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ustrońskie
stowarzyszenia

na  czantorię

wyStawa
pSów

fałszywe  alarmy
Podczas jubileuszu „Beskidzkiej 5” wystąpili „łowcy.B”.                                                                          fot. w.	Suchta

Rozmowa ze st. kpt. Damianem Legierskim, 
dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu

Beskidzka Piątka to porozumienie pięciu gmin promujące 
się hasłem: „Siła płynie z gór”. Brenna to siła spokoju, Istebna 
- siła tradycji, Szczyrk – siła energii, Ustroń – siła zdrowia,  

Pięć lat Piątki

(cd. na str. 2)

(cd. na str. 4)
Jaki procent interwencji strażaków stanowią pożary?
Kiedyś straż pożarna kojarzyła się tylko z gaszeniem pożarów. 
Z opowiadań starszych kolegów wiem, że wyjeżdżali 30 razy 
w roku właśnie do pożarów. Obecnie mamy ponad dwa tysiące 
interwencji, z czego niewielki procent to gaszenie pożarów. 
Pozostałe dwie trzecie to…
Tak zwane miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe. Zajmujemy 
się ratownictwem technicznym, medycznym, ekologicznym, 
pomocą ludności w czasie klęsk żywiołowych. 
Zacznijmy od pożarów. Jakie poważne zdarzenia utkwiły 
panu w pamięci?
Wszyscy pamiętamy pożar hotelu Gołębiewski, czy hotelu Ba-
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Od lutego ubiegłego roku dzia-
ła Wiślańska Organizacja Tu-
rystyczna.  Prezesem jest Rafał 
Skurzok. WOT skupia ponad 
50 członków, głównie spośród 
właścicieli hoteli, ośrodków 
wczasowych i gospodarstw 
agroturystycznych.
  
Rzeka Piotrówka ma swe 
źródła w Zamarskach i pły-

nie przez Hażlach, Kończy-
ce Wielkie, Kończyce Małe, 
Zebrzydowice, Marklowice  
i Piotrowice, by ujść do Olzy 
w rejonie Gołkowic. 

W zbiorach Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego odnaleziono 
oryginalny bilet na cieszyń-
ski tramwaj. Szynowy pojazd 
kursował w nadolziańskim 
grodzie w latach 1912 - 1921. 
Różowy bilet na „jedną jazdę 
bez przesiadki” kosztował 14 
halerzy.    

Za unijne pieniądze wydana 
została na płytach CD multi-
medialna prezentacja Cieszy-
na. Kompendium wiedzy o 
nadolziańskim grodzie trafia 

głównie do uczestników tar-
gów turystycznych na terenie 
kraju, bo władzom miasta za-
leży na przyciągnięciu gości  
z głębi kraju.
 
Jan Gruchel jest najstarszym 
kapelmistrzem w cieszyń-
skim regionie. Mimo 81 wio-
sen nadal prowadzi Orkiestrę 
Dętą „Cieszynianka”. Kapel-
mistrzem został w 1962 roku 
i objął orkiestrę zakładową 
„Celmy”. Jest też świetnym 
trębaczem. 
 
W piwnicy kamienicy przy 
ulicy Frysztackiej 2 w Cie-
szynie, mieści się Muzeum 
4. Pułku Strzelców Podha-
lańskich. Powstało z inicja-

tywy Krzysztofa Nieściora, 
prezesa Sekcji Miłośników 
Militariów Cieszyńskiego 
Klubu Hobbystów. Zbierał 
on przez kilkanaście lat pa-
miątki związane z podhalań-
czykami. 
 
Piaskowce godulskie wydo-
bywane są w Wiśle Obłaźcu 
i w Brennej. Kamieniołom  
w Lesznej Górnej bogaty jest 
dla odmiany w wapienie.  
   
W efekcie gierkowskiej re-
formy administracyjnej, którą 
przeprowadzono w 1973 roku, 
wsie Pastwiska, Boguszowice, 
Kalembice, Krasna i Marklo-
wice, stały się dzielnicami Cie-
szyna.                                  (nik) 
     

*    *    *
*    *    *

D. legierski.                                                                 fot. m. niemiec                                              

*    *    *

*    *    *

fałszywe  alarmy
(cd. ze str. 1)

waria w Wiśle, pożar lasu na Równicy i w Dobce, kiedy po raz 
pierwszy na tym terenie w gaszeniu brały udział samoloty, pożar 
zbiorników z gazem w Ustroniu. To były skomplikowane akcje, 
bo w przypadku obiektów użyteczności publicznej mamy do 
czynienia z ludźmi, których trzeba ewakuować. Pożary lasów to 
górzysty teren, problemy z dojazdem i zaopatrzeniem w wodę. Na 
stacji benzynowej występowało zagrożenie wybuchem. Wszędzie 
musieliśmy nie tylko opanować ogień, ale też podjąć wiele innych 
czynności, żeby akcja zakończyła się powodzeniem. 
Skąd przyleciał samolot do gaszenia pożaru w Dobce i kto 
zdecydował o jego wezwaniu?
Samoloty są  w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach. Jeśli dowódca akcji uzna, że jest to 
konieczne, zwraca się do Wojewódzkiego Stanowiska Koordy-
nacji Ratownictwa w Katowicach. To jest miejsce, gdzie zapada 
decyzja o ewentualnym wysłaniu samolotów. Wtedy przyleciały 
do nas dwa samoloty, dokonały trzech zrzutów i zatrzymały 
główny front rozwoju pożaru. 
Coraz częściej widzimy strażaków interweniujących na 
drogach. Jakie są wasze zadania, gdy jesteście wezwani do 
wypadku?
Musimy zabezpieczyć miejsce wypadku tak, żeby podczas 
akcji ratownikom medycznym, policjantom i naszym ludziom 
nic się nie stało. Następnie przystępujemy do stabilizacji 

samochodu, potem sprawdzamy, czy ofiary wypadku nie 
potrzebują pomocy medycznej. Strażacy udzielają pierw-
szej pomocy i wszyscy są pod tym względem przeszkoleni. 
Kiedy ratownicy pogotowia są już na miejscu, przejmują 
pałeczkę. Choć bywa tak, że ofiar jest więcej i pierwsza ka-
retka nie może się zająć wszystkimi. Wtedy my pomagamy 
służbom medycznym. Zdarza się, że ofiara wypadku jest 
uwięziona w pojeździe, fachowo zwie się to zakleszczeniem.  
W takiej sytuacji pod opieką lekarzy, czy ratowników medycz-
nych, tniemy samochód, żeby wyciągnąć z niego człowieka. 
W ostatnim czasie na naszym terenie występowały silne wi-
chury i obfite opady deszczu. 
Usuwamy gałęzie, konary, powalone przez wiatr drzewa. Zaj-
mujemy się ratownictwem budowlanym, czyli w przypadku, gdy 
drzewo uszkodziło budynek, musimy określić, czy nie grozi on 
zawaleniem, czy nie trzeba ewakuować mieszkańców. Gdy jest 
to konieczne odłączamy media – gaz, prąd, wodę. Na szczęście 
nie dotknęły nas ostatnie powodzie, ale w innych latach wypom-
powywaliśmy wodę z budynków, zabezpieczaliśmy potoki przed 
wylaniem. Tym razem wystarczyło na bieżąco kontrolować cieki 
wodne. 
Czy w dalszym ciągu strażacy wzywani są do kotka uwięzio-
nego na drzewie?
Zdarzają się wyjazdy do kotka, ale częściej do pszczół, os, szersze-
ni. Generalnie zasada jest taka, że usuwamy gniazda w obiektach 
użyteczności publicznej, a w prywatnych domach, muszą uporać 
się z tym właściciele. Posiadamy wykaz specjalistycznych firm  
i telefony do nich. W praktyce nie odmawiamy osobom starszym,  
albo kiedy występuje poważne zagrożenie. Zdarza się jednak, że 
50, 100 metrów od domu pszczoły zagnieździły się na drzewie 
i ludzie żądają usunięcia owadów. W tym przypadku nie można 
mówić o bezpośrednim zagrożeniu.
Alarmy fałszywe wynikają z niewiedzy mieszkańców, czy ze 
złośliwości?
Jeszcze nie do końca przyjął się w świadomości ludzi alarmowy 
numer 112. Ludzie dzwonią czasem z prośbą o informację, jakby 
numer kojarzył im się z infolinią. Generalnie mamy trzy rodzaje 
alarmów fałszywych. Pierwszy związany z instalacją wykrywczą, 
czyli monitoringiem. W niektórych obiektach użyteczności pu-
blicznej muszą być założone czujki. Alarm może się uruchomić 
podczas remontu lub jeśli ktoś zapali papierosa nie tam gdzie 
trzeba. Pierwszy sygnał alarmowy dociera do osoby upoważnionej 
i ta może go wyłączyć, jeśli jest fałszywy. Gdy przez określony 
czas nie zostanie wyłączony, sygnał dociera do nas. I wtedy mu-
simy jechać, najczęściej niepotrzebnie. Na kilkaset wyjazdów, 
trzy były konieczne. Drugi rodzaj alarmów fałszywych, to alarmy  
w dobrej wierze. Ktoś zauważa zadymienie czy dziwnie ustawione 
pojazdy na poboczu i zgłasza pożar lub wypadek. Zawsze wyjeż-
dżamy po takim zgłoszeniu. Trzeci rodzaj to niemądre żarty. Jed-
nak zanim ktoś zechce blokować alarmowe numery, niech weźmie 
pod uwagę, że posiadamy system, który pozwala zidentyfikować 
numer i wskazać, gdzie dany aparat się znajduje. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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�9.06.�009 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie miasta. 
Wszelkie informacje o uchybie-
niach przekazano osobom odpo-
wiedzialnym.
�9.06.�009 r.
Interweniowano w sprawie zanie-
czyszczenia błotem ulicy Brody. 
W krótkim czasie droga została 
oczyszczona.
�0.06.�009 r.
Strażnicy kontrolowali gospodarkę 
odpadami na ul. Wczasowej.
�.0�.�009 r.
Kontrolowano prywatne posesje 
przy ul. Wczasowej pod względem 

�9.06.�009 r.
O godz. 21 w sklepie w centrum 
doszło do kradzieży perfum. 
Pracownik ochrony próbował 
zatrzymać złodzieja, jednak ten 
uderzył go i zbiegł. Po kilku mi-
nutach został zatrzymany na ul. 
Konopnickiej. 
�/�.07.09 r. 
W barze „Olszynka” przy ul. Kreta 
nieznany sprawca ukradł lampy 
ogrodowe.
�.07.09 r. 
O godz. 23 na ul. Zagajnik zatrzy-
mano mieszkańca Ustronia, który 
posiadał przy sobie susz konopi 
indyjskich. 

20.30 
co piątek muzyka na żywo

�.07.09 r. 
O godz. 22.30 na ul. Kreta za-
trzymano nietrzeźwego miesz-
kańca Ustronia, który jechał na 
rowerze. Badanie wykazało 1,77 
promila.
5.07.�009 r.
O godz. 15.30 na ul. Katowickiej 
kierujący fordem escortem miesz-
kaniec Żor, najechał na tył jadącej 
przed nim hondy civic, która  
z kolei uderzyła w tył volkswage-
na passata.

3 lipca znaleziony został dziecięcy 
rower górski marki invasion. Oso-
bę, która zgubiła rower, prosimy 
o zgłoszenie się do Komisariatu 
Policji w Ustroniu.               (mk)

Kazimierz Kulczyk lat 73  ul. Daszyńskiego 54/6
Ingebora Jakubowicz lat 68  
Aniela Cieślar  lat 84  ul. 3 Maja 16/3

CI, KtóRZy oD NAS oDeSZLI:

posiadania rachunków na wywóz 
nieczystości.
�.07.�009 r.
Przeprowadzono kontrole porząd-
kowe w Lipowcu.
�.07.�009 r.
Mandatem w wys. 100 zł. uka-
rano osobę spożywającą alkohol  
w miejscu publicznym.
�.07.�009 r.
Wspólnie z pracownikiem Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta, kontrolowano gospo-
darkę ściekową w Lipowcu.
4.07 - 5.07.�009 r.
Zabezpieczenie porządkowe im-
prez kulturalnych i sportowych, 
odbywających się podczas week-
endu na terenie miasta.         (aw) 

*    *    *

*    *    *

NA  śLUbNyM  KobIeRCU  StANęLI:
elżbieta Pustówka z Ustronia i Jacek Puda z Jeleśni,

Aneta Poppek z Ustronia i Ireneusz Greń z Lalik,
barbara Kubień z Ustronia i Michał Kania z Jaworzna.

*    *    *

SOBOTNIE DUETY !

11.7 - Justyna Masny 
& Tomasz Pala

„ Romantycznie i jazzująco”

bAJKI Z CZARNeJ PŁyty
Biblioteka zaprasza dzieci do cotygodniowego słuchania 

bajek z płyt winylowych. Start w każdy wtorek o godzinie 10  
w Oddziale dla Dzieci, I piętro!

*    *    *

*    *    *

*    *    *

10.07.- Kid Brown	
Po dłuższej nieobecności powraca 
do Angel’s! Na czele zespołu jak 

zwykle, pełna talentu i uroku oso-
bistego, skasofonistka - wokalistka, 

Jadzia Kłapa.	

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty 

oraz liczny udział w uroczystościach pogrzebowych 
Naszego ukochanego 

Męża, tatusia, Dziadka 
śp. Karola Spratka 

o. Krzysztofowi Ruszelowi, krewnym, znajomym,
 sąsiadom, byłym współpracownikom, dyrekcji 

i nauczycielom Gimnazjum nr �, delegacji Celmy 
w Goleszowie składają w smutku pogrążeni 

Żona, Córka i Syn

UStRoNIAK W MIStRZoStWACh PoLSKI
Od 3 do 5 lipca odbywały się w Słupsku lekkoatletyczne Mistrzo-

stwa Polski Juniorów. W skoku o tyczce ustroniak tomasz Klyta 
reprezentant Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń, zajął 
jedenaste miejsce. Zwycięzca Robert Sobera z MKS MOS Wrocław 
pokonał wysokość 5 m. Dwa kolejne miejsca zajęli zawodnicy  
z AZS AWFiS Gdańsk - 4,90 m i z ZLKL Zielona Góra - 4,50 m. 
Tomasz skoczył 3,80 m w trzeciej próbie, a potem trzy razy nie 
udało mu się przeskoczyć poprzeczki na wysokości 4 m.   (mn) 

WALNe KUźNI
15 lipca o godz. 17 w MDK „Prażakówka”, odbędzie się walne 

zebranie Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń. 

XXI DoMINIKAńSKIe SPotKANIA MŁoDyCh 
W miniony poniedziałek rozpoczęły się XXI Dominikańskie 

Spotkania Młodych. Jak co roku przygotowano trzy turnusy. 
Pierwszy to Wakacyjne Forum Akademickie, a trwa od 5 do 11 
lipca. Tematem wykładów, dyskusji i warsztatów, jest bioetyka. 
Uczestnicy zajmują się problematyką dotyczącą etycznych aspek-
tów postępu w medycynie. Zaproszeni prelegenci  przybliżają 
kwestie związane z eksperymentami medycznymi, eutanazją, 
zapłodnieniem  in vitro, transplantologią, itp. Wykłady rozpo-
czynają się o godz. 9.30.

Drugi turnus związany z kulturą potrwa od 12 do 18 lipca. 
Przyjmie w tym roku formę przeglądu filmowego zorganizowa-
nego pod hasłem: „Pytania, które stawia Wielkie Kino”. Odbędą 
się projekcje filmów, warsztaty i spotkania z twórcami. Otwarte 
też zostaną wystawy plakatów filmowych: „Wątki religijne  
w plakacie polskim” oraz „Motyw krzyża w plakacie polskim”. 
Każdy dzień poświęcony będzie jednemu z wielkich twórców 
kina: Bergmanowi, Antonioniemu, Felliniemu, Bunuelowi, Waj-
dzie, Tarkowskiemu. Trzeci turnus (19-25 lipca) to już tradycyjnie 
kurs przedmałżeński oraz rekolekcje dla małżeństw. Zajęcia po-
prowadzą państwo Pulikowscy oraz państwo Górowie. W czasie 
spotkań dla rodziców zapewniona jest opieka nad dziećmi.      (mn) 

W niedzielę, 28 czerwca, 
w Muzeum Ustrońskim Chrze-
ścijańska Fundacja Życie 
i Misja, zorganizowała spo-
tkanie będące zarazem wer-
nisażem wystawy fotografii 
Janusza Szczotki, pt. „Fascy-
nujący Izrael” oraz promocją 
książki o tym samym tytule 
z podróży do tego wyjątko-
wego kraju, autorstwa Estery 
Wieji i wspomnianego wyżej 
fotografa. Na spotkaniu, na 
którym zgromadziła się rekor-
dowa ilość zainteresowanych, 
poza autorami, swoje wrażenia  
z Izraela przedstawił pastor 

Kazimierz Barczuk. Wydaw-
nictwo albumowe „Fascy-
nujący Izrael” można nabyć  
w siedzibie Chrześcijańskiej 
Fundacji Życie i Misja w cenie 
49 zł oraz w muzeum do 8 lipca, 
podczas trwania wspomnianej 
wystawy.    Lidia Szkaradnik

WyStAWA  I  KSIąŻKA
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włodarze pięciu gmin w amfiteatrze.                   fot.  w.  suchta

Wisła – siła źródeł. Wielka impreza z okazji 
piątych urodzin „Piątki”, która odbyła się 
w sobotę 4 lipca, to była siła zabawy i siła 
humoru.

Najpierw burmistrzowie i wójtowie spo-
tkali się z mediami w hotelu „Olympic”. 
Podczas spotkania burmistrz Ustronia 
Ireneusz Szarzec powiedział: 
- Pięć lat temu wójtowie i burmistrzowie 
pięciu gmin spotkali się, by nieformalnie 
podyskutować nad tym, co można wspólnie 
zrobić w zakresie promocji regionu. Żeby 
nie konkurować, nie przeszkadzać sobie, 
ale wspierać się i wzmacniać działania. Od 
tego czasu różne były losy „Beskidzkiej 
5”, ale staramy się realizować wspólne 
przedsięwzięcia, a dobrym przykładem jest 
dzisiejsze spotkanie z okazji pięciolecia 
„Beskidzkiej 5”. Przez 5 lat zrealizowano 
jeden duży projekt promocji i rozwoju pro-
duktów turystycznych. Obecnie, również 
ze środków unijnych, w fazie przetargowej 
jest drugi projekt z dwoma kampaniami 
promocyjnymi – zimową i w przyszłym 
roku wiosenno-letnią. W ubiegłym roku 
odbyło się pięć imprez, w każdej gminie  
z inicjatywy „Beskidzkiej 5”. 

W związku z tym, że mamy najlepszy 
amfiteatr z wszystkich członków Beskidz-
kiej 5, urodziny odbyły się u nas. Zapro-
szeni zostali rodzice porozumienia czyli 
burmistrzowie i wójtowie miast i gmin. 
Gościliśmy Iwonę Szarek, wójta Brennej, 
Danutę Rabin, wójta Istebnej, Wojciecha 
Bydlińskiego, burmistrza Szczyrku oraz 
Jana Cieślara, wiceburmistrza Wisły. Nie 
zabrakło starostów: cieszyńskiego Czesła-
wa Gluzy i bielskiego Andrzeja Płonki, któ-
ry przybył z Jolantą Konior ze Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej. 

Tym razem w roli vipów wystąpili tak-
że ludzie od czarnej roboty, którzy na co 
dzień zajmują się przygotowaniem takich 
przedsięwzięć. Ciężko pracują na sukces 
miejscowości siedząc przy biurkach lub 
biegając po terenie. Organizują imprezy, 
dbają o prawidłowe funkcjonowanie ruchu 
turystycznego, promują atrakcje. Ci ludzie, 
mówiąc kolokwialnie, od turystyki i pro-
mocji znają się już od dawna. W Ustroniu 
pięciolecie świętowali: Katarzyna Macura 

z Brennej, Aneta Legierska z Istebnej, 
również konferansjerka, Sabina Bugaj ze 
Szczyrku, Ewa Zorychta z Wisły i Graży-
na Winiarska z Ustronia. Porozumienie 
było jakby zwieńczeniem nieformalnej 
współpracy, bez której gminy o podob-
nym charakterze, położone blisko siebie, 
nie mogłyby funkcjonować. Krótkotrwa-
łe próby ostrej konkurencji, nikomu nie 
przyniosły korzyści. Wiele dla zjednocze-
nia miejscowości Beskidzkiej 5 zrobiło 
Stowarzyszenie Delta Partner, którego 
reprezentanci: Zofia Parchańska, Bartosz 
Tyrna, Mateusz Werpachowski, również 
zasiedli na widowni.

O osiągnięciach „Beskidzkiej 5” nie mó-
wiono wiele, bo publiczność, powiedzmy 
sobie szczerze, nie przyszła słuchać o pracy 
na rzecz promocji, tylko korzystać z tej 
promocji. Bo jak inaczej nazwać darmowy 
koncert z mnóstwem atrakcji? 

Atrakcją pierwszą była siła słońca, czyli 
piękna pogoda, ale to nie zasługa organi-
zatorów. Chociaż, kto tam zna ich wejścia 
i kontakty... W końcu zdobywają wielkie 
pieniądze z Unii Europejskiej, a zdecydo-
wana większość polskich gmin ma z tym 
wielkie problemy. 

Atrakcją drugą była siła talentu, zespół 
muzyczny „Dzień Dobry”. Grał miłą dla 
ucha, choć skomplikowaną melodycznie 

i instrumentalnie muzykę. Przedstawił 
bardzo ciekawe, zaskakujące wręcz aranża-
cje, znanych przebojów autorów polskich  
i zagranicznych. Była też muzyka latyno-
amerykańska, piosenki turystyczne, poezja 
śpiewana. Zespół „Dzień Dobry” istnieje 
od 2000 roku. Inspiracje czerpie z rożnych 
kultur i stylów muzycznych. Postawił na 
instrumenty akustyczne. Wystąpili: Piotr 
Mirecki - śpiew, gitara, bajon, Małgorzata 
Ciecióra - bas akustyczny, Jan Stachura - 
gitara, Krzysztof Maciejowski - skrzypce, 
śpiew, Stanisław Joneczko - akordeon. 

Atrakcja trzecia to siła zabawy dla ma-
luchów. Wokół sceny i wśród publiczności 
cały czas kręcili się klauni i szczudla-
rze. Jeden przebrany za motyla, drugi za 
pszczółkę. Mimo, że głowy nosili wysoko, 
to zauważali nawet najmniejszego malusz-
ka, częstując go cukierkami lub darowując 
balony. Na pobliskim trawniku organizo-
wane były konkursy dla dzieci, obok sceny 
malowano najmłodszym twarze.

I największa atrakcja – siła śmiechu, 
humoru, absurdu – kabaret Łowcy.B. Ocze-
kiwany, a potem długo i gromko oklaski-
wany. Tym bliższy ustroniakom, że powstał  
w 2002 roku w Filii Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie. W ich skeczach panto-
mima jest równie ważna jak komunikaty 
werbalne. Bartosz Góra (Góra), Bartosz 
Gajda (Prymus, Gajda), Sławomir Szczęch 
(Zlew), Paweł Pindur (Zakleszcz, Pin-
dur), Maciej Szczęch (Maćkowy Potwór), 
Mariusz Kałamaga (Basen, Maryjusz lub 
Mario) pokazali swoje najbardziej zna-
ne skecze. Najbardziej popularny Łow-
ca w żółtym sweterku rozpoczął występ  
i przez kilkanaście minut sam jeden bawił 
publiczność do łez. Do skeczów włączył 
przejeżdżający pociąg, sukces zespołu 
Ustronsky i komentarze publiczności.

W sobotnie popołudnie w amfiteatrze 
było co zjeść i co wypić jak na urodziny 
przystało. Sprawnie poprowadzili impre-
zę Aneta Legierska i Dariusz Niebudek  
z telewizji „Silesia”. 

Na zakończenie spotkania z mediami  
I. Szarzec powiedział:
- Chciałbym by inicjatywa „Beskidzkiej 
5” przetrwała jak najdłużej i byśmy mogli 
świętować kolejne jubileusze.

My też tak chcemy i żeby dziesięciolecie 
obchodzono jeszcze huczniej.

                                   Monika Niemiec

Pięć lat Piątki
(cd. ze str. 1)

Gra zespół „Dzień Dobry”.                    fot.  w.  suchta
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o pierwszym lipcowym weekendzie 
w ustroniu mówi burmistrz ireneusz 
Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
Za nami pierwszy lipcowy weekend. 

Słoneczna pogoda pozwoliła przeprowa-
dzić kilka dużych imprez. Cały czerwiec to 
niepewna aura, a ostatni weekend pokazał, 
jak wszyscy byliśmy spragnieni słonecznej 
pogody, że chętnie uczestniczymy w róż-
nych wydarzeniach w plenerze.

W sobotę odbyły się dwie duże impre-
zy. Pierwszą był Mountain Marathon. 
Zawodnicy i organizatorzy chwalili sobie 
możliwość skorzystania z ustrońskiego 
rynku gdzie ulokowano start i metę. Po raz 
kolejny potwierdziła się funkcjonalność 
naszego rynku i możliwość organiza-
cji różnego rodzaju imprez. Wieczorem, 
mimo trwających prac modernizacyjnych, 
w amfiteatrze odbył się koncert z okazji 
jubileuszu pięciolecia istnienia „Beskidz-
kiej 5”. Wystąpili znani wykonawcy i am-
fiteatr wypełnił się po brzegi. Był zespół 
muzyczny i kabaret, a dla najmłodszych 
szczudlarze i klowni rozdający baloniki, 
malujący twarze.

W niedzielę też odbyły się dwie im-
prezy. Na stadionie Kuźni mieliśmy 35 
Beskidzką Wystawę Psów Rasowych, 
która w Ustroniu była po raz jedenasty. 
Tradycyjnie wystawa przyciągnęła spore 
grono hodowców i miłośników psów. 
Po południu na rynku odbył się koncert 
orkiestry dętej. 

Pomimo, że w niedzielę przez kilkadzie-
siąt minut padało, to na pogodę narzekać 
nie możemy. Trzeba też podkreślić, że 
mimo ogromnej rzeszy gości odwiedzają-
cych nasze miasto, przy okazji występów 
znanych kabaretów czy wystawy psów, 
wypracowane rozwiązania sprawdzają 
się. Zdarzają się przypadki nagannych 
zachowań, zakłócania spokoju, ale przy tej 
liczbie odwiedzających jest to minimalny 
margines, sytuacje raczej incydentalne.

Chciałbym pogratulować organizato-
rom imprez, którzy przeprowadzają je 
w sposób bezpieczny, z odpowiednimi 
zabezpieczeniami i czuwają nad prawi-
dłowym przebiegiem. Mam nadzieję, że 
ten pierwszy lipcowy weekend możemy 
potraktować jako dobrą wróżbę na dwa 
wakacyjne miesiące, na możliwość przy-
jemnego spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców i gości naszego miasta.  
W każdy wakacyjny weekend planowane 
są różne imprezy, przy czym od paru lat 
staramy się eliminować z Ustronia hałaśli-
we koncerty. Chcemy promować spokój, 
wyciszenie i np. na rynku wakacyjne kon-
certy będą spokojne z przewagą muzyki 
klasycznej, a nie mechanicznej. Podobnie 
w amfiteatrze. Większość imprez jest dar-
mowa co pozwala rodzinnie spędzać czas, 
oglądać ciekawe występy, korzystać także 
z innych atrakcji.               Notował: (ws)

iii mięDzynaroDowy
silesia  folk  &  country  

festiVal 2009

w ubiegłym roku podczas festiwalu.                                                                   fot w. suchta                                              

PIąteK   
�0.07 godz. �9 - �� Wieczór bardów
   godz. 19.00 Sygnał festiwalowy 
       - otwarcie festiwalu
   godz. 19.10  Czerwony Tulipan 
   godz. 20.00 Tomasz Szwed  
   godz. 21.00 Pete Morton  - Wiel- 
      ka Brytania 
W ramach sceny Folkowej III Festiwa-
lu Silesia Folk & Country zapraszamy   
w dniach 10-12 lipca w godz. 10-20 do 
Pawilonu Ogrodowego przy Galerii Venus 
na ul. Grażyńskiego 2 w Ustroniu,  na 
egzotyczną, bajecznie kolorową -  Wysta-
wę  Malarstwa Yuszlan Yon Suhud (Lan) 
z Malezji. Wernisaż 10 lipca o godz. 18, 
połączony z występem muzycznym artysty  
i degustacją potraw malezyjskich.
  

SobotA  
��.07 	 godz. �6 - �7  Koncert Promocyj- 
       ny Festiwalu,
Rynek, prowadzenie Tomek Szwed
   godz. �8 - �� Podróż przez Style
      Muzyki Country
        godz. 18.00 Sygnał festiwalowy,
      otwarcie 2-go dnia
w przerwie - zespół taneczny SALAKE
   godz. 18.10 BG Styl ( Czechy)
w przerwie - zespół taneczny SALAKE
   godz. 19.05 Manson Band.
w przerwie - zespół taneczny SALAKE 
    godz. 20.00 Babsztyl
w przerwie - zespół taneczny SALAKE
   godz. 20.55 Druha Trava & Tony 
      Triszka (Czechy/ 
      USA)
w przerwie - zespół taneczny SALAKE
   godz. 22.05 Peter & The Rowers 
      (Słowacja/USA)
Prowadzenie: Jerzy Batko  
   godz. 23.00  Czesko-polski Sile- 
      sia Night Meeting  
- Rezydencja Parkowa, wystąpi zespół 
Drops, prowadzenie: Antoni Kreis 

NIeDZIeLA  

��.07 godz. �5 - �7 Koncert Promocyj- 
      ny Festiwalu, 
Rynek, Marimba Trio Band (Kenia), Kuch-
nia po Śląsku (TVS) – Remigiusz Rączka 
w pokazach gotowania
   godz. �7 - �� Przebojem przez 
      świat
   godz. 17.00 Sygnał festiwalowy 
      otwarcie 3-go dnia
w przerwie - zespół taneczny  Sukcess
   godz. 17.10 Ustronsky  
w przerwie - zespół taneczny  Sukcess
   godz. 17.50 Conner  
w przerwie - zespół taneczny  Sukcess
    godz. 18.30 Whiskey River 
w przerwie - zespół taneczny  Sukcess
   godz. 19.20 Paweł Bączkowski 
w przerwie - zespół taneczny  Sukcess
   godz. 20.10 Grupa Furmana 
Prowadzenie: Josef Grim i Jerzy Batko.
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3 lipca po ciężkiej chorobie zmarł ks. Zbigniew Kozioł, który 
od ponad 23 lat pracował jako misjonarz w Chaco w Argentynie. 
Przed miesiącem przyjechał na pogrzeb swojej siostry i już nie 
wrócił na misję. W związku z tym, że czuł się nie najlepiej, poddał 
się badaniom. Został zoperowany i od tego czasu był utrzymywany 
w stanie śpiączki farmakologicznej. Niestety, medycyna okazała 
się bezsilna.  

Pogrzeb ks. Zbigniewa, odbędzie się w sobotę, 11 lipca,  
w kościele św. Klemensa. 

W tym dniu od wczesnych godzin rannych trumna będzie wy-
stawiona w kaplicy Jezusa Odkupiciela.

Ks. Zbigniew Kozioł urodził się 1 stycznia 1955 roku  
w Ustroniu.  5  lutego  tegoż   roku  przyjął  chrzest w kościele 
św. Klemensa. Od 1961 do 1969 roku uczył się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Ustroniu. W tym czasie przystąpił do wczesnej 
Komunii Świętej (w maju 1961 roku), a 8 czerwca 1968 roku 
przyjął sakrament bierzmowania z rąk bp. Józefa Kurpasa.  
W latach 1969 - 1973 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące-
go w Wiśle. Po zdaniu  matury  w 1973  roku  rozpoczął  studia  
w  Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 4 marca 
1979 roku w Popielowie, przyjął święcenia diakonatu z rąk 
bp. Herberta Bednorza, a 7 kwietnia 1980 roku w Katowicach, 
święcenia kapłańskie, również z rąk bp. Herberta Bednorza. W 
latach 1980 - 1983 pracował w parafii  św.  Józefa  w  Katowi-
cach  –   Załężu,  a  w  latach  1983 - 1984 w parafii św. Mikołaja  
w Lublińcu. Od 1985 roku pracował  na  misjach  w  Argentynie.   
Początkowo w Tres Isletas  (do 1997 roku),  a  później w parafii św. 
Rocha w Chaco.                                       barbara Langhammer 

zmarł  ksiąDz  zByszek

wsPomnienie o księDzu 
zBiGniewie

3 lipca 2009 roku zmarł pochodzący z Ustronia, a pracujący 
od 1985 roku w Argentynie, ks. Zbigniew Kozioł. Wspominając 
Jego postać i dokonania duszpasterskie, myślę o uśmiechniętym 
Sąsiedzie, którego spotykało się podczas Jego przyjazdów do 
Ustronia na wspólnej ulicy. Emanował ewangeliczną radością  
i wiarą, którą zdecydował się głosić w Argentynie, wśród rodzimej 
ludności tego kraju, działając w trudnych warunkach etnicznych  
i niesprzyjającym klimacie.

Ksiądz Zbigniew był otwarty na ludzi i ludzkie sprawy; zawsze 
chętny do rozmowy, którą  prowadził w ten sposób, że niepo-
strzeżenie przekształcała się ona w dialog o sprawach istotnych. 
Swą postawą reprezentował On to, co najbardziej wartościowe 
w polskim katolicyzmie czasu odnowy soborowej i pontyfikatu 
Jana Pawła II. W Jego wydaniu katolickość jawiła się – zgodnie 
ze źródłową, grecką etymologią – jako odkrywanie powszechności 

podstawowych wartości i ich uniwersalności;  a to wymaga przecież 
– wyraźnie widocznego w postawie ks. Zbyszka – zdystansowania 
się wobec wszelkiej „ciasnoty wyznaniowej” i wobec skrajnych, 
konfliktogennych poglądów.

W listach i rozmowach ks. Zbigniew wspominał Ustroń – swą 
małą ojczyznę – jako trwały punkt odniesienia dla Jego misyjnej 
pracy. Wielowyznaniowe dziedzictwo Ustronia ukształtowało  
w Nim umiejętność rozumienia kulturowych odmienności. Dlatego 
też potrafił dobrze przyswoić sobie doświadczenie różnorodności 
i złożoności życia społecznego w Argentynie.

Jego postawa wyrażała pogodę ducha, mimo zmagania się 
z przeciwieństwami, oraz pokorę nabytą na – dających twardą 
szkołę życia – misyjnych drogach. Pyszałkowatość, dolegliwa 
cecha niektórych reprezentantów stanu duchownego, nie miała 
do niego dostępu. Ks. Zbyszek wolny był od niepożądanych cech 
zwanych „klerykalnymi”. Wybitny myśliciel religijny ks. prof. 
Janusz Pasierb – w znanym eseju „Ksiądz – istota nieznana” – za-
uważa, że szczególnym zagrożeniem dla pracy duszpasterskiej jest 
paternalizm, który „robi z myślenia papkę, upupia idee, zasypuje 
landrynkami przepaści, usypia kołysanką sumienia. Paternalizm 
odbiera ludziom poczucie tragizmu, zmysł dramatu, czyli zmysł 
prawdziwego życia. Proponuje najtańszy eskapizm w dzieciństwo, 
w infantylizm, w pieluchy”. Ks. Zbyszek, wykazując samemu 
dojrzałość decyzji i odwagę działań, mając zmysł prawdziwego 
życia, w swej duszpasterskiej trosce o człowieka, takiej dojrzałości 
i odwagi – przezwyciężającej różne religijne „pieluchy” – wyma-
gał również od innych; nie „zasypywał landrynkami” wielorakie 
„przepaści”, z którymi każdy człowiek powinien zmagać się 
samodzielnie. Spotykając ludzi na swym misyjnym szlaku nie 
usypiał ich nabożną kołysanką, lecz rozbudzał sumienia; czynił 
tak w Argentynie, jak i w Ustroniu. 

Wypowiedzi ks. Zbigniewa cechowała prostota słowa, prostota 
tak dalece różna od wyniosłej kaznodziejskiej demagogii. Ewan-
geliczne przesłanie ks. Zbyszek odczytywał i ukazywał przede 
wszystkim jako dobrą nowinę, ujawniającą dobro w ludziach  
i wyraźnie to dobro oświetlającą, nowinę akcentującą zaufanie 
i nadzieję. Posługa misyjna ks. Zbigniewa była służbą na rzecz 
człowieczeństwa tych, do których czuł się posłanym. W treściach 
dobrej nowiny wydobywał ogólnoludzkie wartości, które z pełnym 
przekonaniem bronił słowem i czynem, gdy ich urzeczywistnianie 
było zagrożone wśród ubogich i marginalizowanych mieszkańców 
Argentyny. To była Jego – ewangelicznie radykalna – droga reali-
zacji przykazania miłości bliźniego; bliźniego mimo odmienności 
ras i odmienności mentalności.

3. lipca dotknęła Go śmierć. Oddał ducha, bo tego ducha zaiste 
posiadał jak mało kto. Zasługiwał na miano człowieka wielkiego 
ducha. Teolodzy powiedzą, że „spoczął w Bogu”. Jest to spoczynek, 
który wypracował swym oddaniem ludziom w misyjnej posłudze. 
Wybitny poeta religijny ks. Jan Twardowski w przejmujących 
słowach pisze o swoistym związku między egzystencją osoby 
duchownej a śmiercią: „Ksiądz jest zawsze dłużnikiem i grzesz-
nikiem. Wszystkiego jeszcze nie rozdał. Stale walczy o wierność 
przymierzu. Dopiero śmierć jest oddaniem Bogu wszystkiego, 
samochodu, butów (…). Śmierć jest momentem wypełnienia  
w sposób doskonały wszystkich rad ewangelicznych. W śmierci 
ksiądz jest czysty, ponieważ jego miłością jest tylko Bóg. Jest 
ubogi, ponieważ nic nie zabierze ze sobą. Jest posłuszny, ponieważ 
musi się zgodzić na moment śmierci”. Z takim właśnie „momentem 
śmierci” przyszło zmierzyć się ks. Zbyszkowi. A co dalej, to już 
tajemnica. 

W wypowiedziach i kazaniach ks. Kozioła często pojawia 
się słowo „wdzięczność”. Dzisiaj jesteśmy zobowiązani okazać 
wdzięczną pamięć ks. Zbyszkowi. Żegnamy przecież Wybitnego 
Ustroniaka, reprezentującego kulturowe dziedzictwo naszego 
miasta w „dalekich krainach”. Jego postać należy stosownie upa-
miętnić w Ustroniu. Natomiast obowiązkiem współwyznawców 
zmarłego duszpasterza pozostaje pieczołowicie udokumentować 
Jego działalność misyjną i towarzyszącą jej myśl teologiczną. Ks. 
Zbigniew zapisał swymi czynami duchowy testament, a za dalsze 
urzeczywistnianie jego treści powinniśmy czuć się wspólnie odpo-
wiedzialni.                                                       Marek Rembierz 

ks. kan. a. sapota z ks. z. koziołem podczas  w ubiegłym roku 
podczas festiwalu ekumenicznego.                   fot.  w. suchta	

*    *    *
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Spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 po 50 latach. 
Zdjęcie nr �: Rząd 1 od lewej: siedzą: pani Szewczyk, K. Bojda, 
pani K. Chwastek, pani Mędrek, E. Karnas (wychowawczyni), 
Lasota (kierownik szkoły), ks. Szponar, pani Falecka, Gradzik, 

W. Chlebik. Rząd 2: M. Krzok (Dziech), M. Moskała (Żmija), D. 
Grenda (Drejowicz), E. Sobiecka (Gogółka), A. Kłeczek (Cicha), 
K. Zagórska (Kocyan), G. Herma (Kurzok), W. Cieślar, H. Kawu-
lok (Szarzec), E. (Błachut), Z. (Sztwiertnia), A. Polok (Fusek), 
pani Niemiec, Z. (Szarzec), pani Lorek (Troszok), A. Sikora, pan 
G. Sikora. Rząd 3: M. Cholewa, P. Kluz, E. Czyż, St. Podżorski, 
J. Szturc, F. Czarnecki, R. Plinta, T. Chabrowski, S. Kozieł. Rząd 
4: J. Kluz, E. Wójcik, J. Tyrna, T. Kojma. 

Zdjęcie nr �: Rząd 1 od lewej: Franciszek Czarnecki, Tadeusz 
Kojma, Józef Zahraj, Jan Kluz, Eugenia Karnas (wychowawczyni 
klasy), Stanisław Podżorski, Jan Szturc. Rząd 2: Monika Moskała 
(Żmija), Emilia Gogółka (Sobiecka), Maria Krzok (Dziech), 
Anna Polok (Fusek), Anna Kłeczek (Cicha), Krystyna Zagórska 
(Kocyan), Tadeusz Chabrowski.
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ZAbIeGI  W  WeeKeNDy 

bASeNy SoLANKoWe:  
Sobota  od 13.00 do 20.00 

Niedziela  już od 10.00 do 20.00
Pozostałe dni od 17.00 do 20.00

DoDAtKoWo  
otWIeRAMy StANoWISKA:

SobotA od �0.00 do �8.00 
Kąpiel perełkowa 

Masaż wielostrumieniowy 
Bicze szkockie  

Masaż relaksujący
Siłownia  od godz. 13.00 do 19.00 

Kasa czynna od 9.45 do �0.�5

UZDRoWISKoWy ZAKŁAD PRZyRoDoLeCZNICZy 
SeRDeCZNIe ZAPRASZA Do KoRZyStANIA Z ZAbIeGóW 

NIeDZIeLA  od �0.00 do �8.00 
Kąpiel perełkowa 

Masaż wielostrumieniowy 
Bicze szkockie

Masaż relaksujący 
Kasa czynna od 9.45 do �0.�5

tyLKo W WAKaCJe 
KoRZyStAJąC Z  KRIoKoMoRy  

oRDyNACJA 
ZAbIeGU GRAtIS

        

UZDRoWISKoWy ZAKŁAD 
PRZyRoDoLeCZNICZy 

ul. SANAtoRyJNA 7
4�-450 UStRoń

www.uzdrowisko-ustron.pl 
tel. 033/856-57-56; 856-57-57
oferta obowiązuje od 4.07.2009 r.

45 ZŁZAoSZCZęDZISZ

WyPeŁNIJ  WoLNy  CZAS            ZADbAJ  o  SAMoPoCZUCIe

Przyjechali razem z opiekunem i współ-
założycielem grupy, pochodzącym z By-
tomia, ojcem Romanem Woźnicą ze Zgro-
madzenia Misjonarzy Klaretynów. To on 
właśnie podkreślił podczas kazania, że 
nasze chrześcijaństwo jest trochę smutne. 
I w muzyce dało się odczuć tę różnicę pod-
czas Eucharystii. Pieśni śpiewane przez 
wiernych – piękne, ale surowe i pieśni 
gości z Afryki – pełne emocji, dynamiczne. 
Członkowie zespołu składali dary idąc 
tanecznym krokiem od drzwi kościoła do 
ołtarza. Nieśli w koszach plony ziemi, pod-
nosili je w górę, pokazywali wiernym. 

Pomysłodawcami powstania grupy 
gospel byli klaretyni: o. Roman oraz  
o. Andrzej Kobyliński, pracujący na mi-
sji w Abidżanie. Dyrygent chóru Koffi 
Amon Gilbert został poproszony przez 
nich o utworzenie grupy śpiewającej 
muzykę gospel. Miał dobrać wokalistów 
i poprowadzić zespół. Był zadowolony  
z takiej propozycji. Członkowie zespołu to 
osoby mieszkające na terenie parafii pw. 
św. Jana Marii Vianney’a w Abidżanie, 
ludzie biorący czynny udział w życiu para-
fii. Możliwość śpiewania w Claret Gospel 
jest dla nich nagrodą za udział w dziełach 

GosPel  z  afryki
Goście z wybrzeża kości słoniowej śpiewali również podczas mszy.                          fot.  m. niemiec	

ewangelizacyjnych prowadzonych przez 
parafię. Muzycy nie są profesjonalistami, 
niektórzy znają nuty, potrafią je czytać, 
komponują muzykę, inni po prostu uczą 
się śpiewać. Artyści nie występują za pie-
niądze, ważniejszy jest dla nich duchowy 
aspekt tego co robią. Wielokrotnie podkre-
ślają, że muzyka gospel jest charaktery-
styczną odmianą muzyki; jest żywiołowa, 
spontaniczna, jest muzyką wolności.

Polska jest pierwszym krajem odwiedza-
nym przez Claret Gospel, jednak o. Roman 
i członkowie grupy mają nadzieję, że  
w przyszłości uda się im odwiedzić także 
inne kraje. Artyści spędzają ponad dwa 
miesiące poza swoją ojczyzną, ale dzięki 
telefonom i internetowi zawsze mogą się 
dowiedzieć o najistotniejszych wydarze-
niach w swoim kraju.

A kraj nie jest spokojny. Wybrzeże Kości 
Słoniowej było kiedyś kolonią francuską, 
uzyskało niepodległość w 1960 roku. 
Ojcowie Klaretyni przybyli na Wybrzeże 
Kości Słoniowej w 1990 roku. Pracują  
w kraju, w którym od kilku lat utrzymuje się 
stan wojenny, katolicy są dyskryminowani 
i prześladowani przez muzułmanów. 

W 2000 roku doszło do pierwszego  
w historii państwa przewrotu wojskowe-
go. Po obaleniu legalnie wybranego prezy-
denta, na rok władzę w państwie przejęła 
hunta wojskowa. W 2001 przeprowadzono 
kolejne wybory. W rok później wybu-
chła jednak wojna domowa trwająca 
do roku 2007. Na przełomie kwietnia  
i maja utworzony został Rząd Porozu-
mienia Narodowego w skład którego we-
szli przedstawiciele strony rządowej jak  
i rebeliantów.

Ojciec Roman mówił, że każdy występ 
jest nieustającą modlitwą o pokój w Afry-
ce, w której biorą udział uczestniczący 
w koncertach. W Hermanicach było ich 
wielu. Świątynię wypełnili parafianie, 
ustroniacy z innych dzielnic i młodzież 
oazowa. Podczas koncertu odbyła się 
zbiórka pieniędzy dla zespołu. O. Roman 
tłumaczył, że bardzo się cieszy, jeśli pod-
czas jednego występu, udaje się uzbierać 
na bilet powrotny dla jednego wokalisty.  
              Monika Niemiec 

Pięknie zachodziło słońce nad Hermanicami w czwartek, 2 lipca. Nie afrykań-
skie słońce, choć śpiew niosący się w powietrzu wskazywał na Czarny Ląd. A to 
za sprawą Grupy Ewangelizacyjnej Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej. 
Śpiewali w kościele pw. N.M.P. Królowej Polski u ojców dominikanów. Pokazali 
zgromadzonym radosne, energetyczne oblicze chrześcijaństwa.
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Wiadomo, że nie przychodzi się na takie 
festiwale tylko po to, żeby oglądać kolejne 
zespoły. Bo to cztery godziny głośnej mu-
zyki, czasami ostrej, rytmicznej, czasami 
melodyjnej, ze skłaniającymi do refleksji 
tekstami. W przerwach można pogadać  
z przyjaciółmi, albo spotkać dawno nie 
widzianych znajomych – takie festiwale 
ściągają większą część ustrońskiej młodzie-
ży i ich znajomych z całego regionu.

Wszystko rozpoczęło się około godz. 16  
w amfiteatrze. Ludzi nie było zbyt dużo, 
być może odstraszała ich wisząca w po-
wietrzu ulewa. Tych, którzy dotarli, przy-
witały prowadzące: Natalia Magnuszewska 
i Agnieszka Krzok z Młodzieżowej Rady 
Ustronia. MRU była organizatorem koncer-
tu, podobnie jak dwóch poprzednich. 

Jako pierwszy na scenie pojawił się ze-
spół Antyrama. Dziewczyny krótko opisały 
okoliczności, w których powstał. 
- Michał Nawrocki – wokal, gitara rytmicz-
na, Adam Donczew – gitara prowadząca, 
Wojciech Misiuga – gitara basowa, kla-
wisze, harmonijka. Postanowili połączyć 

swoje siły i stworzyć zespół wspólnie  
z perkusistą Dariuszem Kamińskim. Jak 
sami mówią, prezentują gatunek ciężki 
do określenia, lecz skłaniają się głównie  
w kierunku rocka. 

Racja. Tego, co grali nie da się określić 
jednoznacznie, ale rock to przecież bardzo 
szerokie pojęcie i można do niego dopaso-
wać muzykę Antyramy. Grali standardy, 
takie jak kawałki Dżemu, spróbowali też 
zmierzyć się z „Californication” Red Hot 
Chili Peppers. Mimo że festiwal jeszcze na 
dobre się nie rozkręcił, już podczas tego 
pierwszego występu pod sceną pojawiła 
się grupka tańczących charakterystycznie 
fanów. Przez amfiteatr przewinęło się bar-
dzo dużo ludzi, głównie sympatycy rocka. 
Było to widać od razu: glany, długie włosy, 
ćwieki, nawet mroczny makijaż oraz czarne 
koszulki z nazwami zespołów. MRU, dla 
kontrastu, zaproponowała koszulki białe  
z logo tegorocznego festiwalu. Można je 
było zdobyć koło sceny. 

Jako drugi prezentował się Cijon, który 
nieco zmienił panującą w amfiteatrze at-

festiwal się uDał
negatyw.																																																																																																			Fot.	a.	werpachowska

Można pogadać na temat III Festiwalu Młodzieżowego „No name”, bo działo 
się dużo. O to zadbali organizatorzy, jak co roku zresztą. Nie mieli wpływu tylko 
na pogodę – i na publiczność…

mosferę. Wszyscy mogli posłuchać spokoj-
niejszej muzyki z tekstami przesiąkniętymi 
atmosferą religijną.
 - Chłopaki nie tylko grają i śpiewają, ale 
również chcą przekazać publiczności swój 
sposób patrzenia na życie, w ścisłej relacji 
z Bogiem. 

Zmienił się skład widowni: przyszła 
grupa młodzieży, która, zamiast szaleć pod 
sceną, spokojnie słuchała muzyki z pierw-
szych rzędów. Co odważniejsi wstawali  
z miejsc, aby wspólnie kołysać się w rytm 
muzyki. Zaraz po Cijonie na scenę weszły 
chłopaki ze Six Trainers, dawniej znani 
jako Six Trainers On a Lawn. Na swoim 
profilu w portalu MySpace przedstawiają 
się jako: Rafal „Urbasz”- gitara, woka-
l, Marcin „Vampir” - bas, wokal Tomek 
„Tomkin” – gitara prowadząca, Marcin 
„Malins” – perkusja. Zespół już gościł 
na deskach amfiteatru dwa lata temu, 
podczas pierwszej edycji festiwalu. Pro-
wadzące koncert powiedziały o nich, że 
uwielbiają amerykańskiego punk rocka  
i starają się tworzyć w tym właśnie klima-
cie. Mieli okazję zagrać z takimi zespołami, 
jak Leniwiec czy Chemical Garaż.

Było bardzo amerykańsko, żywiołowo. 
Ludzie krążyli – my same wyszłyśmy 
na chwilę, żeby napić się rozgrzewającej 
herbaty. 

Pewna dziewczyna powiedziała nam: 
„Nie podoba mi się to, że co roku koncep-
cja jest ta sama i podobny rodzaj muzyki. 
Przyszłam, licząc na jakieś nowe, ciekawe 
pomysły.” 

Inne dziewczyny mówiły, że: w zasadzie 
przyszłyśmy tutaj tylko na Negatyw, uwiel-
biamy ten zespół. 

Występ zespołu Poison Words był mrocz-
ny i gotycki, i miał swoich zwolenników. 
Grupa przyjechała do Ustronia z Cieszyna, 
jej wokalistką jest Marta Śliż. Ze swoją 
koleżanką z zespołu były jedynymi dziew-
czynami, które, poza konferansjerkami, 
pojawiły się tego wieczoru na scenie.  

Przed Negatywem występował jesz-
cze zespół Symetria, który przyjechał  
z Jastrzębia na festiwal już po raz drugi. 
Obecnie występują w składzie: Grzesiek 
Żygoń – wokal, Dominik Stypa - gitara 
elektryczna,Tomek Krentusz - instrumenty 
perkusyjne, Konrad Konopka - gitara baso-
wa. To była już naprawdę mocna muzyka, 
zapowiedź gwiazdy wieczoru, która jest 
znana z takich brzmień. Afgan, Łukasz Za-
jąc, Darek Kowolik, Carlos i Mietall Waluś, 
ci, których słuchało najwięcej ludzi, bo też  
i są najbardziej znani. Powstali 11 lat temu 
w Mysłowicach. W swoim dorobku mają 
już trzy płyty i wiele singli. Grają alterna-
tywną odmianę rocka. 

Wyszłyśmy, układając w głowach po-
czątek artykułu. Był zupełnie inny, niż jest 
obecnie. Teraz patrzymy z perspektywy 
czasu. Festiwal się udał. Fani rocka na 
pewno byli zadowoleni. 

Organizatorzy pragną podziękować spon-
sorom i wszystkim, dzięki którym kolejny 
No Name mógł się odbyć. Są to: Miejski 
Dom Kultury „Prażakówka”, Urząd Miasta, 
Michał Polaczek, Beskid Fruit 2, Tomasz 
Brachaczek, Eurodruk, portale: Alternation, 
metal.pl, polish metal bands na MySpace.     

   Maria Kulis, Agata Werpachowska cieszyńskie trampki.																																																																														Fot.	a.	werpachowska
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Co to jest CieszLab?
Badania przeprowadziło Cieszyńskie 

Laboratorium Społeczeństwa Obywa-
telskiego. To projekt WIG Delta Partner 
dla organizacji pozarządowych z terenu 
powiatu cieszyńskiego. CieszLab jest 
współfinansowany ze środków Mechani-
zmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w ramach 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
CieszLab jest realizowany od października 
2008 r. do września 2009 r.

CieszLab w Ustroniu
Informacje od mieszkańców powia-

tu uzyskano z wypełnianych przez nich 
ankiet. Przebadano 900 osób, w tym 86 
mieszkańców Ustronia. Przebadano rów-
nież 100 organizacji pozarządowych,  
w tym 9 z Ustronia. Przeprowadzono roz-
mowy w Urzędzie Miasta w Ustroniu. 

Liczba organizacji pozarządowych
W naszym mieście działa 58 organizacji 

pozarządowych. W 2000 roku było ich 
38, a w 1995 – 14. Liczba mieszkańców 
przypadających na jedną organizację to  
w Ustroniu 267, a w powiecie 395. W 2000 
roku było ich 407, w 1995 roku – 1128.  
W powiecie odpowiednio: 1734 i 588.

Profil organizacji pozarządowych
Czym zajmują się ustrońskie organizacje? 

20 z nich można nazwać pomocowymi. Co 
ciekawe, większość z nich zawiera w nazwie 
element religijny, nawiązuje do życia religij-
nego. Kół, oddziałów, związków organizacji 
pozarządowych mamy 13. Tych związanych 
z kulturą, tradycja i edukacją – 10, związa-
nych ze sportem – 8, ochotniczych straży 
pożarnych – 4, pozostałych – 3. 

Prowadzący badania wyznaczyli dzie-
dziny, w których mogą działać organi-
zacje pozarządowe, i sprawdzili, w ilu  
z nich, działają w Ustroniu. Okazało się, 
że w 12 na 25 możliwych. Jest to: po-
moc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
działalność charytatywna, ochrona i pro-
mocja zdrowia, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Nauka, edukacja, 
oświata, wychowanie, krajoznawstwo 
oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i tradycji. Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. Porządek i bezpie-
czeństwo publiczne, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, ratownictwo  
i ochrona ludzi. Ekologia, ochrona zwie-
rząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
działania na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami. 

Czy zna pani/pan stowarzyszenia?
Twierdząco na pytanie: „Czy pani/pan 

zna stowarzyszenia, związki zawodowe, 
cechy, kluby sportowe lub inne organi-
zacje działające na terenie powiatu cie-
szyńskiego. Twierdząco odpowiedziało 
65,1% badanych ustroniaków. To wynik 
poniżej średniej powiatowej. Przykładowo 
w innych miastach i gminach odpowiedzi 
„tak” udzieliło: 71,9% w Brennej, 86,3% 
w Chybiu, 65,1% w Cieszynie, 75,4%  
w Goleszowie, 65,4% w Istebnej, 72,4% 
w Skoczowie, 64,9% w Wiśle. 

Jakie zna pani/pan organizacje?
W każdym mieście i gminie podczas 

badań, na pierwszym miejscu wymieniano 
klub sportowy. Ciekawe jest to, że ustro-
niacy jako jedyni wymieniali organizacje  
z terenu całego powiatu, a nie tylko ze 
swojego miasta. Najlepiej u nas znane 
są: Klub Sportowy Kuźnia – 34 osoby, 
OSP – 6, KS Beskid Skoczów – 6, Klub 
Sportowy Wisła Ustronianka – 5, Olimpia 
Goleszów – 4, Chrześcijańska Fundacja 
Życie i Misja – 4, Cech Rzemiosł Różnych 
– 3, Stowarzyszenie i Fundacja Być Razem 
Cieszyn – 3, Piast Cieszyn – 3, NSZZ 
„Solidarność” – 3, Stowarzyszenie Miło-
śników Dzięgielowa – 2, Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia – 2.

Korzyści z organizacji
50% pytanych kobiet w Ustroniu uważa, 

że działalność organizacji pozarządowych 
jest potrzebna. Potwierdza to 42,1% męż-
czyzn, razem daje to średnią 46,5%. Średnia 
powiatowa dla mężczyzn wynosi 49,7%,  
a dla kobiet 44,8%, łącznie 46,7%. 

Dlaczego tak
Organizacje pozarządowe są potrzebne, 

bo zagospodarowują wolny czas miesz-

ustroń  liDerem

kańców – tak odpowiedziało 48% py-
tanych ustroniaków. Również dlatego, 
że: podnoszą kwalifikacje i umiejętności 
(14,1%), dają szansę na samorealizację 
(14%), oferują wsparcie doradcze (8%) 
oraz wsparcie materialne (6%).

Finansowanie organizacji w �009 r.
Szesnaście organizacji związanych  

z kulturą otrzymało w 2009 roku 312.000 
zł. Pięć związanych ze sportem – 332.000 
zł, jedna z ekologią, ochroną zwierząt  
i dziedzictwa przyrodniczego – 3.000 zł. 
Miejska Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych wsparła 14 organiza-
cji na sumę 405.000 zł. 

Finansowanie w latach �005-�008
W 2005 roku z budżetu Ustronia przeka-

zano na działalność organizacji pozarządo-
wych 4.584.000 zł, a wydatki budżetowe 
w sumie wynosiły: 33.636.160 zł. To daje 
2,1% wydatków. W następnych latach stale 
rosły wydatki budżetowe i wydatki na or-
ganizacje, ale procentowo odnotowujemy 
spadek. W 2008 roku wszystkie wydatki 
wyniosły 56.622.116, a na organizacje: 
6.578.000 zł, co daje 1,86%.

Na tle powiatu
Ustroń jest niekwestionowanym lide-

rem, jeśli chodzi o wspieranie organizacji 
finansowo. Nasze 1,86% z wszystkich 
wydatków budżetowych pozostawia  
w tyle Cieszyn: 1,04%, Strumień i Sko-
czów: 0,55%, Wisłę: 0,20%. Średnia po-
wiatowa to: 0,78%.

bariery
Barierami w rozwoju organizacji poza-

rządowych, według mieszkańców naszego 
miasta, są: trudności z pozyskiwaniem 
pieniędzy na działalność, brak zrozumie-
nia płynącego ze środowiska, brak lokalu, 
trudności we współpracy z innymi instytu-
cjami, biurokracja, małe zainteresowanie 
ze strony mediów, niechęć społeczeństwa 
do pracy społecznej. Tę ostatnią barierę 
wymieniali mieszkańcy wszystkich miast 
i wsi powiatu. Natomiast tylko w Ustroniu 
wymieniono jako barierę konkurencję 
ze strony innych stowarzyszeń. Co jest 
najlepszym podsumowaniem badań nad 
aktywnością organizacji pozarządowych  
w Ustroniu.                   Monika Niemiec

Spotkanie z przedstawicielami ustrońskich stowarzyszeń trwało 3 godziny 	
i bardzo trudno było wyciągnąć od naszych gości słowa krytyki wobec działań ustroń-
skiego samorządu - powiedział Mateusz Werpachowski ze Stowarzyszenia Delta Partner, 
kiedy podczas ostatniej sesji razem z Romanem Gruszczykiem referował wyniki badań 
aktywności organizacji pozarządowych w powiecie cieszyńskim. 

Goście z Delty na sesji.           fot.  m. niemiec	
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Z najnowszym zeszytem „Przyrodnika 
Ustrońskiego” w ręku, dzisiaj możemy 
się wybrać na niejeden spacer po okolicy,  
w zaciszu domowym przeczytać o zwie-
rzętach hodowlanych, biogazie i edukacji 
ekologicznej. Natomiast odłożony na półkę 
będzie spełniał nadal, trochę inną, ważną 
rolę – źródła wiedzy natury dokumental-
nej, archiwalnej, informacji, które mogą 
przydać się przyszłym pokoleniom. Gdzie 
można zdobyć ósmy już numer wydawnic-
twa? Dostępny jest na przykład w Urzędzie 
Miasta i Biurze Informacji Turystycznej. 
Można go było otrzymać również podczas 
promocji, która odbyła się 1 lipca w Regio-
nalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. 

Rozeszło się bardzo dużo egzemplarzy, 
bo tylu też przybyło na spotkanie gości. 
Sala konferencyjna była wypełniona pra-
wie po brzegi. Członków Klubu Ekolo-
gicznego, zaproszonych gości, przyjaciół 
i sympatyków „Przyrodnika”, powitała dr 
Małgorzata Węgierek i gospodarz Ośrod-
ka, nadleśniczy Leon Mijal. Był obecny 
burmistrz Ireneusz Szarzec, naczelnik 
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
w Urzędzie Miasta - Danuta Koenig, re-
gionalny dyrektor ochrony środowiska  
w Katowicach Anna Kuśka-Ciba, dyrektor 
do spraw lecznictwa w Przedsiębiorstwie 
Uzdrowiskowym „Ustroń” Katarzyna We-
ncel, Witold Szozda z Nadleśnictwa Wisła, 
profesor Ryszard Ciepała z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz profesor 
Mieczysław Remin z Uniwersytetu Ślą-
skiego z Cieszyna.

Na samym początku M. Węgierek przy-
pomniała pokrótce dzieje „Przyrodnika”, 
prezentowała okładki kolejnych zeszytów 
od roku 2002, wspominała poprzednie 
promocje, między innymi zeszytu drugiego 
z 2003 roku, którego treść przedstawiał 
profesor Jan Krop. Ten wybitny polonista, 
miłośnik kultury ludowej zmarł niedawno. 
Jego pamięci poświęcony jest ósmy zeszyt 
„Przyrodnika”, każdorazowo dedykowany 
wybitnej postaci, związanej z Ustroniem, 
także samym Klubem. Sylwetkę profesora 
Kropa przybliża Danuta Koenig w pierw-
szym rozdziale zeszytu. 

Prezentacji numeru ósmego miał doko-
nać profesor Karol Węglarzy, niestety nie 
udało mu się dotrzeć na miejsce. Zamiast 
tego do omówienia artykułów prowadząca 
zaprosiła samych autorów. Na wstępie 
zwróciła uwagę na to, że treści, zawarte  
w wydawnictwie, wybiegają swym zasię-
giem poza Ustroń – dość znacznie, ponie-
waż obejmują cały rejon. Wszyscy zgodnie 
uznali w dyskusji, która miała miejsce po 
prezentacjach, że to bardzo prawidłowa 
tendencja rozwoju. 

Jako pierwszy, o swoim artykule mówił 
L. Mijal. Pisze w nim o zmianach gatun-
kowych lasów w Nadleśnictwie Ustroń  
w latach 1998 – 2008. Główną przyczyną 
tych zmian jest zamieranie świerczyn, 
spowodowane np. pojawieniem się korni-
ków, grzybów opieńkowych. Nadleśniczy 
opisuje kierunki działań podjętych w celu 
odnowienia beskidzkich lasów.

- Miejsce lasów świerkowych zajmują buk 
i jodła – czyli te gatunki, które powinny 
rosnąć w naszych warunkach glebowo-kli-
matycznych. W ten sposób zmieni się szata 
roślinna i krajobraz. Będziemy mieć bardziej 
krajobraz bieszczadzki, jesienią piękne 
kolory, ale zimą będzie smutniej, ponieważ 
po opadnięciu liści lasy bukowe są bardziej 
ponure. Lasy, które będą w przyszłości, 
będą odporniejsze – o ile klimat nam się nie 
zmieni, nie nastąpi dalsze ocieplenie.

O ociepleniu klimatu można przeczytać 
w artykule Karola Węglarzego i Julii Stekli 
„Czy możemy pomóc klimatowi?”, który 
prezentował prof. Gustaw Michna. To praca 
przeglądowa, oparta o literaturę. Znajdują 
się w niej prognozy produkcji energii 
elektrycznej na najbliższe 20 lat, dane 
dotyczące emisji gazów cieplarnianych, 
opisane są mechanizmy powstawania efek-
tu cieplnego, a także charakterystyka alter-
natywnych źródeł energii. Jednym z nich 
może być biogaz, a do wytwarzania biogazu 
służy biogazownia, na przykład taka, którą  
K. Węglarzy wraz z Wojciechem Miklerem 
i Anną Ostruszką, opisuje w innym artykule. 
Proponuje wytwarzanie energii elektrycz-
nej z „kłopotliwych produktów ubocznych 
hodowli zwierząt gospodarskich”. Pierwsza 
w Polsce, modelowa biogazownia rolnicza 
powstaje w Zakładzie Doświadczalnym In-
stytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego w Grodźcu Śląskim. Prof. 
Gustaw Michna przedstawił także własny 
artykuł: „Różnorodność gatunków i ras 
zwierząt gospodarskich”, bogato ilustrowa-
ny zdjęciami, niestety czarno-białymi. 

Zygmunt Białas pisze o ustrońskich 
solankach i borowinach jako surowcach 
leczniczych, trybie prawnego uznania ich 
leczniczych wartości oraz ich jakości na 
podstawie wyników badań laboratoryj-
nych. Przykładowo, najwcześniejsze z nich 
– badanie borowiny - zostało wykonane  
w 1898 r. Temat tworzyw naturalnych i ich 
wykorzystania podejmuje także Katarzyna 
Wencel w artykule „Zabiegi balneologiczne 
w Uzdrowisku „Ustroń” w latach 1995 
– 2008”, ilustrowanym wykresami. 

Zygmunt Białas w drugim ze swoich 
tekstów zaprasza na spacer po Ustroniu  

i okolicy, polecając zabranie ze sobą młot-
ka i lupy. Celem spaceru jest samodzielne 
badanie ciekawych odmian skał występują-
cych na naszym terenie. Prowadzi m.in.: do 
kamieniołomu pod Kopieńcem i Jelenicą, 
gdzie występują wapienie cieszyńskie, na 
Zawodzie Dolne, do Gościradowca z łupka-
mi cieszyńskimi, do górnego odcinka doliny 
potoku Bładniczki i wielu innych miejsc. 
Opisuje proces powstawania poszczegól-
nych skał, załącza duże zdjęcia. 

Inny spacer proponuje Andrzej Piechocki. 
Swoją trasę nazywa „Małą pętlą” i prowadzi 
czytelników po Uzdrowisku. Samodzielnie 
podążyć możemy szlakiem pomników 
przyrody na Śląsku Cieszyńskim, których 
zestawienia podjął się Aleksander Dorda. W 
obszernej tabeli znajdują się nazwy, dokład-
ne lokalizacje, obwód w cm (są to głównie 
drzewa), wysokość, wiek (najstarsze ma 
550 lat), data objęcia ochroną, uwagi, ogó-
łem jest to 278 opisanych pomników. Kto 
podejmie się znalezienia wszystkich? 

O wiele trudniejszym zadaniem będzie szu-
kanie rzadkich gatunków storczyków, które 
występują na terenie Nadleśnictwa Ustroń. 
Opisał je w swoim artykule Marek Fiedor. 
- Storczyki to jedna z najliczniejszych 
grup gatunków świata roślin, około 25 tys. 
gatunków na świecie – mówił. - Na tym 
tle oczywiście dość skromnie prezentuje 
się flora Polski, która liczy zaledwie 50 
gatunków, na ogół bardzo rzadkich, wręcz 
zagrożonych wyginięciem. Swoistym zagłę-
biem storczykowym, bardzo wyjątkowym 
miejscem pod tym względem jest teren 
Nadleśnictwa Ustroń, gdzie stwierdzono 
dotychczas występowanie 33 przedstawi-
cieli tej grupy roślin. 

Wśród pozostałych artykułów, są m.in. 
opisujący edukację ekologiczną w Szkole 
Podstawowej nr 1, Kronika Pogodowa 
2008 Marcina Sztwiertni, opis działalności 
Klubu Ekologicznego w latach 2006 – 2008 
autorstwa Małgorzaty Węgierek. Prezenta-
cjom „Przyrodnika Ustrońskiego” zawsze 
towarzyszy muzyka, w tym roku dzięki 
występom Klaudii Fober. To laureatka 
wielu nagród, ostatnią jest pierwsze miejsce  
w powiatowym przeglądzie, w kategorii 
solistów. W „Leśniku” wykonała kilka pio-
senek z repertuaru różnych wykonawców, 
m.in. Blue Cafe, Marka Grechuty, Natalii 
Kukulskiej i Eweliny Flinty.        Maria Kulis  

Przyrodnik prezentuje prof. G. michna.																																																														Fot.	w.	Suchta

Ósmy „PrzyroDnik”
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zwyciężczyni  z  ameryki

ności od wieku czworonoga, jest klasa 
szczeniąt, młodzieży, pośrednia, otwarta, 
klasa weteranów i użytkowa, dla psów  
z dodatkowym certyfikatem użytkowości. 
Są to psy obronne lub myśliwskie, także 
charty. Klasa championów jest przezna-
czona dla utytułowanych już odpowiednio 
zwierzaków.

W poprzednich latach widać było zwy-
kle, że na parkingu przed stadionem 
Kuźni, gdzie odbywa się wystawa, sprze-
dawano często prosto z bagażnika szcze-
niaki rzekomych rasowców. W tym roku 
było to surowo zabronione, organizatorzy 
kilka razy ostrzegali podczas wystawy 
przed kupowaniem takich psów. Często 
są to bowiem szczeniaki chore, bez do-
kumentów, o niepewnym pochodzeniu. 
Pies, którego właściciel chce wziąć udział 
w Wystawie Psów Rasowych, musi już 
na wstępie spełniać odpowiednie wy-
magania: przede wszystkim, być psem 
rasowym. Tu nie wystarczy sam wygląd 
odpowiadający wzorcowi. Pies powinien 
posiadać rodowód, a co za tym idzie udo-
kumentowane pochodzenie do piątego 
pokolenia. 

Niektórzy zgłaszają psy do udziału w wy-
stawie jedynie z ciekawości, by przekonać 
się, jak blisko jego czworonogowi do wzor-
ca danej rasy. Inni, stali bywalcy wystaw, 
mają swoje wypróbowane sposoby. Widać 

Wystawę otworzył burmistrz miasta Ire-
neusz Szarzec, wśród gości znajdował się 
również starosta cieszyński Czesław Glu-
za. Organizatorem imprezy był Związek 
Kynologiczny, oddział w Bielsku – Białej. 
Zwierzęta prezentowały się na ringach, 

których było dwanaście; na każdym ringu 
inna grupa ras. Ocen dokonywali sędzio-
wie, informacje o wszystkich wystawio-
nych zwierzętach można było znaleźć 
w obszernym katalogu. Psy, oprócz ras, 
podzielone były także na klasy. W zależ-

Przed wejściem na ring.																																																	 	 	 	 	 	 	 													Fot.		w.	Suchta

Prezentacja charta perskiego.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fot.	 	 w.	 Suchta	

Beskidzka Wystawa Psów Rasowych to stały punkt w ustrońskim kalendarzu imprez wakacyjnych. W tę niedzielę, 
5 lipca, odbyła się w Ustroniu już po raz jedenasty. Jak zwykle ściągnęła tłumy ludzi, zarówno właścicieli psów, jak 	
i tych, którzy przyszli zwierzęta jedynie pooglądać. A było na co popatrzeć: w tegorocznej wystawie wzięło udział ponad 
970 psów, przedstawicieli 161 ras. 
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było, jak sprawnie przygotowywali swoje 
psy do wyjścia na ring: precyzyjnie czesali, 
obcinali, tapirowali, opryskiwali odżywka-
mi sierść. Na specjalnych stolikach stały zaś 
grzeczne, nieruchome czworonogi. 
- W dwie, trzy godziny trzeba się z tym 
uporać, żeby to zrobić – mówiła mi właści-
cielka wielkiego charta perskiego. - Trzeba 
go wysuszyć dokładnie, wypryskać spe-
cjalnymi środkami, dużo odżywki przede 
wszystkim nałożyć i dużo balsamu. 

Nawet ci, którzy są stałymi bywalcami 
wystaw, dzielą się na ich zwolenników 
i przeciwników. Czy pies, który ma być 
wzorcowy, może być jednocześnie towa-
rzyszem i przyjacielem? Rozmawiałam 
na ten temat z Patrycją Bałdys z Bielska-
Białej, właścicielką owczarka staroan-
gielskiego, psiego czempiona  na którego 
woła Jacek. 
- My nie jesteśmy zwolennikami wystaw, 
więc wystawiamy go dwa, trzy razy do 
roku. Nie wszystkie wystawy są takie przy-
jemne, jak ta. W Spodku w Katowicach 
na przykład jest hałas, gorąco, miejsce 
nieszczególne. Najbardziej lubiłyśmy 
wystawę w Sopocie, bo tam była prze-
strzeń, drzewa i cień. Tu też jest bardzo 
przyjemnie, jest dużo zieleni. Każdy ma 
swój sposób życia, a my lubimy psy po 
prostu. W ciągu tygodnia nie dbamy o to, 
żeby był czysty. 

Najważniejszym punktem programu był 
wybór zwycięzców. Finał odbył się około 
15. Najpiękniejszym Psem Podbeskidzia, 
według sędziów, został cocker spaniel Bas-
sco. Jego właścicielka to Agata Bukowska 
z Łodygowic:
- To moje hobby – powiedziała dla GU. -  
Zdarzają się sukcesy, a do Ustronia bardzo 
lubimy jeździć, bo to nasza regionalna 
wystawa. Jesteśmy tu co roku. Suczka to 
pies żywiołowy, potrzebuje dużo ruchu, 
więc dla ludzi aktywnych. Wymaga też 
odpowiedniej pielęgnacji włosów. Trzeba 
umieć o nią zadbać. To psy bardzo przy-
jazne, kochają wszystkich ludzi.

Najpiękniejszym Psem Ras Polskich: 
ogar polski Zenit, który należy do Magda-
leny Musiał z Krakowa. Najpiękniejszym 
Szczenięciem - siberian husky Jasper, 
właściciel to JoaQuin Guardiola z Gdy-
ni, Najpiękniejszym Juniorem – seter 
irlandzki Desperado, właścicielem jest 
Ewa Wójcik z Koniuszy. Najpiękniejszym 
Weteranem – bearded collie o imieniu 
Bambina, należący do Anny Smetakovej 
z Prerova w Czechach. Najpiękniejszym 
Psem Użytkowym jamnik krótkowłosy In-
triga Aleksandry Dembiniok z Mikołowa. 
W poszczególnych grupach zwyciężyli:  
w grupie I bearded collie Celtic Pride 
Pawła Dłócioka z Zabrza, w II grupie 
bokser żółty Eagle należący do Urszuli 
Szrek z Kielc, w III grupie Yorkshire terier  
o imieniu Xmas Wish, którego właści-
cielem jest Alena Bystrianska z Ostrawy-
Poruby w Czechach, w grupie IV jamnik 
krótkowłosy Intriga, właściciel Aleksandra 
Dembiniok z Mikołowa, w grupie V pies 
faraona o imieniu Am’desert Orchid na-
leżący do Adeli Pechancovej z Ostrawy, 
w VI grupie ogar polski Zenit Magdaleny 
Musiał z Krakowa, w VII grupie seter an-
gielski Ochra-oxana należący do Urszuli 

Glinki z Praszki, w VIII grupie springiel 
spaniel angielski My Magic Boy, należący 
do Jadwigi Krynickiej z Żyrardowa, w XI 
grupie lhasa apso o imieniu All Tooeasy 
należący do Radka Blazo i w grupie X 
whippet Your Tea & Milk, właściciel 
Katarzyna Lazar z Katowic. 

Najpiekniejszym Psem Wystawy został 
All Tooeasy rasy lhasa apso, którego wła-
ścicielem jest Radek Blazo:
- Jestem ze Słowacji, z Bratysławy. Suka 
jest sprowadzona z Ameryki w ubiegłym 
roku. Obecnie ma 20 miesięcy, a już 
wygrała trzykrotnie Best in Show. Jest 
to junior championka dziewięciu krajów, 
do tego grand championka. Kosztowała 
sporo, ale trudno to mierzyć pieniędzmi. 
To moja duma i miłość. Utrzymanie jej to 
sporo zabiegów. Każdego dna musi być 
wyczesana. Je przede wszystkim karmę 
i mięso gotowane. Pierwszy raz jestem 
w Ustroniu, ale zapewniam, że przyjadę 
tu za rok.

Przez jakiś czas wydawało się, że wystawę 
poważnie zakłóci burza, ale deszcz przeszedł 
szybko i nie spowodował zakłóceń. Jeden 
incydent, zupełnie innego rodzaju, wymagał 
interwencji policji i Straży Miejskiej: pew-
nemu kierowcy bardzo nie spodobało się, że 
na czas wystawy zamknięta była ulica Spor-
towa. Ale bez tego tak wielka impreza nie 
mogłaby się odbyć; bardzo pomogli również 
właściciele firm: Inżbud, Kosta, Słonecznik, 
którzy użyczyli placów przy swoich siedzi-
bach jako parkingów, za co organizatorzy 
pragną podziękować. Wielkie podzięko-
wania komisarz wystawy Michał Jurczok 
kieruje również, przy tej okazji, w stronę 
prezesa KS Kuźnia Zbigniewa Szczotki, 
Hurtowni Elektrycznej paśtwaWojtas, firmy 
ochroniarskiej Elkomex Czesława Kantora 
z Cieszyna, doktor Sitkiewicz z Wisły za 
opiekę medyczną, Rudolfowi Czyżowi za 
nagłośnienie, Renacie i Józefowi Puzoń za 
krzewy, które ozdabiały podium dla najlep-
szych.                                     Maria Kulis

Pod czujnym okiem sędziego.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Fot.	 	 w.	 Suchta	

zwyciężczyni best in show z właścicielem.																																																Fot.		w.	Suchta	
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MIEjSka BIBLIOTEka PUBLIczNa  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oRaz WypoŻyCzalnia dla dzieCi i młodzieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 15.00; pi.: 12.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 15.00; pi.: 12.00 - 18.00

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. 
„zbioRy maRii SKaliCKieJ” OddziAŁ MUzeUM USTROŃSKieGO
ul. 3 maja 68, tel. 033 858-78-44, 
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, 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” w Muzeum Marii Skalickiej
LaLkI ŚWiata - w strojach narodowych, historycznych i regionalnych 
Wystawa czynna: 1.07 - 30.09.

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 pn do pt 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.

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
zapraszamy na zajęcia od września.

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. 

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.

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

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 W pRaŻaKóWCe
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.

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 
ul. brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z eRy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-15.00, czwartek: nieczynne
piątek : 12.00-18.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.

Poniższe zdjecie przyniósł do naszej redakcji ustroniak Korm-
neliusz Kapołka. Ze zdjęciem przyniósł nagrodę dla czytelnika, 
który odgadnie, gdzie to zdjęcie zostało wykonane, jaka jest 
historia przedstawionego na nim mostu i ewentualnie, czy znane 
są osoby z tego zdjęcia. Prosimy o odpowiedzi listowne. Osoba, 
która pierwsza odpowie, gdzie i co to jest, otrzyma ufundowany 
przez K. Kapołkę album malarstwa.

GDzie to jest?
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krzyżÓwka   krzyżÓwka   krzyżÓwka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

PoZIoMo: �) gleby rzeczne, 4) w świecy, 6) student,  
8) rybackie letnisko, 9) KS Kuźnia, �0) sąsiad Pawlaka, 
��) szaruga, ��) zabytkowa wieś na Podhalu, ��) mor-
ska nawałnica, �4) wieś przy zakopiance, �5) niemiecki 
premier, �6) z karą w parze, �7) czołowy serbski piłkarz,  
�8) imię Zadory, włoskiej piosenkarki, �9) Rzym dla Włochów,  
�0) oczy – zdrobniale i gwarowo.
PIoNoWo: �) przyrząd z okularem, �) produkuje książ-
ki i gazety, �) kamień szlachetny z morza, 4) książeczka  
z pieśniami religijnymi, 5) lico, 6) statek na wiatr, 7) kilka 
rzędów kolumn, ��) rybka akwariowa, ��) zieją ogniem, 
�4) udaje statek.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 17 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 25
FeStIWAL CoUNtRy

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Wanda brudna, 
Ustroń, ul. Bema 6.  Zapraszamy do redakcji.  

Witejcie
Co też porobiocie w lecie? Spoczywocie jak je taki hyc 

kansik w ciyniu pod strómym, czy raczyj mocie robote 
kole tych co spoczywajóm? Bo przeca widzi sie na cestach 
sporo lufciorzy, a i wnuki do niejednej chałupy ze świata 
przijechały do starzików. Jo też fórt móm jakómsik robote 
i ani żech sie bardzo nie nazdała, że to już przeca pół roku 
je za nami. 

Łoto pore dni móm pod łopiekóm takigo łaciatego kun-
delka łod kamratki, co pojechała na wycieczke do Izraela. 
Dycki chciała jechać do tej Ziymi Świyntej, tóż naszpo-
rowała se kapke grosza i wreszcie sie wybrała. Przedtym 
była jeszcze na wystawie w naszym muzeum, bo tam akurat 
niedowno była impreza ło Izraelu, tóż potym prziszła tako 
nawiedzóno, że już ło niczym inszym nie rzóndziła jyny, że 
bydzie chodzić po tych samych miejscach kaj żył Jezus. 

Pojechała na życiowóm wyprawe, a jo została z psym. 
Łoto szłach akurat do rotuza, bo mie sómsiadka pytała, 
coby ji zaniyś jakisi pismo do „miyszkaniówki”, a łóna le-
dwo chodzi z loskóm, tóż żech jóm wyrynczyła i dziwóm sie 
wiela planujóm tych imprez w lecie, bo do mnie też niedłógo 
wnuczka przijedzie, tóż muszym ji zapewnić atrakcje, a nej-
lepi darmowe. Trzeja prziznać, że tu fórt sóm jakisi imprezy 
i człowiek sie ani ni mo czasu ponudzić. A gor teraz w lecie. 
Nie wiadómo co wybrać? Czy iś na wystawe psów, czy na 
kóncert na rynku? Nielza wszyckigo spamiyntać. Łoto na 
psy pujdym sie podziwać razym z mojim starym, ale na kón-
certy łón nie do sie wycióngnóć, to zaś sprugujym namówić 
kamratke. Ni ma to jak miyszkać w kurorcie. Człowiek nie 
wyjyżdżo, a czuje sie jak na wczasach.                   Jewka	

w towarzystwie przyjemniej.																																																Fot.		w.	Suchta	

Nowo powstające Sanatorium UStRoń - w Ustroniu 
rozpoczyna nabór na następujące stanowiska pracy:

- pielęgniarka, - pielęgniarka oddziałowa - rehabilitant 
- fizjoterapeuta, - rehabilitant 

(wymagania zgodne z rozporządzeniem MZiOS z 29.03.1999, Dz.U.Nr. 30 poz. 300) 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy - prosimy o składa-

nie aplikacji osobiście w recepcji Hotelu-Sanatorium Tulipan, 
Ustroń ul. Szpitalna 21 lub e-mail: recepcja@hotel-tulipan.pl 
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Po raz pierwszy w Polsce rozgryway 
jest cykl biegów górskich połączonych 
wspólną punktacją. Inauguracja Mountain 
Marathonu odbyła się 4 lipca w Ustroniu. 
Na starcie stanęło 102 zawodniczek i za-
wodników, do mety dobiegło 67. Na mecie 
zwycięzca Andrzej Długosz stwierdził, że 
„słońce grzało jak pieron”. 

Do pierwszego Mountain Marathonu 
startowano z ustrońskiego rynku. Trasa 
liczyła 23 kilometry i wiodła przez małą 
Czantorię na szczyt Czantorii Wielkiej, 
potem zbieg niebieskim szlakiem do Po-
niwca, skąd ponownie podbiegano na 
Małą Czantorię, ponownie zbieg czarnym 

szlakiem w kierunku Cisownicy i tzw. 
Solokiem do Jonka na Kympie i do mety 
na rynku. Poza Ustroniem Mountain Mara-
thon zostanie także rozegrany w Karpaczu, 
Piwnicznej i Kłodzku.
- Jest to spore przedsięwzięcie, tak pod 
względem logistycznym jak i kosztowym, 
a odbywa się głównie dzięki wsparciu 
miast gospodarzy i kilku sponsorów – 
mówi organizator Paweł Fąferek. - Mamy 
nadzieję na pomoc w przyszłych latach  
z Ministerstwa Sportu i lokalnych funduszy, 
by impreza była jeszcze bardziej bogata.  
W tym roku nie jest źle. Dlatego cała czo-
łówka polskich biegaczy górskich przyje-

chała do Ustronia. A wasze miasto jest zna-
ne z biegów górskich. Tu były Mistrzostwa 
Świata Weteranów, tu rozgrywany jest bieg 
tzw. „77”. Karpacz też organizuje biegi  
i Bieg na Śnieżkę funkcjonuje od wielu lat 
i w tym roku został włączony do naszego 
cyklu. Prężne środowisko jest w Rytrze. 
To są miasta mające wiele do zapropono-
wania i do nich się kierujemy. Ważna jest 
też infrastruktura, gdyż wielu zawodników 
przyjeżdża wcześniej, niektórzy są tu już 
od poniedziałku, by poznać trasę.

 Podczas sobotniego biegu prowadził od 
pierwszego podbiegu do mety A. Długosz. 
Zwycięzca pochodzi z Rytra, jest człon-
kiem austriackiego klubu Asics Kolland. 
Przed dwoma laty zajął drugie miejsce 
w Pucharze Świata w biegach górskich, 
przed rokiem był czwarty. W Ustroniu 
startował po raz pierwszy. W tym roku 
nastawia się na cykl Mountain Marathon  
i Puchar Świata. 
- Cieszę się, że wygrałem, a chciałem to 
zrobić jak najmniejszym kosztem – po-
wiedział na mecie A. Długosz. - Liczy się 
zwycięstwo. Dosyć gorąco, choć na szczy-
cie było już rześkie powietrze. Do góry 
pobiegłem dość żwawo, by móc trochę 
wolniej zbiegać. Wtedy dość niebezpiecz-
nie zbliżyli się do mnie inni, także mój brat. 
Trasa ciężka, mimo że przewyższenie nie 
jest duże. Ale 23 kilometry zawsze wchodzi 
w nogi i z pewnością to odczuję. Wolę bie-
gać pod górę, bo można startować częściej  
i tak się tego nie odczuwa. Generalnie jest 
tu ładny region turystyczny, fajna atmosfe-
ra. Myślę, że z ochotą tu powrócę na jakiś 
bieg. A biegi górskie to dość ciężka dyscy-
plina. Za miesiąc podczas Pucharu Świata 
w Słowenii na dziewięciu kilometrach jest 
dwa kilometry przewyższenia. Mój trening 

mountain  marathon
Pierwszy podbieg.																																																		 	 	 	 	 	 	 														Fot.		w.	Suchta

najszybsze panie na podium.																																																	 														Fot.		w.	Suchta
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Na trawniku obok kościoła pw. Dobrego 
Pasterza w Polanie rosną od niedawna dwa 
drzewa więcej. Właściwie są to dwa drzew-
ka, troskliwie zabezpieczone przez solidne, 
drewniane płotki przed przypadkowym 
zdeptaniem czy wyrwaniem. Są wyjątkowe 
nie tylko dlatego, że to przedstawiciele 
dwóch znakomitych, rodzimych gatunków. 
To drzewka wyhodowane z nasion poświę-
conych przez papieża Benedykta XVI, 
podczas jego wizyty w Polsce. Wspólnocie 
parafialnej podarowali je ustrońscy leśnicy. 
Akt poświęcenia odbył się 26 maja 2006 r., 
podczas mszy świętej na placu Piłsudskie-
go w Warszawie. Drzewka wyhodowane 
zostały w Nadleśnictwie Jabłonna. To dwa 
gatunki drzew iglastych: jednym jest świerk 
istebniański, wyrosły z nasion zebranych 
w lasach Beskidu Śląskiego, najcenniejsza 
odmiana świerka w Polsce. Drugi to sosna 
piska, naturalnie występująca na terenie 
Puszczy Piskiej. 

saDzono  Drzewka
Uroczyste zasadzenie drzewek odbyło 

się 7 czerwca, po mszy świętej. Uczestni-
czył w nim nadleśniczy Leon Mijal, leśni-
cy z Nadleśnictwa Ustroń, wierni. Ksiądz 
proboszcz Alojzy Wencepel poświęcił 
drzewka i w ciepłych słowach dziękował 
leśnikom za ten dowód wzrastania i umac-
niania się wiary, który, przy odpowiedniej 
opiece, powinien przetrwać dziesiątki lat. 
Proboszcz otrzymał także dwa certyfikaty, 
potwierdzające autentyczność sadzonek. 

Nie jest to pierwsza taka inicjatywa, 
podjęta przez Nadleśnictwo Ustroń.  
W kwietniu 2006 r. na Kaplicówce  
w Skoczowie leśnicy posadzili dąb szy-
pułkowy. Wyhodowano go z nasion ze-
branych z najstarszego w Polsce Dębu 
Chrobrego, które poświęcił Jan Paweł II 
podczas Pielgrzymki Leśników Polskich 
do Watykanu w 2004 r.  Skoczowski dąb 
rośnie w tym samym miejscu, w którym 
stał ołtarz podczas odprawiania tam mszy 

świętej przez papieża. Drzewko przyjęło 
się znakomicie i z każdym rokiem jest co-
raz większe.                                         (mk) 

sadzenie drzewek.                                                fot.  m. kulis	

nie różni się zbytnio od treningu innych 
biegaczy maratonów i półmaratonów.  
W okresie przygotowawczym trzeba prze-
biec około 180 km tygodniowo, obecnie  
w okresie startowym 110, bo co tydzień 
się startuje. Poza tym w takich biegach 
liczy się doświadczenie i przewagę mają 
starsi zawodnicy. Niektórzy zaczynają po 
trzydziestce. Ja też początkowo startowa-
łem na bieżni średnie i długie dystanse. 
Później były biegi uliczne, a teraz górskie 
i trwa to do dziś.

Również wśród kobiet pewnie zwy-
ciężyła prowadząca od startu do mety 
Izabela Zatorska. Kilka lat temu startowała  
w Ustroniu podczas Biegu Legionów. 
Obecnie specjalizuje się w biegach 
górskich i jest najlepszą zawodniczką  
w Polsce. Startuje także w Pucharze Salo-
mona, przymierza sie do mistrzostw Polski 
w stylu anglosaskim i alpejskim.
- Mountain Marathon to coś nowego, dłu-
gie biegi, do których trzeba się specjalnie 
przygotowywać – powiedziała na mecie 
I. Zatorska. – Te biegi mają przed sobą 
przyszłość. Podczas dzisiejszego biegu 
pogoda dała się we znaki. Poza tym nie 
lubię zbiegów, a ten z Wielkiej Czantorii 
po kamieniach wszedł mi w „czwórki”, 
pomimo że starałam się biec wolno. Ten 
zbieg był dla szaleńców. Jeżeli ktoś dba 

o swoje zdrowie i traktuje sport profe-
sjonalnie, musi zwracać uwagę na takie 
rzeczy. Myślę, że na Czantorii są inne 
zejścia i można było z nich skorzystać 
nawet kosztem wydłużenia trasy. A na 
tym zbiegu i tak nie było widzów, tylko 
myśmy się mordowali i nabijali nogi. Teraz 
będziemy cierpieć do czwartku. Poza tym 
bieg bardzo dobry. Rywalizowałam raczej 
z mężczyznami i gdyby nie ten zbieg, 
może byłabym w pierwszej szóstce. A tak 
byłam dziesiąta.

Wyniki:
Kobiety: klasyfikacja generalna: 1. Iza-

bela Zatorska (2.14,48), 2. Agnieszka 
Kobierska (2.28,49), 3. Joanna Drewnic-
ka-Ogrodnik (2.30,28). Grażyna Madzia 
z Ustronia w swej grupie zajęła trzecie 
miejsce (3.06,13).

Mężczyźni: juniorzy: 1. Maciej Kempka 
(2.10,47), seniorzy: 1. Andrzej Długosz 
(1.49,18), 2. Adam Długosz (1.53,34), 
3. Jan Michałowski (1.54,52), mastersi: 
1. Janusz Magiera (2.03,13), weterani: 1. 
Leszek Zając (2.13,59).

Zawodnicy przed dekoracją mogli ogla-
dać na scenie na rynku zespół taneczny,  
a nagrody najlepszym wręczali P. Fąferek 
i sekretarz miasta Ireneusz Staniek.

Miasta wspierają różne zawody w całej 
Polsce i tam kierują się organizatorzy. Za-

pytałem P. Fąferka jak to było w przypadku 
wyboru Ustronia na Mountain Marathon:
- Staraliśmy się podejść do tego w ten 
sposób, by cykl był urozmaicony. Chcemy 
pokazywać pasma górskie nie tylko cie-
kawe dla turysty, ale także ciekawe z per-
spektywy uprawiania sportu. Chcieliśmy 
też, by cykl nie był skupiony na jednym 
obszarze. W ten sposób wybraliśmy kilka 
miast, z którymi prowadziliśmy rozmowy. 
Tu duży ukłon w stronę władz Ustronia, bo 
spotkaliśmy się od razu z dużym zrozumie-
niem. Zarówno burmistrz, jak i pani Gra-
żyna Winiarska z Urzędu Miasta, bardzo 
nam pomogli. Gdyby w innych miastach 
można było spotkać się z takim zaangażo-
waniem, byłoby łatwiej przygotowywać  
i proponować imprezy sportowe. Jak 
widać zawodnicy też są bardzo zadowo-
leni. Liczy się już samo to, że start i meta 
jest na rynku. Wielu zobaczyło ten rynek  
i twarz im promieniała, a jednocześnie byli 
zdziwieni, że taki rynek może powstać  
w Polsce, a dodatkowo jest miejscem startu 
i mety. Wiele dyscyplin sportowych nie 
jest na świeczniku, zawodnicy wkładają  
w to całe życie, a nie są doceniani. To 
nie są piłkarze z pierwszych stron gazet, 
którzy moim zdaniem, trenują wiele mniej.  
A tu biegacze startują na rynku, są widziani  
i dopingowani.               Wojsław Suchta
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www.ustron.pl

Promocja okien PCV F.H. „Besta”,  
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033 854-53-98.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-854-
22-57. www.komandor-ustron.pl.

Pustaki żużlowe, keramzytowe, 
bloczki, produkcja. Tel. 518-201-
189, 033 852-16-47.

Węgiel Eko-groszek, pakowa-
ny, drewno opałowe, transport.  
0 518-201-189.

Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem zawodo-
wym, tel. 033 857-73-18.

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
033 854-38-39, 602-704-384.

Golden retriever - szczeniaka 
dwumiesięcznego z rodowodem, 
sprzedam. Tel. 691-708-278.

Tanio sprzedam: - łóżko sypialnia-
ne dwuosobowe, - sofę rozkłada-
ną. Tel. 607-869-241.

dziesięć  lat  temu

      KULtURA
10-12.7        III Festiwal Folk&Country, amfiteatr.  
11.7   godz. 15.00 Wernisaż wystawy „Motywy religijne  
         w pracach St brzimy”, Muzeum Ustroń- 
         skie.
18.7   godz. 19.00 �0 lat kabaretu Ani Mru Mru, amfiteatr.            
   KINo 
3-9.7  godz. 17.00  LAto MUMINKóW, animowana bajka  
         w polskiej wersji językowej.
3-9.7  godz. 18.15  MARLey I JA, komedia romantyczna,  
         15 lat, USA.
3-9.7  godz. 20.00  SLUMDoG. MILIoNeR Z ULICy, 
         obyczajowy,15 lat, USA.  
10-16.7 godz.17.00  GóRA CZARoWNIC, komedia s/f w pol 
         skiej wersji językowej,USA.
10-16.7 godz.18.40  Z MIŁośCI Do GWIAZD, komedia, 15 
         lat, Francja.
10-16.7 godz.20.10  X-MeN GeNeZA: WoLVeRINe, 12 lat, 
          USA.  

9-10.7   - Pod najadą ul. 3 maja 13    tel. 854-24-59
11-12.7  - na szlaku ul. 3 maja 46   tel. 854-14-73
13-16.7  - centrum ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
17-18.7  - na zawodziu ul. sanatoryjna 7 tel. 854-46-58
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

Niekwestionowanym hitem ostatniego weekendu była niedziel-
na XXV Beskidzka Wystawa Psów Rasowych, która mimo upału 
przyciągnęła tłumy widzów. 

Wspaniale bawiono się na Festynie Myśliwskim, który odbył się 
w sobotę, 3 lipca na Polu Biwakowym w Dobce. Las w pobliżu, 
w kuflach piwo, dziczyzna nad ogniskiem…

W sobotę 3 lipca, na kortach w Parku Kuracyjny rozegrano 
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Ustronia zorganizo-
wany przez Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe.

Ustroń staje się centrum dość egzotycznego sportu jakim są psie 
zaprzęgi. Ostatnio powołano do życia Polski Otwarty Związek 
Stowarzyszeń Sportu Psich Zaprzęgów zrzeszający kluby sporto-
we, które dopuszczają do zawodów wszystkie psy bez względu na 
rasę. Prezesem tego związku została Dorota Kaniewska Godycka 
z Ustronia. 

„Wypić dużo, to nie sztuka. Nie wypić wcale – to jest sztuka, 
ale na to trzeba być chłopem!” . To rozpowszechnione hasło  
wypowiedziane przez księdza Władysława Zązla z Kamesznicy 
– diecezjalnego duszpasterza trzeźwiejących alkoholików padło 
także podczas spotkania na Parafii Dobrego Pasterza w Polanie, 
gdzie od marca tego roku odbywają się spotkania edukacyjno 
-informacyjne na temat choroby alkoholowej. 

Czwartek 8 lipca jest pierwszym dniem jubileuszowego  
X Festiwalu Twórczości Religijnej „Gaude Fest”.               (aw)

*    *    *

na hulajnodze, wrotkach i szczudłach.                      fot. w. suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *



9 lipca 2009 r.   Gazeta Ustrońska   �9

felieton
Sezon

Jak już pisałem, inaugurację sezonu 
uzdrowiskowego mamy za sobą. Chyba 
chodziło o inaugurację sezonu turystycznego, 
bo turystów do Ustronia przybywa każdego 
weekendu coraz więcej. Wiedzą coś o tym 
mieszkańcy naszego „osiedla generałów”, 
na którym zmotoryzowani turyści z całego 
Śląska, parkują już po obu stronach ulic, tak, 
że niekiedy trudno przejechać. Sezon artysty-
czny w naszym mieście też już rozpoczęty. 
Pierwsze koncerty i imprezy na Rynku i w 
amfiteatrze za nami. A najważniejsze wyda-
rzenia sezonu letniego przed nami.   

Na targu sezon ogórkowy już się rozpoczął. 
Ogórki w cenie od 2,50 do 3,50 złotego za 
kilogram. Czy to dużo, czy mało, tego nie 
wiem. Jeżeli przeliczyć na dolary czy euro, 
to dużo w porównaniu z latami PRL-u. Ile to 
wtedy za jednego dolara można było kupić 
ogórków? Teraz już nie potrafię tego wyliczyć.  
Wtedy też opłacało się robić przetwory  
z warzyw i owoców. A kiszenie ogórków, to 
był obowiązek każdej gospodarskiej rodziny. 
Wiem, że nic tak nie cementuje małżeństwa, 
jak robienie przetworów. Moja żona Lusia jest 
co do tego bardzo sceptyczna. Po pierwsze to 
mamy różne przepisy rodzinne na te przetwory 
i więcej jest kłótni i sporów, niż pożytku  
z robienia przetworów. Ale mi się rymnęło! 
Po drugie cały czas żona mi przypomina, że 
ceny kilograma kiszonej kapusty, ogórków, 
czy innych przetworów, pasteryzowane  
w słojach, w naszych supermarketach, są 

tak niskie, że nie warto robić przetworów. 
Tak, czy inaczej, tradycji trzeba dochować  
i te dwa słoje ogórków małosolnych musimy 
zrobić. Do tego, jak ogórki będą najtańsze, 
zrobimy kilka słoi kiszonych ogórków, bo 
nasze zawsze będą lepsze od tych z super-
marketów. Gdzie te czasy, jak ogórki kiszono  
w beczkach dębowych i przechowywano do 
zimy w wodzie w studniach czy potokach, 
żeby beczki się nie rozeschły?

Sezon ogórkowy w mediach też już 
rozpoczęty. W tym roku ziemia cieszyńska 
była miejscem inauguracji tego sezonu, 
dokładnie Bażanowice w gminie Goleszów, 
gdzie rozpoznano znaną ze środków prze-
kazu pumę, grasującą po połowie naszego 
kraju. Zamieszania było tylko przez jeden 
dzień, bo zaraz okazało się, że to nie groź-
na puma tylko taki większy kiciuś. Moja 
kotka Bacha, rasy normalny „dachowiec”, 
aż upłakała się jak norka ze śmiechu z tej 
informacji. Najgorzej miał się wójt gminy 
Goleszów, którego złośliwi dziennikarze 
wciąż pytali, z ironicznym uśmiechem na 
ustach, po co kazał rozwiesić ogłoszenia  
o pojawieniu się pumy, skoro ta okazała się 
być ... „okazałym kotem”. Boże dziękuję ci, 
że uchroniłeś Ustroń i naszego burmistrza, 
od tego, że ta rzekoma puma nie dotarła do 
naszego miasta. Jak pamiętam, to i w naszym 
mieście zdarzały się sensacje w sezonie 
ogórkowym. Jak byłem starostą cieszyńskim 
w każdy piątek organizowałem w starostwie 
konferencje prasowe dla dziennikarzy z 
regionu. Jak na taką konferencję spóźniony 
dotarł nasz redaktor naczelny Woj sław 
Suchta w towarzystwie ówczesnego naczel-
nika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta, a dziś starosty Czesława Gluzy, który 
zawsze chciał być rzecznikiem prasowym 

felieton

W latach 2013-2015 na terenie Republi-
ki Czeskiej w Karwinie, niedaleko granicy 
z Polską, ma zostać wybudowana spalarnia 
śmieci. Zdecydowanie protestują przeciw-
ko tej budowie mieszkańcy i władze gminy 
Zebrzydowice. Pod pisemnym protestem, 
złożonym przedstawicielom Urzędu Wo-
jewódzkiego w Ostrawie, oprócz władz 
gminy Zebrzydowice podpisali się, jak 
donosił Głos Ziemi Cieszyńskiej, soli-
darnie wszyscy wójtowie i burmistrzowie  
z powiatu cieszyńskiego.

Mimo tego protestu władze czeskie nie 
mają zamiaru zrezygnować ze swoich 
planów. Mamy więc przed sobą kolejny 
konflikt przygraniczny. Tym razem nie 
chodzi o konflikt o miedzę między sąsia-
dami, ale o konflikt na granicy polsko-
czeskiej. Sprawa wygląda poważnie, kiedy 
w proteście zaangażowali się wszyscy 
burmistrzowie i wójtowie powiatu cie-
szyńskiego. 

Chociaż do budowy owej spalarni śmieci 
jeszcze jest kilka lat, to wybrany przez 
stronę polską czas protestu jest jak najbar-

dziej właściwy. Zablokować ową budowę 
można w fazie projektowania. Kiedy ruszy 
sama budowa będzie już za późno…

Powodem protestu są obawy, że przyszła 
spalarnia śmieci wybudowana po stronie 
czeskiej, będzie poważnym zagrożeniem 
dla środowiska gmin leżących po stronie 
polskiej, szczególnie gminy Zebrzydowi-
ce. Rzeczywiście samo stwierdzenie, że 
chodzi o spalarnię odpadów czy spalarnię 
śmieci budzi jak najgorsze skojarzenia. 
Wyobraźnia ukazuje obraz śmieci spala-
nych na wysypisku. Łączy się to z nie-
przyjemnymi zapachami i trującymi wy-
ziewami. Życie okolicznych mieszkańców 
staje się w takiej sytuacji nie do zniesienia.  
I przy takich wyobrażeniach spalarni śmie-
ci podpisywanie protestu przeciwko jej 
budowie jest w pełni uzasadnione…

Powstaje jednak pytanie czy Czesi pla-
nują takie spalanie odpadów, niosące za 
sobą wydzielanie szkodliwych substancji 
i rozchodzący się na wiele kilometrów 
odór, zatruwający atmosferę? Okazuje 
się, że chodzi o spalanie śmieci w za-
mkniętym obiekcie, w którym wydzielanie 
różnych substancji na zewnątrz jest o wiele 
mniejsze niż w klasycznych ciepłowniach 
opalanych węglem. Może trudno to pojąć, 
ale sam widziałem taką spalarnię w Bie-
lefeldzie i dziwiłem się, że nie ma koło 
niej żadnych nieprzyjemnych zapachów  
i po całym procesie spalania wydobywa się 
tylko niewielka strużka pary wodnej.

Wygląda na to, że w przyszłości nie 
wysypiska śmieci, ale spalarnie staną się 
właściwym sposobem na pozbywanie 
się śmieci. Coraz więcej krajów takie 
spalarnie buduje. Szwajcaria, szczególnie 
uczulona na punkcie ochrony środowi-
ska, ma 30 takich spalarni. Budowane 
one są nie tylko na peryferiach, ale także  
w dzielnicach mieszkalnych. Tak jest np.  
w Wiedniu, gdzie działają trzy spalarnie.

Może przed pisaniem protestów należa-
łoby wybrać się na wycieczkę do Wiednia 
i zobaczyć jak takie spalarnie funkcjonują. 
Zapewne też, zamiast podejrzewać Cze-
chów o złe zamiary, należałoby przyjrzeć 
się bliżej planowanemu przez nich rozwią-
zaniu. Utylizacja odpadów komunalnych 
jest i naszym problemem. Podobnie zresztą 
jak na całym świecie. Wywóz śmieci jest co-
raz droższy, a tworzenie nowych wysypisk 
staje się coraz trudniejsze, kosztowniejsze 
i zawsze budzi usprawiedliwiony protest 
osób mieszkających niedaleko wysypisk.

Może więc zamiast zbierać podpisy pod 
protestem przeciwko budowie spalarni 
śmieci, zapytać Czechów jak znaleźć pie-
niądze na wybudowanie podobnej spalarni 
po naszej stronie. Zapewne, jeśli będzie 
to spalarnia dla powiatu cieszyńskiego, to 
jej lokalizacja znajdzie się blisko granicy  
z Czechami. Tak sobie myślę, że w przy-
szłości, bliższej czy dalszej, przyjdzie  
i w naszym kraju budować spalarnie śmieci.                                      
          Jerzy bór 

Spalarnia śmieci

burmistrza, to oznajmiłem zebranym, że  
w Ustroniu chyba mają już sezon ogórkowy, 
bo „GU” w ostatnim numerze zamieściła 
obszerną relację z narodzin w jednym  
z ustrońskich gospodarstw królika z jednym 
uchem. Kontynuując konferencję prasową 
informowałem przedstawicieli mediów, że  
u nas w starostwie nie ma takich sensacji, bo 
tu tylko się pracuje i pracuje, dlatego nasza 
konferencja będzie bez takich wydarzeń 
właściwych dla sezonu ogórkowego. Zaraz 
też przystąpiłem do chwalenia się naszy-
mi osiągnięciami, tak jak to robią wszyscy 
zwołujący konferencje prasowe. Pamiętam 
jak w latach PRL-u był sobie taki wzięty 
redaktor Trybuny Robotniczej, przedsta-
wiciel PAP na ziemię cieszyńską, który za-
wsze w sezonie ogórkowym wypuszczał 
„sensację” o pojawieniu się, a to w Brennej, 
a to w Jaworzu, czy Dobce (co roku gdzie 
indziej) niedźwiedzia, który oczywiście 
przyszedł, żeby pan redaktor mógł napisać 
artykuł, z terenu Słowacji, czego nikt nie 
mógł sprawdzić. Moja suczka Lola, rasy 
syberian husky, barwy wilczasto białej, (jak 
napisał w jej paszporcie znany ustroński 
weterynarz, nazwiska nie mogę ujawnić, bo 
to byłaby niedozwolona reklama), zawsze 
reaguje ożywieniem, jak pojawi się w prasie 
informacja o grasującej watasze wilków, 
zwłaszcza, w naszej okolicy. Chłonie z zain-
teresowaniem ich „mordercze osiągnięcia”  
w inwentarzu żywym, ...ale tylko na chwilę  
w żywym, których dokonuje przeważnie 
w zagrodach gospodarstw położonych  
w pobliżu lasu. Zawsze to są wyczyny po-
bratymców będących na wolności. A tęsknota 
Loli dorównania im jest wielka. Co będzie 
hitem sezonu ogórkowego w Ustroniu w tym 
roku? Ano, zobaczymy!        Andrzej Georg

tak sobie myślę
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Beton przed rokiem.												Fot.		w.	Suchta

W cieszyńskim starostwie wręczono 
nagrody i wyróżnienia za znaczące wyni-
ki uzyskane w roku 2008 na sportowych 
arenach w kraju i za granicą. W gronie 
najlepszych znalazł się  Kajetan Ka-
jetanowicz – członek Automobilklubu 
Cieszyńskiego. Najlepszy polski kierowca 
rajdowy 2008 r., mistrz grupy „N”. W kla-

naGroDzeni sPortowcy
syfikacji generalnej Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski uzyskał tytuł 
wicemistrza Polski. Z powodu udziału  
w Rajdzie Polskim, laureat nie mógł ode-
brać nagrody wspólnie z innymi wy-
różnionymi. Gratulacje odebrał podczas 
obrad Zarządu Powiatu. Pana sukce-
sy są dowodem sportowej determinacji  

i ciężkiej pracy. Dziś można śmiało po-
wiedzieć, iż w powiecie cieszyńskim nie 
brakuje ludzi utalentowanych, pracowitych 
i zdolnych, potrafiących zadziwić swoimi 
osiągnięciami. Jest pan naszą nadzieją 
i potwierdzeniem wspaniałej woli walki 
– powiedział wręczając nagrodę starosta 
cieszyński Czesław Gluza. Starosta życzył 
także, aby ciężka praca, trud i wyrzeczenia 
przyniosły obfite plony w postaci kolejnych 
zwycięstw.  - Wyróżnienie przyznane przez 
powiat cieszyński jest dla mnie bardzo waż-
ne. Cieszę się , że moje wyniki sportowe są 
zauważane i doceniane. Sport motorowy do 
łatwych nie należy i dlatego wsparcie od 
ludzi życzliwych jest dla nas bardzo cen-
ne- mówił K. Kajetanowicz, któremu suk-
cesów gratulowali także przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego Jan Sztwiert-
nia oraz Paweł Brągiel członek Zarządu 
Powiatu Cieszyńskiego. Wśród laureatów 
sportowych nagród  powiatu cieszyńskiego 
znaleźli się także : Monika Malik,  Janusz 
Rokicki, Anna Stanieczek, Piotr Szyma-
la, Maciej Wilczek, Radosław Wróbel.  
Wyróżnienia natomiast  otrzymali: Michał 
Szymala,  Katarzyna Kubalok,  Mateusz 
Ligocki,  Magdalena Ligocka,  Martyna 
Cyganek, Kacper Krzempek, Adrian 
Kreiss, Anna Chrapek,  Ireneusz Kopiec 
oraz drużyna gimnazjalistów w składzie: 
Dawid Krętusz, Kacper Krzempek, Ka-
mil Nikiel, Radosław Wróbel. 

W najbliższy weekend 11 i 12 lipca, 
przy górnej stacji wyciągu na Czantorię, 
odbędzie się „Węgierskie Gotowanie”  
i to w wykonaniu gości z Węgier. Gotować 
będzie m.in. burmistrz partnerskiego Haj-
dunanas Eles Andras. W pierwszym dniu 
gotowany będzie gulasz, drugiego dnia 
potrawa węgierska-niespodzianka. 
- Będzie ognisko, kocioł, wszystko zgod-
nie z kanonami węgierskiej sztuki ku-
linarnej – mówi prezes Kolei Linowej 
„Czantoria” Czesław Matuszyński. – W 

węGierskie  
potrawy

takim miejscu jak Czantoria, powinno 
się gotować potrawy regionalne i dlatego 
później przez cały sezon, będziemy ta-
kie potrawy gotować w kuchni polowej. 
Zresztą gulasz czy bogracz gotuje się 
już w większości polskich domów, ale  
w wydaniu węgierskim inaczej smakuje. 
Na razie czerwcowe weekendy były okrop-
ne. Zwalamy to na karb pogody. Szkoda, 
że nie  odbył się „Szczęśliwy Weekend”, 
choć był przesuwany o tydzień. Tymcza-
sem przez dwa weekendy mieliśmy okrop-
ną pogodę i nie udało się nam w tym roku 
zrobić tego ukłonu, szczególnie w stronę 
ustroniaków.                                     (ws)

Zawodnikom nie trzeba zbyt wiele tłu-
maczyć, opisywać, o co chodzi. Na hasło 
„BETON” kiwają głowami, zapewniają, że 
pojawią się ze swoją drużyną, jak zwykle 
zresztą. Otwarty Turniej Koszykówki na 
Asfalcie, który co roku w lipcu rozgry-
wany jest w Ustroniu, ma swoich stałych 
fanów i sympatyków. Jego siedemnasta 
edycja odbędzie się w niedzielę, 19 lipca, 
na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Organizatorzy przewidują, że przyjedzie 
około 30 - 40 drużyn Polski południowej. 
Przyjadą zarówno profesjonalni koszy-
karze, jak i amatorzy. Dla tych ostatnich 
BETON jest jedną z niewielu okazji, 
gdzie mogą zmierzyć się z grającymi  
w ligach zawodnikami, nawiązać kontakty, 
znajomości, popatrzeć na widowiskowy 
Konkurs Wsadów czy rzutów „za trzy” 
– „Betonowa Trójka”. Niektórzy przy-
jeżdżają z całymi rodzinami, rozkładają 
się na rozległym trawniku wokół boiska, 
kibicują, łuskają słonecznik, który jest 
stałym elementem Turnieju – podobnie 
jak charakterystyczna muzyka, czy je-
dyna w swoim rodzaju atmosfera rywa-
lizacji sportowej, chociaż czasami nieco 
napiętej, bo główna nagroda wzbudza 
sporo emocji. W tym roku to aż 4 000 
zł! Ale jedynie za zdobycie pierwszego 
miejsca, czyli wszystko, albo nic.  (mk) 

Beton 2009

k. kajetanowicza honorowali cz. Gluza, j. sztwiertnia i P. Brągiel.													


