Katolickiej. Pierwszą imprezą, inaugurującą tegoroczny festiwal był wernisaż
wystawy wybitnego cieszyńskiego artysty
Jana Hermy, który w Muzeum Ustrońskim
prezentował swoje rzeźby. Warto odwiedzić tę niezwykle interesującą wystawę
i zobaczyć, w jaki sposób prof. J. Herma za pomocą rzeźby przekazuje swoje
przemyślenia i emocje, także w duchu
religijnym. Imprezy, które już się odbyły
oraz te, które się w ramach festiwalu dopiero odbędą to różnego rodzaju wykłady,
odczyty i spotkania z ciekawymi ludźmi
w Czytelni Katolickiej oraz występy
chórów. W ubiegłą niedzielę odbył się
w amfiteatrze koncert prawosławnego
chóru „Oktoich”, który przyjechał do nas
z Wrocławia. Chór wykonał starocerkiewne pieśni religijne pochodzące z kręgu
kultury prawosławia. Był to bardzo interesujący występ, który na tyle spodobał się
ustrońskiej publiczności, że nagrodziła go
długimi oklaskami na stojąco. Tradycyjnie
też w ramach festiwalu ekumenicznego
w kościele ewangelicko – augsburskim
ap. Jakuba Starszego w Ustroniu odbywają się Dni Jakubowe. Warto dodać, że
imprezy te są wynikiem współdziałania
w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Stowarzyszenie działa już kilka lat. Jego
celem jest integrowanie przedstawicieli
oraz wiernych poszczególnych kościołów
i przede wszystkim mieszkańców, którzy
podczas takich imprez mogą wspólnie
odczuwać i przeżywać wiele rzeczy, mogą
dyskutować, wymieniać swoje poglądy,
zapoznawać się wzajemnie ze swoimi
kulturowymi i religijnymi uwarunkowaniami. Festiwal jest jakby ukoronowaniem tej ekumenicznej działalności.
W naszym mieście już od wielu, wielu lat
funkcjonują wspólne obchody świąt narodowych. Wspomnieć można na przykład
obchody święta 3 Maja i 11 Listopada,
które odbywają się naprzemiennie raz
w kościele katolickim, a raz w ewngelicko
- augsburskim. Te wszystkie przedsięwzięcia są wynikiem bardzo ciężkiej pracy. Duchowieństwo, mieszkańcy naszego
miasta, przedstawiciele różnych kościołów spotykają się ze sobą, dyskutują
i wspólnie myślą nad tym jak można razem pewne uroczystości celebrować. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że
takie inicjatywy nadal będą realizowane
w naszym mieście.
Notowała: (ar)
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Od lipca mamy w Ustroniu kolejny budynek mieszkalny wybudowany przez Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „S.K.K.” Sp. z o.o., którego właścicielami są Jan Kozłowski,
Lech Suchora i Władysław Karolak. Ten wielorodzinny budynek

znajduje się przy ul. Turystycznej 14 w Ustroniu Jaszowcu. Uroczyste otwarcie odbyło się 4 lipca. Dokonał go burmistrz miasta
Ireneusz Szarzec, który przeciął nożyczkami czerwoną wstęgę.
Następnie proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Ustroniu
Polanie Alojzy Wencepel wraz z Markiem Twardzikiem, księdzem
parafii ewangelicko – augsburskiej ap. Jakuba Starszego poświęcili
i pobłogosławili nowy budynek. Następnie zaproszeni goście oglądali wnętrza mieszkalne. Impreza zakończyła się obiadem w Domu
Wczasowym „Globus-Raj”.
Budynek powstał w miejscu dawnego Domu Kultury znajdującego się w dzielnicy Jaszowiec. Dom kultury został sprzedany
kiedyś jako obiekt niewykorzystywany. Kupiła go jakaś firma ze
Śląska, która nie bardzo wiedziała, co z tym zrobić, wykupili, kilka
lat trzymali i firma S.K.K. odkupiła ten teren z przeznaczeniem na
budownictwo mieszkalne. Dawniej w tym miejscu było jakby centrum Jaszowca. Mieściła się tam kawiarnia, kino i właśnie ów dom
kultury. Dziś budynek kawiarni niszczeje, dobrze wiec się stało, że
chociaż dom kultury został przerobiony na mieszkania.
- Był wolny, zniszczony, więc się nadawał - twierdzi jeden z przedstawicieli firmy. - Poprzednicy nie mieli pomysłu, co z tym zrobić, więc
nasza firma kupiła ten budynek i wykorzystała. Chcieliśmy wykupić
również te dalsze budynki i spróbować je adaptować na mieszkania,
stworzyć takie centrum, natomiast obecni właściciele nie są skłonni
sprzedać tych obiektów. Uważają, że cena podskoczy i wtedy znajdzie się kupiec. Jednak warunki adaptacji tych budynków na mieszkania są bardzo ciężkie, nie każdy sobie z tym poradzi, więc myślę, że
i tak te obiekty do nas wrócą.
Budynek w około 50 % zamieszkały jest przez najemców spoza
Ustronia. Wszystkie mieszkania są już sprzedane. Rozeszły się
zanim jeszcze powstał budynek.
Jakość wykonania, detale, wykończenie klatki schodowej, zagospodarowanie zewnętrzne, wydzielona działka to wszystko są
atuty mieszkań budowanych przez firmę S.K.K. Mieszkania mają
powierzchnię w granicach od 50 metrów do 112 metrów. Są to
mieszkania jednopoziomowe i dwupoziomowe. Anna Rokosz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Ustroniu
43-450 Ustroń, ulica Jana Wantuly 47

wycinanki

Poświęcenie.

Fot. A. Rokosz

NOWE MIESZKANIA
w jaszowcu

•
•
•
•
•
•

Telefon: 033 8577140 fax 033 8577141,
sekretariat@zacisze.ox.pl
Poszukuje kandydata na stanowisko
Głównego Księgowego
Miejsce Pracy: Ustroń - siedziba Spółdzielni,
Wymagania:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse lub rachunkowość.
Minimum 5-cio letni staż pracy na stanowisku księgowego
prowadzącego pełną księgowość.
Znajomość całokształtu zagadnień finansowych, księgowych
i sprawozdawczości finansowej z uwzględnieniem warunków właściwych dla spółdzielni mieszkaniowych.
Umiejętność sporządzania analiz finansowych i rocznego
sprawozdania finansowego.
Przestrzeganie gospodarki i dyscypliny finansowej zgodnie
z obowiązującym prawem, w tym zobowiązań podatkowych
i obowiązujących w systemie ubezpieczeń społecznych.
Umiejętność sporządzania rozliczeń kosztów utrzymania
nieruchomości z jej użytkownikami.
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys – CV,
- kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających
wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje,
- oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać
pocztą na adres siedziby Spółdzielni w terminie do 14 sierpnia
2008 r.(włącznie).
Dodatkowe informacje o rekrutacji i wynikach tej rekrutacji
dostępne będą w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej
Spółdzielni www.zacisze.ox.pl.
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W Oddziale Muzeum Zbiory Marii Skalickiej dzięki staraniom
Ireny Maliborskiej zagościła ostatnio niezwykle interesująca
wystawa zatytułowana „Motywy botaniczne w mistrzowskiej
wycinance Marty Gołąb (Kraków) i Doroty Kędzior (Łódź)”. Obie
panie zajmują się wycinanką. Marta Gołąb jest bardzo znaną i cenioną artystką. Jej prace robią furorę w Polsce i za granicą. Znana
jest również z tego, że fascynuje ją wycinanka żydowska, którą
wykonuje w mistrzowski sposób, zgłębiając jednocześnie tajniki
tej kultury. Z wycinanką żydowską gościła już wcześniej. Tym
razem motywem przewodnim jej twórczości stała się przyroda,
jej misterne, doskonałe kształty. Inspiracją są też pory roku, które
stały się tematem cyklu prac. Swoje wycinanki pokrywa kolorem.
W Muzeum możemy oglądać wiele prac zachwycających precyzją wykonania, bogactwem motywów i kolorów oraz niezwykłą
wyobraźnią artystki. Dorota Kędzior po raz pierwszy spotkała
się z wycinanką Marty Gołąb na krakowskim Festiwalu Kultury
Żydowskiej w 2006 roku. Sama o sobie mówi, że jej przygoda
z wycinanką jest bardzo krótka, bo wycina dopiero rok. Wycinanki
Marty zafascynowały ją do tego stopnia, że postanowiła spróbować.
Wybrała się więc na warsztaty artystyczne organizowane przez M.
Gołąb w Łodzi. D. Kędzior od kilku lat robi koronki, wycinanka
była dla niej szansą stworzenia tego, czego nie mogła zrobić szydełkiem. Na wernisażu swojej wystawy, który odbył się 5 lipca
w Oddziale Muzeum Zbiory Marii Skalickiej, powiedziała:
- Nigdy nie przypuszczałam, że będę mogła pokazywać prace razem
z Martą Gołąb, swoją nauczycielką. To ogromny zaszczyt.
Jej prace to biała wycinanka na czarnym tle. Z zawodu jest biologiem, więc tematyka botaniczna jej wycinanek jest konsekwencją
zainteresowań i pasji artystki. Marta Gołąb natomiast powiedziała
o swojej koleżance:
- Dorota tylko przez kilka dni była moją uczennicą, potem nią
przestała być i stała się samodzielną, dojrzałą artystką tworzącą
z intuicja i wyczuciem kompozycji.
Jej prace nazwała ornamentem tkanym na czarnym tle. Tą niezwykłą wystawę będzie można oglądać do września. Anna Rokosz
24 lipca 2008 r.

		

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zacisze” w Ustroniu
ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze” w Ustroniu
Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Ustroniu,
ul. Jana Wantuły 47, II piętro, sekretariat Zarządu w dni
robocze w godz.7 do 13 lub listem poleconym do dnia
14 sierpnia 2008 r. (włącznie).
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, nie podpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko Prezesa Zarządu SM Zacisze”.
Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli
wpłyną do Spółdzielni w terminie określonym wyżej.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu: 18 września 2008 r.

Otwarcia ofert dokonuje Prezydium Rady Nadzorczej
w dniu: 18 sierpnia 2008 r. o godz. 10.
Regulamin konkursu na stanowisko prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Ustroniu oraz
szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa
w konkursie udostępnione są w siedzibie Spółdzielni i na
stronie internetowej Spółdzielni www.zacisze.ox.pl.

Zabezpieczanie wypadku drogowego przez st. sierżanta Mieczysława
Ligociego. Wypadek zdarzył się w Jaszowcu ponad 35 lat temu. 		
      

Gazeta Ustrońska przyjmie na staż
na stanowisko
administracyjno-księgowe.

Ustroń, Rynek 4. Telefon: 033 854-34-67.
Przypominamy jeszcze jedno zdjęcie zespołu „Lipowiec”, kierowanego przez długoletniego dyrektora lipowieckiej szkoły Józefa
Balcara z występu na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Szczyrku
w 1968 r. W pierwszym rzędzie od lewej: Helena Postrzednik,
Bronisława Krysta, Teresa Balcarek, Helena Szłapka, Maria
Marianek, Danuta Chrapek, Leokadia Balcar, w drugim rzędzie:
Zuzanna Janik, Franciszek Kłósko, Karol Krysta, Jan Chrapek,
Władysław Greń, Teofil Glajc. Fotografię udostępniła i opisała
Henryka Chrapek.
Lidia Szkaradnik
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Chór Męski „Oktoich” podczas koncertu.			

Fot. H. Cieślar

EKUMENICZNY USTROŃ
Pierwsza część Festiwalu Ekumenicznego zakończyła się w niedzielę, w amfiteatrze występem chóru „Oktoich”. Przed
wejściem każdy otrzymał biuletyn Chrześcijąńskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego „U stóp Krzyża” oraz program chóru.
Zebranych dość tłumnie słuczaczy powitał
proboszcz kościoła pw. św. Klemensa,
ks. Antoni Sapota, który zaznaczył, że to
dopiero półmetek uroczystości festiwalowych, wymienił te, które już się odbyły czyli otwarcie wystawy Jana Hermy
w Muzeum Ustrońskim, wystawa zdjęć
misyjnych, spotkanie z misjonarzem oraz
wykład prof. Dariusza Kuboka. Zaprosił

Zasłuchana publiczność. 			
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też wszystkich na rozpoczynające się
w czwartek w parafii ap. Jakuba Kościoła ewangelicko-augsburskiego Dni
Jakubowe wypełnione śpiewem chórów,
które potrwają do niedzieli, kiedy to Festiwal zakończy uroczyste nabożeństwo.
Zachęcił także do przejrzenia biuletynu,
bo: Mówi on o naszej pracy, bo ekumenizm w naszej małej ojczyźnie to sytuacja
bardzo długa, ale została zarejestrowana
pod nazwą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego. Występujemy
razem, a Festiwal ma być ukazaniem
kultury chrześcijańskiej. Następnie ks.
A. Sapota podziękował siedzącemu na

Fot. H. Cieślar

widowni burmistrzowi Ireneuszowi
Szarcowi za zaangażowanie w przebieg
tego Festiwalu. Potem zaprosił na scenę
przedstawicieli Kościoła prawosławnego,
Chór Męski „Oktoich” z Cerkwi Prawosławnej św. Równych Apostołom Cyryla
i Metodego we Wrocławiu pod dyrekcją
Grzegorza Cebulskiego. Chór ten powstał
we wrześniu 1991 roku. Był pierwszym
w Polsce zespołem, który oprócz działalności kościelnej rozpoczął także koncertową. Od 1999 działa także w strukturach
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym.
Chór ma w swoim repertuarze hymny,
teksty liturgiczne śpiewane w tradycji
słowiańskiej – Bułgarii, Serbii, Rusi Kijowskiej, Polski Jagiellonów, Ukrainy
i Rosji. Śpiewa także pieśni w języku
greckim, z kręgu tradycji bizantyjskiej
oraz muzykę z Cerkwii Gruzińskiej. Chór
„Oktoich” jest niezwykle cenionym zespołem. Jego dokonania wielokrotnie były
nagradzane na różnego rodzaju polskich
oraz międzynarodowych konkursach
i festiwalach. W 2004 roku został uhonorowany Ogólnopolską Nagrodą im. św.
Brata Alberta za całokształt działalności kulturalno – charytatywno – ekumenicznej. Zespół uświetniał uroczystości
z udziałem Papieża Jana Pawła II i patriarchy Konstantynopola – Bartłomieja I, był
goszczony u wielu dostojniów kościelnych i państwowych. Z okazji 15 – lecia
swego istnienia został odznaczony przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, medalami „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” i Gloria Artis”. Kiedy na scenie
pojawiło się kilkoro ubranych w długie
czarne szaty mężczyżn, na widowni zaległa pełna oczekiwania cisza. Już po pierwszej pieśni okazało się, że bez zaglądania
w program trudno będzie zgadnąć o czym
spiewają. Starodawne melodie pochodzące z różnych krajów brzmiały niezwykle egzotycznie, a jednocześnie pięknie.
W miarę upływu czsasu chór coraz bardziej rozśpiewywał się, by w końcowych
pieśniach dać popis niezwykłych wręcz
umiejetności operowania głosem, tonacją.
Dawne pieśni ożyły, by na nowo fascynować, by pozwolić słuchaczom przeżywać
swego rodzaju misterium religijne wraz ze
śpiewającymi. Chór zaśpiewał 13 pieśni,
wśród nich pojawiły się znane modlitwy
jak „Ojcze nasz”, „Święty Boże, święty mocny”, wiele z nich pochodziło aż
z XII wieku. Publiczność usłyszała między
innymi hymn Chrystologiczny autorstwa
cesarza Justyniana V, IX pieśń z kanonu
Paschalnego św. Jana Damesceńskiego,
melodię św. Gory Athos czy „Przeminął
cień Zakonu…” – znamiennyj raspiew
XII – XV w., hymn nawiązujący do osoby Bogurodzicy w kontekście proroctw
Starego Testamentu. W przerwach między pieśniami chóru publiczność miała
okazję posłuchać psalmów w interpretacji
ks. Henryka Czembora oraz Magdaleny Kołoczek. Autorem psalmów był ks.
H. Czembor. Koncert spotkał się zbardzo
gorącym przyjęciem słuchaczy. Chórzyści
dostali długie owacje na stojąco. Publiczność nie pozwoliła im tak łatwo opuścić
sceny, więc na bis zaśpiewali „Sto lat”.
24 lipca 2008 r.

przewodnik

Podczas rejsu po Odrze.

czas  wycieczek

Lato to świetny czas na wycieczki, beztroskie
eskapady. Nie tylko dla młodych ludzi, także
dla starszych i schorowanych. Właśnie 30
czerwca, Miejski Dom Spokojnej Starości
zorganizował wycieczkę do Wrocławia.
Brali w niej udział zarówno pensjonariusze,
jak i pracownicy z rodzinami. Najmłodszy
uczestnik liczył sobie 1,5 roku - był to Piotruś,
synek jednej z pracownic, najstarszy 92
lata. Wycieczkowicze obejrzeli Panoramę
Racławicką. Było to niezapomniane przeżycie,
zwłaszcza dla tych, którzy widzieli ją po raz
pierwszy. Odbył się rejs po Odrze. Przyjemnie
było spokojnie płynąć w słońcu i doznawać
ochłody lekkiego wietrzyku znad rzeki. Rozbawiony Piotruś biegał cały czas po pokładzie.

Podziwiano zabytkowe kamieniczki
i fontannę na wrocławskim rynku.
Zwiedzili również zabytkowy kościół ewangelicki i zapoznano się z jego historią. Ci
z pensjonariuszy, którzy mają trudności
z chodzeniem, przewożeni byli z miejsca
na miejsce na wózkach inwalidzkich przez
pracowników domu. Cały czas towarzyszyła
nam piękna, słoneczna pogoda, chociaż
jak się dowiedziano później, w Ustroniu
trochę padało. Nie było jednak za gorąco,
w sam raz na wycieczkę. Po kolacji, na
trasie w drodze powrotnej, zmęczeni,
ale zadowoleni, powrócili do Ustronia, by
z niecierpliwością oczekiwać kolejnej tak miłej
wycieczki.
jot-ef

Wydany został „Przewodnik turysrtczny. Ustroń. Trasy spacerowe” autorstwa
Grażyny Winiarskiej. Jest to bardzo ciekawa pozycja polecana turystom, którzy
przyjechali do Ustronia i chcieliby poznać
uroki naszego miasta. Ta pięknie wydana
książeczka zawiera opis dziewięciu tras
spacerowych, które przejść może każdy, bez
specjalnego przygotowania kondycyjnego.
Przeglądając pierwsze strony przewodnika
dowiemy się między innymi gdzie położony jest Ustroń. Poznamy historię miasta,
legendę związaną z nazwą miejscowości.
Kolejne strony przewodnika poświęcone
są dokładnemu opisowi poszczególnych
dziewięciu tras spacerowych. Każdy zawiera mapkę oraz szereg informacji na temat
obiektów mijanych po drodze, punktów
widokowych. Do opisu dołączone są zdjęcia.
Trasa pierwsza, czyli szlak źródlany zaprowadzi nas do ustrońskich źródeł. Wybierając
się na spacer trasą drugą zwaną szlakiem
sanatoryjnym będziemy mogli podziwiać
znajdujące się w dzielnicy Zawodzie sanatoria. Spacerując szlakiem miejskim zobaczymy muzeum, staw kajakowy, amfiteatr.

„Czantoria” nad morzem

Już od dwóch lat młodzi sportowcy SRS
„Czantoria” Ustroń przebywają na wypoczynku w partnerskim mieście – Ustroniu
Morskim. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta
i wpłatom rodziców obóz mógł być zorganizowany nad polskim morzem. W rolę

organizatorów, wychowawców, ratowników w jednym wcielili się Przemysław
Ciompa i Zdzisław Brachaczek. P. Ciompa
informuje zainteresowanych, o możliwości
zapisów dzieci do grupy narciarskiej do
końca sierpnia. Tel. 606308195.

Młodzi sportowcy podczas wakacyjnego wypoczynku.
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Fot. P. Ciompa

Przemierzając miasto trasą czwartą, czyli
szlakiem zabytkowym poznamy historię
obiektów powstałych dawno temu. Trasa
piąta to szlak nadwiślany. Szósta zaprowadzi
nas w dolinę Jaszowca, a siódma w okolicę
góry Jelenica. Trasa ósma czyli szlak leśny
zapowiada spacer po lesie w pobliżu pola
biwakowego pod Małą Czantorią. Ostatnia
trasa jest szlakiem widokowym. Autorka
przewodnika G. Winiarska nie zapomniała
też o tych bardziej aktywnych. Znajdą
oni w przewodniku spis górskich szlaków turystycznych przebiegających przez
Ustroń, tras rowerowych oraz narciarskich.
Druga część przewodnika to praktyczny
informator, który podpowie nam jak aktywnie i przyjemnie spędzić w Ustroniu czas.
Informator zawiera ważniejsze telefony
i adresy, spis ośrodków rekreacyjno – sportowych, wyciągów narciarskich, wypożyczalni i serwisów nart oraz rowerów, placówek
kultury, a nawet stałych imprez kulturalnych
i sportowych. Z informatora dowiemy się
także gdzie dobrze zjeść, znaleźć nocleg,
taksówkę czy zaparkować. Dodatkowym
atutem przewodnika są piękne zdjęcia. (ar)
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.
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.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 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
		
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
OddziaŁ Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-    oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”:

- „Haft richelieu Ewy Bąk z ustrońskiego Manhatanu”
- „Rośliny z naszych łąk i drewniane ptaki” Krzysztofa Czadera
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
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 @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

Fundacja œw. Antoniego
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE „MARIA MARTA”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00
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 - 10.0012.00 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”Można 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:
poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) wt. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) śr. - godz. 13.00-16.00,
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) śr. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. I-III) pn. - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. I-III) czw. - godz. 13.00-15.00,
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.20-16.20, GIM 2 (kl. I-III) śr. - godz. 12.30-15.30.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
• sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to
filmowy dzień bajek.
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.
StraŻ MiejskA USTROÑ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

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 „Prażakówka”
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 nowoczesny, 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 stowarzyszenie trzeŹwoœci
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.
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Z aparatem od najmłodszych lat.

Fot. H. Cieślar
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Witejcie ludeczkowie

22 lipca usuwano awarię tablicy informacyjnej.

Fot. W. Suchta

POZIOMO: 1) biała lub palna, 4) żrąca ciecz, 6) odmiana,
8) gładka u kobiet, 9) dowód z kasy, 10) ktoś uporczywy,
11) zakichane państwo, 12) meldunek, 13) M jak Miłość,
14) męski w bok, 15) kusiciel z piekła, 16) taniec towarzyski,
17) na kopercie, 18) angielska herbata, 19) kawa zbożowa,
20) medykament.

Chciałach Wóm łopowiedzieć ło kómpielorzach co zamiyszkali
u sómsiadów. Moc ludzi przijyżdżo we ferie do Ustrónio, nie
jyno Poloków, ale i zagraniczników, tóż nie dziwota, że ponikiedy cosik podglóndnym po sómsiedzku, dyć człowiek je ciekawy
świata i rozmaitych łobyczajów. Łoto z tydziyń tymu do mojich
sómsiadów, kierzi wynajmujóm izby gościóm przijechała rodzina
– małżyństwo, co majóm tak po trzicet pore roków i synek – taki
kilkunastolatek. Widziałach jich pore razy jak szłach do sklepu,
a łóni zawiyrali u sómsiada brame na haszpe, abo jak wsiadali do
auta, ale że szwargotali po nimiecku, tóż żech sie do nich ani nie
gusiła, choć cosikej tam rzeknóć po ichnimu też umiym, choćby
Guten Tag. Auto mieli nowomodni – jakosik „superluxtorpeda”,
tóż zdało mi sie, że to bogocze. I myślym se toć tyn Ustróń je
modny, że tu taki nimiecki miliónery przijyżdżajóm.
Aż tu jednego razu jak wyszłach na ceste podchodzi ku mie ta
Niymka i pyto sie kaj tu idzie jakóm żywność tanio kupić. Myślałach, że sie przewrócym, bo babka rzóndziła ganc dobrze po
polsku. Nó, dyć to zaroski poznosz, że rodowito Polka. Tóż jak
po tym zaskoczyniu prziszła żech do siebie, to ji łodpowiadóm, że
jo je emerytka, ale nejłacniejszej żywności kupować nie muszym.
A zresztóm miywóm tu wnuki i nabywóm dycki dómowe jedzyni,
łoto baji masło, śmietónke, wajca i co tam jeszcze trzeja. Poradziłach ji „Lidla”, choć ni ma żech bardzo do niego przekónano.
A łóna sie wziyła do godki. Że chłop je rodowitym Niymcym,
chłapca też wychowujóm po nimiecku, tóż ani słowa po polsku nie
umiy. Przijechali w jeji rodzinne stróny, bo tu jeszcze niedaleko
miyszko brat i delszo rodzina. A, że chłop z każdego grosza jóm
wyliczo, tóż chciała cosik prziszporować. Zabyło mi ji żol i choć
mi sie nie przelywo, to dałach ji łogórek szklarniowych na łobiod,
bo latoś sie podarziły i pore dómowych wajec, a na drugi dziyń
skozałach, coby se prziszła nałobiyrać rybiźli na kómpot, póki
jeszcze sóm. Była strasznucnie rada. Łopowiadała mi też ło sobie,
a jo ni mógłach sie ji nadziwić. Jaki to rozmaite żywobyci ludzie
majóm. Możne by ji kiery zowiścił, że wydała sie za Niymca, mo
szumnóm chałupe, auto i wszelijaki udogodniynia, ale jo by tam
nie wydzierżała ani jednego dnia. A do tego, coby mie z każdego
grosza chłop rozliczoł.
I tak jo polsko emerytka wspomagóm Niemców – zdało by się,
że bogatych.
Jewka

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) rumuńska metropolia, 2) niedługo
w Pekinie, 3) truposz, 4) grupa jeźdźców, 5) elementy wagi,
6) place odpraw granicznych, 7) część głowy, 11) zarośla,
13) placówka handlowa, 17) zbrojne podziemie.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 31 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 28

PIESKI NA WYSTAWIE
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Maria Szymczak, os.
Cieszyńskie 3/20. Zapraszamy do redakcji.

24 lipca 2008 r.			
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Wielokrotnie już przedstawiałem różne
gatunki zwierząt, które z upodobaniem
wiodą szczęśliwe i udane życie w pobliżu
ludzkich siedzib. Przyczyny, dla których zwierzaki przełamują swój naturalny
strach przed człowiekiem i żyją w dość
bliskim naszym sąsiedztwie, są zazwyczaj
bardzo prozaiczne. Można je sprowadzić
do dwóch podstawowych powodów: mnóstwo jedzenia, ze zdobyciem którego nie
trzeba się zbytnio natrudzić oraz przeróżne
stworzone ludzkimi rękami zakamarki,
w których można znaleźć schronienie, uwić
gniazdo czy wymościć sobie bezpieczne
legowisko. Jednak odnoszę wrażenie, że dla
niektórych zwierząt
magnesem przyciągającym je do człowieka jest także możliwość zabawienia się
z nami, a mówiąc bardziej wprost – naszym
kosztem. Jednym
z takich gatunków jest
pliszka siwa.
Pliszka siwa to ptak
dobrze znany, nie tylko z tego powodu, że
często widujemy go
pośród zabudowań.
Ptaszki tego gatunku
wyróżniają się swym
kontrastowym upierzeniem (głównie
w okresie godowym)
i wręcz komicznym
zachowaniem. Łatwo rozpoznać pliszki zwłaszcza po ich
długich, czarno-białych ogonkach. Ogony służą oczywiście
ptakom głównie jako
stery podczas lotu,
ale w przypadku pliszek wydaje się, że ta
część ciała musi być
w użyciu i w ruchu
wręcz nieustanie, nawet kiedy jej właściciel przesiaduje na
ziemi. Pliszki ciągle
ruszają ogonkami –
a w zasadzie i kuprami, i ogonkami – w
górę i w dół, co wygląda jakby ptaszki te
bez przerwy musiały robić jakieś dygi i
skłony tylną częścią ciała. Już sam ten
charakterystyczny sposób poruszania się
pliszek zwraca naszą uwagę. Jednak chyba
jeszcze ciekawsze jest inne zachowanie się
tych ptaków. Otóż wiele pliszek najpierw
pozwala zbliżyć się do siebie na stosunkowo niewielką odległość, po czym szybciutko przebierając nóżkami, błyskawicznie
się oddala „na piechotę” na kilka-kilkanaście metrów, przystaje i zerkając na próbującego je podejść człowieka, czeka śmiesznie dygając kuperkiem. Kiedy ponownie
zbliżymy się do ptaszka, ten urządza sobie
kolejny marszobieg i znowu przystaje
czekając na naszą reakcję. Taka zabawa
może trwać czasem przez kilkadziesiąt
i więcej metrów. I jak? Czyż nie wygląda to
na świadomą zabawę naszym kosztem?
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Pliszki siwe zamieszkują Europę i Azję
oraz północny fragment kontynentu afrykańskiego. Wyróżnia się kilka podgatunków różniących się szczegółami ubarwienia, m.in. pliszkę brytyjską, kaukaską,
czarnogrzbietą, maskową, marokańską
i jeszcze kilka innych, noszących już
tylko nazwy łacińskie. Znane nam pliszki
siwe mają owszem sporo siwych piórek,
jednak w okresie godowym zwracają
uwagę ciemnymi, kontrastowymi plamami
na wierzchu głowy i karku oraz czarnym „śliniaczkiem” na podgardlu i piersi.
Reszta głowy, boki szyi oraz brzuch są

Pliszka siwa

białe, skrzydła ciemne z białymi kreskami,
a pozostałe fragmenty upierzenia są szare.
Samce i samice wyglądają tak samo, przy
czym samice mają barwy trochę mniej
wyraźne, stonowane. Po okresie godowym
barwy stają się jakby bardziej przybrudzone, a czarne dotąd plamy jaśnieją. Nie są
to ptaszki duże, dorastają do około 20 cm
długości ciała, przy rozpiętości skrzydeł
dochodzącej do 30 cm i wadze niewiele
przekraczającej 20 gramów
Pliszki są ptakami wędrownymi, które
z zimowisk przylatują do nas w marcu
i w kwietniu. Jak wieść gminna niesie,
pliszki są zwiastunami wiosny, a ich pojawienie się nad rzekami to znak, że mrozów
już nie będzie i następnego dnia puszczą
lody. Ten pogląd ma się o tyle do rzeczywistości, że faktycznie pliszki szukają swego
pożywienia głównie w pobliżu wód. Są
nim owady, a te z kolei za zimnem i zimą

nie przepadają i pojawiają się wtedy, kiedy
jest już ciepło.
Pliszki lubią przebywać w pobliżu ludzkich zabudowań, znajdując tu wiele miejsc
do budowy gniazd. Chętnie korzystają do
tego z celu z wywieszanych półotwartych skrzynek lęgowych, ale nie gardzą
załomem muru, belką pod dachem, stertą
porzuconych gałęzi, zakamarkiem pod
mostem. Wyczytałem także, że rodziny
pliszek zasiedliły także jakiś stary, porzucony garnek, a znany przyrodnik-publicysta Adam Wajrak wspomina o pewnej
parze pliszek, która założyła gniazdo
w jakiś zakamarkach rolniczej przyczepy i wcale
im nie przeszkadzało to,
że co jakiś czas przyczepa
wyjeżdżała na pole. Pliszki
za nią wędrowały jakby nigdy nic. Pliszki mogą mieć
do dwóch lęgów w ciągu
roku, a w każdym składają
od 4 do 6 jaj, z których po
12-14 dniach wysiadywania wykluwa się następne
pliszkowe pokolenie. Na
zimowiska – znajdujące
się w północnej Afryce i na
południu Europy – pliszki odlatują we wrześniu
i w październiku, chociaż
czasem mogą rozpoczynać
wędrówkę już pod koniec
sierpnia.
Pożywieniem pliszek
siwych są drobne owady,
które chwytają w locie lub
na ziemi. I to właśnie za
owadami pliszki urządzają
te swoje podbiegi i podskoki. Charakterystyczne
ruchy ogonkiem tłumaczy
się jako nieustanne płoszenie owadów, zmuszanie ich do poderwania się
z ukrycia przez tego małego myśliwego. Ostatnio
spędziłem ładnych parę
minut na podglądaniu
pliszki siwej, która za teren łowiecki obrała sobie
brzeg niewielkiego przydrożnego rowu z wartko
płynącą wodą. Był to koniec ciepłego
dnia i nad wodą uwijały się roje owadów.
Obserwowany przeze mnie ptak stał na
brzegu i kiedy tylko jakiś smaczny kąsek
przelatywał w jego pobliżu, podskakiwał
– nawet do wysokości mniej więcej 50 cm
– i łapał swoje małe co nieco. Pliszka była
tak zaaferowana i pochłonięta kolacją, że
pozwoliła się podejść prawie na wyciągnięcie ręki. Kiedy już mnie zobaczyła, nie
rzuciła się do jakiegoś panicznego lotu.
Przefrunęła po prostu na drugi brzeg rowu
i pliszkowym zwyczajem kontynuowała
ucieczkę na piechotę. Po przebiegnięciu
kilku metrów ptaszek zatrzymał się i dygając kuprem spojrzał na intruza, czyli na
mnie. Dałbym głowę, że jego wzrok był
„mieszanką” złości z przerwanego posiłku,
na równi z ironicznym pytaniem: No co,
pobawimy się w podchody?
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
24 lipca 2008 r.

D. Kubok. 			

Fot. E. Langhammer

retoryka

W piątek, 18 lipca w ramach
IV Festiwalu Ekumenicznego
w Czytelni Katolickiej odbył się
wykład prof. dr hab. Dariusza
Kuboka „Poglądy Klemensa
Rzymskiego a tradycja grecka”.
Zebraną w czytelni publiczność
powitał ks. Antoni Sapota, który
powiedział kilka słów na temat
patrona parafii św. Klemensa,
a także o Cyrylu i Metodym,
którzy kult tego świętego rozpowszechniali. Następnie D. Kubok opowiedział o poglądach
Klemensa Rzymskiego, który
jak się okazało chętnie czerpał

24 lipca 2008 r.			

z tradycji greckiej, szczególnie
interesowała go retoryka jako
sztuka pięknego, a zarazem
skutecznego przemawiania.
Przedmiotem zainteresowania
wykładającego był list Klemensa Rzymskiego do Koryntian,
w którym za pomocą różnego
rodzaju chwytów retorycznych
starał się nakłonić mieszkańców Koryntu do zgody. Po zakończonym wykładzie zebrani na sali słuchacze zadawali
D. Kubokowi nurtujące ich
w związku z tematem pytania.
Anna Rokosz
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	kultura

26.7 		 godz. 13-22
27.7 		 godz. 18.00
    KINO
25-31.7 godz. 17.00
									
25-31.7 godz. 18.45
									
25-31.7		godz. 20.20

Mini Reggae Fest, amfiteatr/rynek.
Wieczór muzyczny na rynku, rynek.
Zaczarowana, baśń filmowa w polskiej
wersji językowej, USA.
2 Dni w Paryżu, komedia romantyczna,
15 lat, Francja.
Ruiny, thriller, 15 lat, USA.

dziesięć lat temu
Bywają przeszkody nietrwałe...

		

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.
Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.
Sprzedam szczeniaki yorka miniaturowego. 0-503-037-012.
Sprzedam murowany garaż na
Manhatanie. 033-854-13-57.

23 - 25.7  - Elba
26 - 28.7 - „111”
29 - 31.7 - Centrum

Fot. W. Suchta

Sprzedam mieszkanie M-2, pow.
33 m2 , os. Manhatan. 0-639-696053, 0-783-546-944.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a - szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko...Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33854-22-57.
Ustroń, pokój do wynajęcia młodej dziewczynie. 0-662-262781.

ul. Cieszyńska 2
tel. 854-21-02
ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego w dekanacie
wiślańskim rozpoczęła się w ustrońskiej parafii św. Klemensa
– papieża i męczennika. Obraz witano w sobotę 18 lipca o godzinie 17.30 na rynku.(...) Na rynku obraz w naszym mieście witał
burmistrz Kazimierz Hanus. Procesje z rynku do kościoła św.
Klemensa prowadził biskup Janusz Zimniak wraz z ks. dziekanem
Rudolfem Wojnarem i proboszczem ks. Antonim Sapotą. Podobnie
w pozostałych ustrońskich parafiach procejsom przewodniczyli
proboszczowie, ks. dziekan i biskup J. Zimniak lub Tadeusz Rakoczy. (...) Gdy procesja z kopia Cudownego Obrazu dotarła do
kościoła św. Klemensa, odbyło się uroczyste powitanie wizerunku
Jasnogórskiej Pani, odczytano list papieża Jana Pawła II do
biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego wystosowany z okazji peregrynacji.
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W niedzielę 26 lipca odbyła sie w amfiteatrze impreza pod tytułem „Dajmy Dzieciom Uśmiech, Dajmy Dzieciom Zmienić świat”.
Utrzymana w konwencji rodzinnego pikniku nie przyciągnęła zbyt
wielu ludzi, widownia zapełniona była momentami do połowy,
choć organizatorzy „zamówili” nawet odpowiednią pogodę. Dużo
atrakcji przygotowano dla dzieci. Te, które nie ukończyły 10 lat,
wchodziły za darmo (dla dorosłych bilet kosztował 10 zł), przy
wejściu otrzymywały kolorowe chorągiewki, daszki przeciwsłoneczne oraz karteczki, które mogły wymienić na pyszną wojskową
grochówkę. (...) Wystąpili wszyscy zapowiedziani wykonawcy:
Halina Benedyk, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Węgier, Magda
Durecka, Zbigniew Wodecki, Eleni, Lombard.
Obwodnica zostanie oddana do użytku dopiero jesienią,
tymczasem kierowcy w każdy weekend tracą godziny oczekując
w korkach na wjazd do Ustronia.
30 czerwca zarejestrowanych było 211 bezrobotnych z Ustronia.
W czwartek 17 lipca główną ulicą Ustronia przeszedł barwny
korowód. (...) Bo to właśnie był Marsz dla Jezusa zorganizowany przez ustroński Zbór Zielonoświątkowy „Betel” z udziałem
okolicznych zborów i społeczności chrześcijańskich na otwarcie
kolejnego, VII Festiwalu Dobrej Nowiny. Festiwal odbywał się
w dniach od 16 do 19 lipca w ustrońskim amfiteatrze.
Ustrońska policja wzbogaciła się o nowe urządzenie. Jest nim
alkotest zakupiony ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
18 lipca na Równicy spotkali się członkowie Telewizyjnego
Klubu Globtrotera. Pięćdziesięciu miłośników podróży podziwiało
Beskidy piekąc prosiaka i słuchając góralskiej muzyki.

... i takie nie do ruszenia.
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Fot. W. Suchta

Na terenie naszego miasta występuje znany z niepokojących
komunikatów w mediach barszcz Sosnowskiego. Sprowadzony
został do Polski w latach 70. z Rosji jako roślina paszowa. (ws)
24 lipca 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Czas grillowania

To było wiele lat temu, w czasie stanu wojennego. Gościliśmy przyjaciół z zagranicy.
Wieczorem zorganizowaliśmy dla nich grillowanie. Wiedzieliśmy o tym, że w ich kraju
w okresie letnim zaprasza się gości na grilla,
a i rodziny chętnie i często razem grillują.
A więc za miesięczny przydział wędlin
dla całej naszej rodziny kupiliśmy kiełbasę
na ów planowany grill. Okazało się, że
było tego po jednej, niedużej kiełbasce, dla
każdego uczestnika owego spotkania. Zaostrzyliśmy odpowiednie patyki, aby było,
na co nabić owe kiełbaski. Rozpaliliśmy
ognisko i usiedliśmy dookoła niego…
Po powitaniu gości, powiedziałem: „Kochani przyjaciele, wiecie, że mam naukowy tytuł doktora i jestem wykładowcą na
wyższej uczelni. A taki człowiek jak ja,
nie może się obejść bez wygłaszania wykładów. Korzystając więc z tego, że mam
tak wdzięcznych słuchaczy, przystępuję
do wygłaszania wykładu przygotowanego
specjalnie na dzisiejsze spotkanie. Wykład
będzie nosił tytuł: „Wyższość grilla po
polsku nad grillem po niemiecku”.
Spojrzałem na swoich słuchaczy i widziałem jak im miny zrzedły. Czego jak czego,
ale na pewno nie spodziewali się tego, że
przy grillowaniu będą musieli wysłuchać

felieton
Festiwale

Nasze miasto coś pcha do organizowania coraz to nowych festiwali. To już
taki nieprzeparty imperatyw. Jak czytam
w monografii naszego miasta „Ustroń 1305
– 2005” t 2. str. 242, wszystko zaczęło się
od Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej, i tu cytuję:
„Grono ustrońskich działaczy kultury
zainspirowane przez Jana Rymorza ówczesnego I sekretarza KM PZPR i przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej
postanowiło zorganizować dużą imprezę estradową o zasięgu ogólnopolskim,
a wręcz ponadnarodowym. Wykorzystano
bliskie kontakty osób zamieszkałych po
obu brzegach Olzy oraz związki Kuźni
Ustroń i huty w Trzyńcu. I tak w lipcu 1976
r. odbył się I Konkurs Piosenki Czeskiej
i Słowackiej o Kryształową Lirę”....
Odbyło się czternaście festiwali, ostatni
w lipcu 1989 roku.
I dalej za monografią Ustronia cytuję:
„Tę największą ustrońską imprezę kulturalną współorganizowały: Ministerstwo
Kultury i Sztuki ...” i trzynaście instytucji,
w tym Komitet d/s Radia i Telewizji.
I dalszy ciąg cytatu: „Natomiast ustrońskimi współpracownikami (dlaczego współpracownikami?) były ...” i tu następuje
wyliczenie dwunastu ówczesnych największych zakładów pracy w Ustroniu (w tym
siedemnastu piramid pod jedną pozycją),
24 lipca 2008 r.			

wykładu… Nie byli pewni tego, czy mówię
poważnie czy żartuję. Oczywiście żartowałem. I szybko zrozumieli to moi słuchacze
słuchając mojego „wykładu” i reagując na
ten wykład wybuchami śmiechu…
Tłumaczyłem, bardzo poważnie, że
pomiędzy grillowaniem po polsku a grillowaniem po niemiecku istnieje zasadnicza
różnica. U naszych zachodnich sąsiadów
zaczyna się od zakupów dużej ilości specjalnie przygotowanego na grill mięsa
i kiełbasy. U nas dba się o sylwetkę i dietę
zaproszonych gości; dla każdego przygotowuje się po jednej kiełbasce. U nich grillowanie jest zadaniem gospodarza, który
pilnuje, aby mięso czy kiełbasy dobrze się
upiekły. Goście czekają, aż to będzie gotowe, a w międzyczasie popijają alkoholowe
lub niealkoholowe napoje i częstują się
sałatkami. U nas każdy dostaje zaostrzony
patyk i kawałek kiełbasy. Każdy sam nabija swoją kiełbasę na ten patyk i stara się
ją upiec w rozpalonym ognisku. Jednym
udaje się to lepiej a innym gorzej. Zdarzają
się też pechowcy, którym kiełbasa spada
do ogniska i spala się na węgiel.
Te różne sposoby grillowania niosą ze
sobą daleko idące konsekwencje. Grillowanie po niemiecku uczy zaproszonych
gości pasywności, biernego podejścia do
życia. Oni czekają aż wszystko zostanie
im podane. Jedynie gospodarz jest aktywny. Natomiast grillowanie po polsku, przy
ognisku, uczy uczestników aktywności
i odpowiedzialności. Jeśli ktoś nie dopilnuje
swojej kiełbaski i ona spadnie mu do ogni-

ska, ten pozostaje głodny.
Nie ulega przy tym wątpliwości – ciągnąłem swoje wywody – że społeczeństwu
potrzeba ludzi aktywnych, a nie pasywnych.
I trzeba wciąż uczyć się aktywności i odpowiedzialności.
Trzeba przyznać, że śmiech, który wywołałem swoimi „poważnymi” wywodami,
utrudniał naszym gościom odpowiedzialne
grillowanie. Niektórym nawet kiełbaski
spadły z patyka do ognia i potem mieli kiełbaski z domieszką popiołu bądź spalone na
węgiel i nie nadające się do jedzenia…
To było dawno temu. Przed kilku dniami
zaprosiliśmy naszych przyjaciół na grilla.
Nie rozpaliliśmy jednak w ogrodzie ogniska
ani nie naostrzyliśmy patyków dla naszych
gości. No cóż z czasem zmieniają się
obyczaje. I moje przekonanie o wyższości
grillowania po polsku nad grillowaniem po
niemiecku straciło swój sens. Zatarły się
różnice. Sposoby grillowania są te same
po obu stronach granicy. A granic też jakby
już nie było. I nie mogę już swoim gościom
powtórzyć mojego starego wykładu. Ba,
jest jeszcze gorzej, bo teraz na oczach moich gości mam się wykazać aktywnością,
grillując dla nich owo mięso i kiełbasy
przygotowane przez moją żonę.
A ja wciąż jestem przekonany, że moim
przyjaciołom też trzeba dać szansę, aby
mogli wykazać się aktywnością i odpowiedzialnością przy grillowaniu. Dość szybko
zamieniliśmy się rolami; oni grillowali, a ja
czekałem na efekt tego grillowania…
Jerzy Bór

nazw ich nie wymieniam, żeby nie było
im ..., no, żeby nie było kryptoreklamy.
Moim zdaniem zakłady te, trzeba tu konsekwentnie napisać, „współpracowały”
z organizatorami w ten sposób, że kupowały (ciekawe czy za zgodą całej załogi)
bilety na koncerty festiwalowe (chyba
z zakładowego funduszu socjalnego?)
i rozdawały je swoim pracownikom. Jeżeli
tak, to rzeczywiście to była prawdziwa i
świadoma „współpraca”. Wraz z PRLem zniknął Festiwal Piosenki Czeskiej
i Słowackiej.
Miejsce pierwsze wśród festiwali, organizowanych w amfiteatrze, na dziesięć lat,
zajął Ogólnopolski Festiwal Twórczości
Religijnej „Gaude Fest”.
Potem były Festiwale Muzyki i Przyrody „Tam, gdzie biją źródła” na Równicy.
W sumie w Ustroniu odbyły się cztery
edycje tego ciekawego festiwalu. Ostatni
odbył się w 2000 roku.
Pierwsze lata trzeciego tysiąclecia upłynęły na zastanawianiu się, jaki by tu zorganizować festiwal, aby można było później napisać w monografii Ustronia (po
2005 roku), była to „największa ustrońska
impreza kulturalna”. Rok temu podjęto decyzję, że folk & country, to jest to
(wiadomo coca-cola). W tym roku odbył
się drugi Silesia Folk & Country Festival,
już przy znacznie większej frekwencji,
o kosztach nie będę pisał, bo niewiele
o nich wiem. Czy się przyjmie ten festiwal
wśród mieszkańców, tego nie wiem. Pewnie
sami się wypowiedzą, albo w najbliższym
czasie w GU, albo później ..., w wyborach.
Wśród gości Ustronia festiwal się przyj-

mie, zwłaszcza jeśli koncerty będą - „nie
biletowane”.
Chciałbym jeszcze napisać o dwóch innych festiwalach: W czerwcu odbył się
II Festiwal Twórczości Młodzieży „No
name”. Młodzi organizatorzy, należący do
Młodzieżowej Rady Miasta, przy pomocy
Urzędu Miasta i Miejskiego Domu Kultury
oraz sponsorów zorganizowali na Rynku
ciekawy koncert, właściwie przeznaczony
dla młodzieży, ale i starsi (tacy jak piszący
te słowa) mogli doszukać się miłych dla
nich rockowych klimatów. Oby tak dalej.
W każdym razie „przyszła władza” umie zorganizować festiwal. Ma też swoje wybory.
IV Festiwal Ekumeniczny w tym roku
po raz pierwszy sięgnął po artystów z poza
miasta Ustronia. Zorganizowano wystawę
rzeźby prof. Jana Hermy, artysty ziemi
cieszyńskiej, znanego w Polsce. Koncert
w amfiteatrze, będący główną imprezą festiwalową w tym roku uświetnił Chór Męski „Otkoich” z Cerkwi Prawosłwnej św.
Równych Apostołom Cyryla i Metodego
we Wrocławiu pod dyrekcją Ks. Grzegorza
Cebulskiego.
Mieszkańcy miasta i goście w liczbie
jak oceniam ponad 600 słuchaczy poznało
piękno śpiewu cerkiewnego w wykonaniu
znakomitych i uznanych artystów. A komu
się nie udało, będzie mógł ich usłyszeć już
niedługo na koncercie podczas tegorocznego cieszyńskiego „Viva il canto”.
Póki co, festiwal ekumeniczny trwa
w dalszym ciągu. Zachęcam więc do wysłuchania koncertów w kościele ewangelickim
w ramach Dni Jakubowych.
Andrzej Georg
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bicie  piany  na  5
W sobotę 19 lipca zakończyły się imprezy pod nazwą „Sobota z Beskidzką
Piątką”. Tym razem impreza miała miejsce w Szczyrku w Amfiteatrze „Skalite”.
Gospodarz Szczyrku burmistrz Wojciech
Bydliński w towarzystwie włodarzy gmin
„Beskidzkiej 5” powitał zgromadzoną publiczność. Ustroń reprezentował
burmistrz Ireneusz Szarzec. Na scenie
amfiteatru wystąpiły zespoły: „Jetelinka”
z Jaworzynki, „Czernianie” z Wisły”,
„Brynioki” z Brennej, kapela góralska ze
Szczyrku oraz Estrada Ludowa „Czantoria”. Odbył się również pokaz lotów
ptaków drapieżnych zaprezentowany
przez sokolników z Leśnego Parku Niespodzianek, pokaz mody wieczorowej
oraz występ solowy Bogumiła Łaciaka.
Przeprowadzono wiele konkursów
|i zabaw dla publiczności i nie tylko, bo
w konkursach brali udział także przedstawicieli gmin.
Włodarze gmin popisywali się zręcznością w ubijaniu piany z białek. Najszybsze okazały się panie: wójt gminy

Brenna Iwona Szarek i sekretarz gminy
Istebna Teresa Łaszewska. Wśród panów

Od lewej: J. Cieślar, I. Szarek, T. Łaszewska, I. Szarzec, W. Bydliński.

mini reggae FEST
26 lipca rozpoczyna się w Ustroniu Mini
Reggae Fest. Postanowiłam porozmawiać
na temat tej muzyki z Pawłem Chwastkiem
wokalistą ustrońskiego zespołu Silesian
Sound.
Kilka słów o zespole. Jaką muzykę
gracie?
Silesian Sound to siedmioosobowy, ustroński, dynamicznie rozwijający się zespół
tworzący muzykę reggae, inspirowaną
takimi nurtami i gatunkami muzycznymi
jak reggae roots, dancehall, ragga muffin,
a nawet funk. Zespół od początku swojej
działalności zagrał już ponad 180 koncertów oraz może pochwalić się obecnością
w różnych polskich i zagranicznych
kompilacjach. Wizytówkami zespołu są
utwory „Dancehall” oraz „Będzie dobrze”.
Pierwszy jest singlem promującym składankę „Rap Style vol.2″, a teledysk do
piosenki można obejrzeć we wszystkich
liczących się stacjach muzycznych. Drugi znalazł się na jednym z największych
oraz najważniejszych wydawnictw reggae
rodzimego rynku muzycznego, jakim jest
polsko-niemiecki projekt „Polski ogień”.
Oficjalna strona zespołu to: www.silesian.
pl (dostępne są na niej utwory, zdjęcia,
a nawet teledysk zespołu).
Jakie macie plany na najbliższy czas?
Aktualnie cała uwaga zespołu skoncentrowana jest na organizowanej przez nas imprezie plenerowej MINI REGGAE FEST.
Chcielibyśmy zaprosić na nią wszystkich

najszybszy był burmistrz Ustronia. Zgromadzoną publiczność bawili prowadzący
Aneta Legierska i Mateusz Kurowski. Na
zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka na świeżym powietrzu bo i pogoda
dopisała. 		
(gw)

mieszkańców naszego miasta (zarówno
tych starszych, jak i tych młodszych),
ponieważ oprócz samych koncertów planowane są inne atrakcje.
Co to jest Mini Reggae Fest?
Mini Reggae Fest to cykliczna, odbywająca się w okresie wakacyjnym impreza
plenerowa o tematyce reggae. W ubiegłym
roku na terenie ustrońskiego amfiteatru
bawiło się około 1000 osób. Sympatycy
„pozytywnej wibracji” przybyli tłumnie
z całego Śląska, a nawet z terenu Czeskiej
Republiki. Tegoroczna edycja zapowiada się jako najlepszy Mini Reggae Fest
w historii. Impreza plenerowa rozpocznie
się o godzinie 16.00, a skończy o 22.00,
natomiast po niej odbędzie się klubowe
„After Party” w Piwnicy pod Równicą
(Rynek), gdzie będzie można bawić się
w rytmach reggae/ragga/dancehall do białego rana. Oprócz sceny głównej (Amfiteatr), od godzin południowych rozstawione
będą jeszcze dwie sceny sound systemowe,
umiejscowione na deptaku nad Wisła oraz
ustrońskim rynku. Oficjalna strona festiwalu to: http://mrf.silesian.pl, wchodząc
na nią można dowiedzieć się nieco więcej
na temat festiwalu.
Jak przebiega proces organizacji imprezy w naszym mieście?
Co roku w organizacji Mini Reggae Festu pomaga nam dyrektor ustrońskiego
MDK, Barbara Żmijewska. To dzięki
niej tego typu impreza może odbyć się w

Fot. G. Winiarska

naszym mieście, za co jesteśmy jej bardzo
wdzięczni. Zapraszając wielu ciekawych
wykonawców możemy z dumą promować nasze miasto w gronie reggae`owej
publiczności. Stroną techniczną festiwalu
zajmuje się Ryszard Szymkiewicz, który
razem z Gabrielem Grzesiakiem czuwają
nad całym przedsięwzięciem i są jego
nieodzowną częścią. Rolę kluczową
w całej organizacji odgrywają wokaliści
i perkusista Silesian Sound, czyli Paweł
Czupryn, Łukasz Brańczyk, ja i Jakub
Kozina.
Kto jeszcze pomagał wam w organizacji
festiwalu?
W tym roku sponsorując imprezę wspierają nas: Mokate, Żywiec, Chrom, Bakaraj,
Rapublic, mFormat, Newdecor, Intruz,
Buchacz.pl, One2Pablo.W promocji
imprezy pomagają nam: TVP Katowice,
Kronika Beskidzka, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Gazeta Ustrońska, radio internetowe:
Rastastacja, Radio Rewers, portale i strony
internetowe: Trotyl, BB365info, OX,
Jasnet, Olzanet, Jastrzębianie, Hip-Hop,
Podziemnyrap, Rapublika, Metancity,
Silesian.pl, Silazpokoju.pl.
Czy wasz zespół planuje jakieś wydawnictwa?
Cały siedmioosobowy skład zespołu pracuje nad debiutancką płytą w wytwórni
Dj-a Feel-X`a SIŁA Z POKOJU VERSION RECORDS, oprócz tego w sierpniu
planujemy wydać soundsystemową płytę
pt. „Moje miejsce”. Wszelkie informacje
dostępne będą już niebawem na www.
silesian.pl
Rozmawiała: Anna Rokosz
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