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Środkowy champion przyjechał z Francji. Więcej o wystawie na str. 8.

pieS toWarzySz
Rozmowa z Katarzyną Witczak z Ustronia
właścicielką hodowli „Kudłate serce”
owczarków francuskich - briardów

Pani pupil zwyciężył w grupie psów pasterskich i stróżujących. Jakim rodzajem hodowli jest „Kudłate serce” i od
kiedy istnieje?
Hodowla Kudłate Serce to hodowla domowa, nastawiona na doskonalenie eksterieru i charakteru psa. Nasi wychowankowie mają wiele osiągnięć zarówno w kraju jak i za granicą. Dużą uwagę zwracamy
również na dobór reproduktorów i ich zdrowie. Każdy właściciel psa
z Kudłatego Serca może zawsze liczyć na naszą radę i pomoc.
Czym się charakteryzują owczarki francuskie?
To dosyć wymagająca rasa. Briardy zaliczane są do grupy psów

Nakład: 1400 egzemplarzy ISSN 1231-9651

Fot. W. Suchta

iX zeSzyt
Ustrońscy ekolodzy organizują swoje spotkania w gościnnej
izbie przyrodniczo-historycznej Nadleśnictwa Ustroń, ale prezentacja ich sztandarowego wydawnictwa wymagała większego
pomieszczenia. Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego
Koło w Ustroniu zaprosili bowiem na nią wszystkich autorów
artykułów, które znalazły się w IX Zeszycie Przyrodnika Ustroń(cd. na str. 9)

(cd. na str. 2)
8 lipca 2010 r.
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Rozmowa Krystyną Śmigiel,
właścicielką hodowli „Belatundo” papillonów ozdobnych mniniaturowych spanieli

K. Witczak ze swoim pupilem.

Fot. S. Stasiuk

pieS toWarzySz
(cd. ze str. 1)
pasterskich. Wśród nich mamy wiele ras mocno różniących się
wyglądem, co wynika z warunków w jakich zostały wychowane.
Briard to duży pies, ciężkiej budowy, ale zwinny i wytrzymały
Wszystkie te psy spełniały i spełniają swoje zadania pomagając
człowiekowi w pilnowaniu i zaganianiu stad, przede wszystkim
owiec oraz pilnowaniu domostwa. Briard może służyć jako pies
obrończy, pies przewodnik niewidomych, pies stróżujący.
Czy briardy są trudne w utrzymaniu?
Na swój sposób tak. Wymagają oczywiście codziennej pielęgnacji jak każde zwierze. Wiadomo, że w ich wypadku trzeba
szczególnie zwrócić uwagę na sierść.
Czy te pieski trawią jakieś charakterystyczne choroby związane z genetyką, rasą?
Briardy to psy raczej odporne, cieszące się zdrowiem ale
ich populację częściej niż inne rasy mogą dotykać choroby
oczu. Powodują one częściową lub całkowitą utratę wzroku
u dorosłych psów. Przypadłości te są uwarunkowane dziedzicznymi schorzeniami przednich struktur oka. Szczenięta, podobnie
jak przedstawiciele innych ras, są przede wszystkim narażone
na choroby zakaźne o podłożu wirusowym, bakteryjnym lub
pasożytniczym. U briardów dość często występuje dysplazja
stawów biodrowych, stąd zwierzęta posiadające kwaliikacje
hodowlane muszą mieć wykonane badanie RTG. Dysplazja
bioder oraz wymienione schorzenia oczu są przenoszone przez
rodziców na potomstwo.

Tereny przyrodnicze „Łąki na
Kopcach” w Boguszowicach
i „Łęg nad Puńcówką” uznane
zostały za użytki ekologiczne i są
pod ochroną. „Bluszcze na Górze
Zamkowej”, uznano za zespół
przyrodniczo-krajobrazowy.

*

*

*

Wisła ma pięciu honorowych
obywateli miasta. Te zaszczytne tytuły przyznano (w kolejności): Ignacemu Mościckiemu
– prezydentowi RP, Michałowi

 Gazeta Ustrońska

Grażyńskiemu – wojewodzie
śląskiemu, prof. Stanisławowi
Hadynie – założycielowi Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
Aleksandrowi Kwaśniewskiemu – prezydentowi RP
i Jerzemu Buzkowi - przewodniczącemu Parlamentu
Europejskiego.

*

*

*

*

*

*

Nowe oblicze zyskał budynek
Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie. Roboty kosztowały prawie 800 tys. zł, a remont objął
szkołę i salę gimnastyczną.
Kościół ewangelicki w Wiśle
Centrum budowano w latach
1833-1838. Przed dwoma
laty wyremontowano wieżę,

Dlaczego pani zajmuje się hodowlą psów?
Psy, tak zresztą jak i wszystkie zwierzęta, potraią wnieść wiele
radości w nasze życie. Należy pamiętać, że psie życie nie jest
długie, dlatego należy o te istoty należycie dbać.
Na co zwracać uwagę kupując psa?
Ostatnimi czasy wiele słyszymy o zwierzętach, na których dokonuje się różnego rodzaju eksperymentów. Ze swojej strony
chciałabym podkreślić, że należy kupować szczeniaki i dorosłe
psy od doświadczonych hodowców. Psy pochodzące z niewiadomego źródła napędzają tylko koniunkturę. Oznacza to w praktyce
nadużycia i zaniedbania od samego początku życia zwierzęcia. Nie
próbowałabym kupować psa od domorosłego hodowcy i koniecznie upewniłabym się, że pies jest zarejestrowany w związku kynologicznym. Dobrze jest zacząć poszukiwania od skontaktowania
się ze związkiem i poproszenia o adresy hodowców w okolicy.
Trzeba się spotkać z hodowcami i zobaczyć ich psy.
Jak sprawić, żeby pies był w naszym domu szczęśliwy?
Należy pamiętać, że hodowca to ktoś, kto powinien brać pełną
odpowiedzialność za swoje psy na całe życie. A jeśli ktoś już
decyduje się na psa i pojawi się u niego szczeniak trzeba kupić
miskę na wodę, jedzenie, obowiązkowo smycz i obrożę. Taki
szczeniak chętnie się będzie bawił, wiec zaopatrzmy się w różnego
rodzaju zabawki i gryzaki dla piesków, ciasteczka jako nagrody.
Przyda się psia klatka.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sara Stasiuk

mistrzowie potrzebują stylistów.

Fot. S. Stasiuk

a obecnie kontynuowany jest
remont całej elewacji. Wisłę
nadal zamieszkują w większości luteranie, ale istnieje
tu jeszcze kilkanaście innych
grup wyznaniowych.

skim RSP w Dębowcu. Założono ją w 1951 roku. W połowie lat 50. istniało na naszym
terenie 18 spółdzielni, które
liczyły prawie 460 członków
i uprawiały areał o powierzchni 2,5 tys. hektarów.
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*

*

W Cieszynie zdobywa wykształcenie wyższe kilka tysięcy osób. Studenci korzystają
z systemu dziennego i zaocznego. Wydział Zamiejscowy
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach proponuje do wyboru
kilka kierunków humanistycznych i artystycznych. Od lipca
trwa letnia laba.

*

*

*

Pierwszą spółdzielnią produkcyjną była w powiecie cieszyń-

*

*

*

Kamienica przy ulicy Bóżniczej w Cieszynie wróciła
do prawowitych właścicieli,
czyli do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. W okresie
przedwojennym w budynku
tym mieścił się zarząd Gminy
Żydowskiej. Po drugie stronie ulicy stała synagoga, którą
zniszczył okupant. Obecnie na
jej miejscu jest boisko szkolne.
(nik)
8 lipca 2010 r.

NaJlePSze żyCzeNia Dla JUBilatóW:
Helena Gazda (Kohót)
lat 80 ul. Bładnicka 95
lidia troszok (Gluza)
lat 80 ul. Szpitalna 90
Wanda Stec (Szkaradnik)
lat 85 ul. Skowronków 21
Krystyna Szmajduch (Świerzy) lat 80 ul. Lipowska 86
Jan Cichy
lat 80 ul. Jelenica 121
emilia Bubik (Chmiel)
lat 85 ul. Skłodowskiej 6
Bernarda Bogdanowicz
lat 85 ul. Chabrów 14/4
Marta Hojdysz (Łyżbicka) lat 85 ul. Katowicka 11
emilia Macura (Szkaradnik) lat 92 ul. 3 Maja 16/23
zoia Czyż
lat 80 os. Cieszyńskie 3/29
anna Chwastek (Strządała) lat 80 ul. Kluczyków 17
Pawełka Wójcik (Podżorska) lat 85 ul. J. Sztwiertni 35
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KolaRSKie fotoGRafie
W Miejskiej Informacji Turystycznej czynna jest wystawa
fotograii „Kolarstwo MTB w Ustroniu i Beskidach”. Zdjęcia
można oglądać od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 17.00
oraz w soboty od 8.30 do 13.00.
BezPieCzNy PRzeJazD
Zakład Linii Kolejowych w Katowicach - Sekcja Eksploatacji
w Zebrzydowicach zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu
w związku z trwającą kampanią społeczną Bezpieczny Przejazd
„Zatrzymaj się i żyj” na przejeździe kolejowym na ulicy Wczasowej w Polanie, 8 lipca o godz 10.00.
PolSKi DoN KiCHot W PoDRóży
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy „Polski Don
Kichot w podróży…”, malarskie inspiracje Andrzeja Niedoby
z Krakowa, który odbędzie się w sobotę 17 lipca o godz. 17.00.
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*
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DaRy Dla PoWoDziaN
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu organizuje zbiórkę darów
dla powodzian z miejscowości Trześń w gminie Gorzyce. Dary
można składać do soboty 10 lipca do godz. 15 u Urszuli Janik,
ul. Wesoła i u Olgi Kisiały, ul. Lipowska 197. Kontakt telefoniczny: 33 854 77 71, 606 463 091, 33 854 37 91.
DzieWiąty Dla PRofeSoRa
Do ostatniej chwili trzymano w tym roku świętował osiemw tajemnicy zawartość IX ze- dziesiąte urodziny i chodziło
szytu Przyrodnika Ustrońskiego o to, żeby jubilat miał prawwydawanego przez Polski Klub dziwą niespodziankę. Profesor
Ekologiczny Koło w Ustro- jest zresztą współredaktorem
niu i Urząd Miasta Ustronia. Przyrodnika razem z ZygmunNumer dedykowany jest prof. tem Białasem, Aleksandrem
Gustawowi Michnie, który Dordą i Leonem Mijalem.
Zdjęcie umieszczone na okładce przedstawia widok na Czantorię, a wykonał je Z. Białas.
Wewnątrz również znajdziemy wiele ciekawych fotograii
i artykuły poświęcone szeroko
rozumianej tematyce przyrodniczej, napisane przez ustrońskich ekologów i fachowców
zajmujących środowiskiem.
Publikację opracowali graicznie i przygotowali do druku
Agata i Kazimierz Heczko,
wydrukowana jest na bardzo
dobrej jakości papierze. Przyrodnik można kupić w Muzeum
(mn)
Ustrońskim za 10 zł.

*

*

6-8.06.00 r.
Włamano się do pomieszczenia
piwnicznego na budowie na ul.
Sztwiertni, z którego skradziono
pompę do wody Subinox, szliierkę kątową, wiertarki, łopaty.
7/8.06.00 r.
Z budynku przy ul. Wodnej skradziono motory Panonia i Jawa.
9.06.00 r.
O godz. 16.50 na ul. Ubocznej
mieszkance Kleczy Dolnej została
wyrwana torebka.
9/0.06/00 r.
O godz. 8.35 na parkingu przed
blokiem nr 2 na osiedlu Manhatan poprzez wybicie szyby
w prawych drzwiach włamano się
do samochodu Renault Master,
z którego skradziono CR radio
marki Alan, nawigację satelitarną
Becker 7977.
0.06.00 r.
O godz. 20 policja została powiadomiona przez mieszkańca
Ustronia o ujęciu mężczyzny,
który na ul. Katowickiej jechał
pod prąd. Przeprowadzone badanie wykazało zawartość alkoholu
0,9 mg/l. W trakcie zatrzymania

8.06.00 r.
Interweniowano odnośnie zanieczyszczenia ul. A. Brody i ul.
Katowickiej przez irmę budującą
sklep. Nakazano uporządkowanie
i oczyszczanie ulicy.
8.06.00 r.
Usunięto samochód, który zablokował ul. Zdrojową. Właściciela
ukarano mandatem.
9.06.00 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie miasta.
0.06.00 r.
Nałożono mandat w wysokości
100 zł za postój samochodu na
terenach zielonych.
0.06.00 r.
Kontrolowano stan gospodarki
wodno-ściekowej na prywatnych
posesjach.
.07.00 r.
Na ul. Leśnej znaleziono potrąconą sarnę. Zwierzę zostało przekazane do utylizacji.
.07.00 r.
Właściciela samochodu za postój
na terenach zielonych ukarano
mandatem w wysokości 100 zł.
.07.00 r.
Interweniowano odnośnie uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
w Hermanicach, która stwarzała
zagrożenie dla ruchu drogowego.
Studzienkę naprawiono.
.07.00 r.
Zabezpieczenie porządkowe trasy
biegu na Czantorię.

kierowca naruszył nietykalność
cielesną interweniującego funkcjonariusza.
.07.00 r.
Miedzy godz. 9 a 10 obywatelce
Niemiec w jednym z ustrońskich sklepów skradziono portfel,
w którym znajdowały się między
innymi karty kredytowe. Następnie w bankomacie z karty zostały
pobrane pieniądze.
.07.00 r.
O godz. 11.00 personel Lidla zatrzymał mieszkankę Ustronia, która dokonała kradzieży artykułów
spożywczych na kwotę 60 zł.
4.07.00 r.
O godz. 12.15 na ul. Gałczyńskiego kierujący samochodem iat
cofając na parkingu przy Fundacji
Życie i Misja uderzył w samochód
seat ibiza. Sprawca oddalił się
z miejsca kolizji.
4.07.00 r.
O godz. 13.30 z pokoju w sanatorium Równica skradziono saszetkę
z dokumentami i pieniędzmi na
szkodę mieszkańca Myszkowa.
4.07.00 r.
Około godziny 17.00 skradziono torebkę z pokoju w Szpitalu
Reumatologicznym na szkodę
mieszkanki Bielska-Białej.
.07.00 r.
Zabezpieczenie wypadku rowerowego na ul. Lipowskiej.
Kierowano ruchem drogowym
do momentu przyjazdu pogotowia
ratunkowego.
4.07. 00 r.
Zabezpieczenie wyborów na Prezydenta RP.
(sis)

Serdecznie zapraszamy
na letnie koncerty
do ogródka kawiarni Sissi!

09.07 godz. 18.00
Tomasz Pala Trio

Koncert zespołu pełnego uroku
pianisty, Tomasza Pali. U jego boku
Bartek Stuchlik - kontrabas, Łukasz
Walczak - perkusja.
Wstęp wolny!

10.07. godz. 17.00
Sobotnie, letnie Duety

Agnieszka Parzych & Adam Koenig
Piękne piosenki i świetny,
zgrany duet. Wstęp wolny!

Sissi, ul. Słoneczna 11
rezerwacje:

509 922 882

*

Ci, KtóRzy oD NaS oDeSzli:
Mirosław Niemiec
lat 24
ul. Katowicka 153
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lidia troszok wspomina swojego męża ludwika troszoka.

Fot. m. niemiec

pani lidia na prezydenta
znana ustrońska globtroterka lidia troszok obchodziła swoje osiemdziesiąte
urodziny w Muzeum Ustrońskim., w miejscu przyjaznym obieżyświatom. zresztą
scenograię spotkania tworzyła wystawa zdjęć andrzeja Więcławka z jego wojaży.
Sama jubilatka wielokrotnie wygłaszała w Muzeum prelekcje i wspominała swoje
wyprawy, a wśród słuchaczy było wielu mieszkańców Ustronia, którzy przez nią
zostali zarażeni bakcylem podróżowania.

Nie inaczej było i tym razem. Towarzysze wycieczek, rodzina, przyjaciele przyszli złożyć życzenia nestorce ruchu turystycznego w naszym mieście, długoletniej
szefowej Koła Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego. Władze
miasta reprezentował przewodniczący
Rady Miasta, Stanisław Malina.
Pani Lidia jest wdową po zasłużonym
wujcie Ustronia Ludwiku Troszoku, który
rządził w ratuszu w latach 1954-64, wtedy,
kiedy Ustroń przekształcił się z wioski
w miasto. Nie tylko formalnie, w momencie, gdy w grudniu 1956 roku Rada Ministrów nadała mu prawa miejskie, ale również wizualnie. Wtedy właśnie poszerzono
drogi, zbudowano deptaki, ustawiono
latarnie i zagospodarowano tereny zielone. W wielu gazetach pisano wówczas, że
Ustroń jest najpiękniejszą miejscowością
w Beskidach. O tym wszystkim przypomniała dyrektor Muzeum, Lidia Szkaradnik. Dodała, że Lidia Troszok żałuje,
iż nie dostrzega się znaczenia tamtego
okresu dla rozwoju miasta. Żeby zasługi jej
męża nie poszły w zapomnienie opisała je
w Kalendarzu Ustrońskim. W tym wydawnictwie zamieściła jeszcze wiele innych
artykułów.
- Nasza jubilatka pracowała na różnych
stanowiskach administracyjnych, jednak
najdłużej w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym i wtedy narodziła
się jej pasja podróżnicza – kontynuowała
L. Szkaradnik. – Ale to za mało powiedziane. Podróżników mamy w Ustroniu
wielu, a Lidia Troszok dała się poznać
jako doskonała organizatorka wycieczek.
Dzięki znakomitej znajomości języka
niemieckiego potraiła w wielu miejscach
znaleźć niedrogie noclegi, bywało, że pod

4 Gazeta Ustrońska

namiotem, i atrakcje, których próżno szukać w programach biur podróży. Chętnych
na podróżowanie z nią było zawsze więcej
niż zdołał pomieścić autobus.
Jako dyrektor placówki kulturalnej,
L. Szkaradnik nie mogła nie wspomnieć
o zasługach L. Troszok dla Muzeum
Ustrońskiego, na przykład przekazaniu
setek eksponatów. A to dzięki charakterowi pani Lidii, która przez całe życie
gromadziła przedmioty i pamiątki rodzinne w swojej przedwojennej wilii Hanka
na Zawodziu. Wielką zasługą jubilatki
jest pomoc w uzyskaniu dla Muzeum
Ustrońskiego spuścizny po swoim wuju,
profesorze Janie Szczepańskim i pomoc
w opracowaniu książek o nim. Efektem
tej współpracy jest m.in. wydanie pamiętników J. Szczepańskiego z lat 1935-45,

Winszowała rodzina.

które otrzymały Nagrodę Historyczną za
rok 2010 tygodnika „Polityka”.
Do pochwał i słów uznania dołączył się
S. Malina, który powiedział:
- Przypadł mi w udziale zaszczyt uczestniczenia w święcie osoby znanej i lubianej,
osoby jednocześnie bardzo skromnej.
Wiele zostało już powiedziane o pani
zasługach i wiele jeszcze by można mówić. Doceniając pani rolę w społeczności
lokalnej, samorząd miasta wystosowała
z okazji jubileuszu List Gratulacyjny.
List został odczytany, jednak nawet
najpiękniejsze życzenia i podziękowania
od władz nie mogą się równać z wierszowanym winszem złożonym przez wnuka.
A już prawdziwą niespodziankę przygotował dla swojej cioci Adam Jaronicki, który
zaczął słowami:
- Osiemdziesiąt lat to piękny wiek, ale
mamy z tym problem, bo tego po tobie
w ogóle nie widać. Nadeszła właśnie
wiekopomna chwila wyboru prezydenta.
Żebyśmy nie mieli kłopotu, kogo wybrać i
żeby to był dobry kandydat, odpowiedzialny, godny zaufania, to mam propozycję
– Lidia Troszok na prezydenta!
Plakat wyborczy z tym postulatem
wzbudził aplauz na sali. Hasło wyborcze na nim umieszczone brzmiało: „80
lat doświadczeń”, a głównym punktem
programu była: „Wycieczka objazdowa dla każdego”. Każdy kto wychodził
po uroczystości i bogatym poczęstunku
z Muzeum, podpisywał plakat.
Nie można było powstrzymać bliskich
jubilatki, by nie zaśpiewali przynajmniej
„Niech ci gwiazdka pomyślności…”.
Urodzinowych „Sto lat” pani Lidia sobie
nie życzyła.
- Jak pomyślę, że miało by mnie czekać
jeszcze dwadzieścia takich srogich zim
jak w tym roku, dwadzieścia mokrych
wiosen, a potem upalne lata, to ja dziękuję
– argumentowała.
Do wszystkich zalet pani Lidii trzeba
jeszcze dodać pogodne usposobienie i poczucie humoru. I jeszcze dar opowiadania,
który jubilatka zaprezentowała podczas
pokazu slajdów z jej życia i podróży.
Towarzysze wypraw przygotowali w prezencie swoje prezentacje zdjęć.
Monika Niemiec

Fot. m. niemiec
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Zdaniem
Burmistrza
o wyborach prezydenckich mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*

iV zlot bocianolubóW

W sobotę 26 czerwca odbył się IV Ogólnopolski Zlot Bocianolobów w Ustroniu.
Impreza ta realizowana jest w ramach
projektu „Bociany Integrują” przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. Już po raz czwarty w Ustroniu
spotkali się obserwatorzy bocianiego
gniazda i miłośnicy przyrody z różnych
stron Polski. Realizowany projekt obserwacji bocianiego gniazda przez Internet
ma na celu edukację osób w różnym
wieku. Dlatego oprócz imprez dla dzieci
organizowany jest zlot dla dorosłych.
W tym roku przyjechali ludzie z Częstochowy, Jastrzębia Zdroju, Katowic,
Rudy Śląskiej, Zabrza, Łódzi, Wrocławia,
Zielonej Góry. Spotkanie odbyło się Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Jaszowcu. Wziął w nim
udział prof. dr hab. Zbigniew Jakubiec,
pracownik Instytutu Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk i Katedry Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz
pan Wiesław Chromik, leśnik, ornitolog,
obrączkarz. W części konferencyjnej zlotu
odbyły się pokazy nagrań z bocianiego

gniazda. Pod okiem fachowców odbyła się
analiza przedstawionych zapisów. Przeprowadzono wybory imion dla młodych bocianów z ustrońskiego gniazda (ze wszystkich zgłoszonych na forum projektu).
W głosowaniu wygrały imiona: Wisełka
i Ustronek. Wszyscy uczestnicy spotkania
przejechali pod bocianie gniazdo i tam
uroczyście nadano imiona bociankom.
W dalszej części zlotu odbyła się wizyta
w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Dzięki sprzyjającej pogodzie spędzono tam kilka godzin. Oglądano pokazy
lotów ptaków drapieżnych i pokazy lotów sów. Spacerowano pośród przechadzających się zwierząt i dokarmiano je
odpowiednią karmą. Dzięki gościnności
dyrekcji parku uczestnicy zlotu mogli
czuć się bardzo dobrze podczas obcowania
z przyrodą. Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne ognisko, na którym dyskutowano nie tylko o bocianach. Słuchano
zajmujących opowieści prof. Zbigniewa
Jakubca. Z opinii uczestników spotkania
wynika, że tegoroczny zlot bardzo im się
podobał i chcieliby przyjechać na kolejny. Współorganizatorami spotkania była
Dyrekcja Leśnego Parku Niespodzianek
i Nadleśnictwo Ustroń. Monika Kosińska

czar dWudzieStolecia

„Lata 20. lata 30.” – to tytuł koncertu, który odbył się 4 lipca. Na ustrońskim rynku zaprezentował się Zespół
Muzyczny Vocalis. Trzy młode artystki
są absolwenkami Akademi Muzycznych
we Wrocławiu i Łodzi. Współpracują razem jako zespół muzyczny od 2007 roku,
w repertuarze mają arie operetkowe i musicalowe. Akompaniująca Róża Wysocka,
Anna Sikora (mezzosopran) i Joanna Moryc (sopran) zaprezentowały utwory z lat
dwudziestych i trzydziestych minionego
wieku. „Miłość Ci wszystko wybaczy”,
„Ta ostatnia niedziela”, czy „Jeśli kochasz
mnie” publiczność nuciła z wokalistkami.
8 lipca 2010 r.

Licznie zgromadzeni mogli posłuchać
w ich wykonaniu głównie utworów polskiej piosenkarki, tancerki i aktorki - Hanki
Ordonówny. Wokalistki między utworami
opowiadały o życiu popularnej „Ordonki”,
wprowadzały publiczność w nastrój poszczególnych utworów zdradzając przy
okazji ciekawe fakty związane z poszczególnymi piosenkami. Dobór repertuaru,
autorskie opracowanie, choreograia oraz
stroje dostosowane i zmieniane w zależności od nastroju oraz treści utworu złożyły
się na ciekawą mieszankę, która została
odebrana przez słuchaczy z ogromnym
entuzjazmem.
(sis)

*

*

Za nami druga tura wyborów, które
zakończyły się niewielkim w skali kraju zwycięstwem Bronisława Komorowskiego nad Jarosławem Kaczyńskim.
W obydwóch turach tendencje polityczne
w Ustroniu były podobne jak w całej Polsce, jednak kandydat Platformy Obywatelskiej zyskał w naszym mieście większe
poparcie. Wyraźnie dał też znać o sobie
elektorat lewicowy, który w pierwszej
turze poparł kandydata Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, Grzegorza Napieralskiego, a w drugiej w większości dotychczasowego Marszałka Sejmu RP.
Na frekwencję tradycyjnie nie możemy
narzekać. Na jej wysokość ma również
wpływ uzdrowiskowy i turystyczny charakter miasta, w związku z czym do urn
udało się sporo osób spoza Ustronia, które
wcześniej uzyskały stosowne zaświadczenia o prawie do głosowania. Niektórzy
turyści mieli problem ze znalezieniem
lokalu komisji wyborczej, bo nie wiedzieli, że mogą głosować w prawie każdym.
Wyjątkiem są zamknięte komisje, utworzone w szpitalach i sanatoriach i tam nie
można dopisać nazwisk do listy. Przyjezdnym wydawało się naturalne głosowanie
w dzielnicy wczasowej, a tam akurat nie
mogli. Ostatecznie najczęściej traiali do
Szkoły Podstawowej nr 1 lub nr 2.
Więcej osób mogło wziąć udział
w wyborach również dzięki instytucji
pełnomocnika. Korzystały z niej osoby
starsze, schorowane i niepełnosprawne.
Upoważnienia dla pełnomocników wydawane były w naszym urzędzie przez
Sekretarza Miasta.
Były głosy, że powinno się dowozić
osoby schorowane, starsze do lokali wyborczych, ale ustawodawca nie przewiduje
takiej opcji, nie mówiąc już o tym, że źle
się to Polakom kojarzy. Takie sytuacje dopuszczono na terenach dotkniętych powodzią, ale to ze względu na zniszczenia dróg,
jakich żywioł dokonał. W normalnych
okolicznościach każdy obywatel musi dotrzeć do miejsca głosowania samodzielnie.
W lokalu wyborczym mieszczącym się
w SP-1 jest wygodny podjazd, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wydaje się też, że lokale wyborcze powinny być czynne dłużej, tak jak jest podczas innych wyborów – samorządowych,
parlamentarnych, kiedy można głosować
do godz. 22. W niedzielę wyborczą pogoda
dopisała, ludzie wybrali się na wycieczki,
biwaki, organizowali grille i pewnie niechętnie przerywali te zajęcia, żeby zdążyć
zagłosować. Zwłaszcza, że długo jest
jasno, a dzieci mają wakacje i nie musiały
na drugi dzień wstawać do szkoły.
Spisała: (mn)
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magia
zdjęć

24 czerwca w Muzeum Ustrońskim
odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy
fotograicznej Petera Siguta z Frensztadu.
Artysta jest Czechem, laureatem konkursów organizowanych przez National
Geographic. Zdjęcia pod wspólnym tytułem „Magiczne Beskidy” można oglądać
jeszcze do 14 lipca. Sam artysta pobyt
w Ustroniu wspomina bardzo mile:
- Ustroń jest bardzo ładnym miastem
i widać, że gospodarze dbają o niego. Ze
zrozumiałych względów szczególnie ujęło mnie tło sceny na rynku. Nie miałem
zbyt wiele czasu na zwiedzanie miasta,
ale zaintrygował mnie Ustroń i okolice.
Mam nadzieję odwiedzić jeszcze te strony i oczywiście zrobić jakieś fotograie.
Chciałbym podziękować za wspaniałe
przyjęcie i zorganizowanie wystawy.

jedno ze zdjęć prezentowanych w muzeum, przeważają jednak fotograie kolorowe.

WySoKa FreKWencja

Głosy ważne – 1.192
Kaczyński – 26,59%
Komorowski – 73,41%

Za nami druga tura wyborów prezydenckich, w których
wybieraliśmy głowę państwa
spośród dwóch kandydatów
– Jarosława Kaczyńskiego
i Bronisława Komorowskiego. W Ustroniu lider Prawa
i Sprawiedliwości otrzymał
29,45% głosów, a dotychczasowy marszałek Sejmu – 70,55%.
Frekwencja w naszym mieście
wyniosła 63,36%. Głosowało
9.685 osób. Oddano 104 nieważne głosy.
Polana
Frekwencja – 59,49%
Głosy ważne – 811
Kaczyński – 22,32%
Komorowski – 77,68%

lipowiec
Frekwencja – 59,24%
Głosy ważne – 751
Kaczyński – 41,28%
Komorowski – 58,72%

Poniwiec
Frekwencja – 61,30%
Głosy ważne – 508

Kaczyński – 24,61%
Komorowski – 75,39%
Manhatan
Frekwencja – 61,89%
Głosy ważne – 1.387
Kaczyński – 26,39%
Komorowski – 73,61%
Ustroń Górny
Frekwencja – 72,85%
Głosy ważne – 1.322
Kaczyński – 28,14%
Komorowski – 71,86
Ustroń Dolny
Frekwencja – 62,25%
Głosy ważne – 1.260
Kaczyński – 28,73%
Komorowski – 71,27%
Hermanice
Frekwencja – 61,85%

Nierodzim
Frekwencja – 59,49%
Głosy ważne – 710
Kaczyński – 28,87%
Komorowski – 71,13%
zawodzie
Frekwencja – 70,14%
Głosy ważne – 822
Kaczyński – 32,85%
Komorowski – 67,15%
Uzdrowisko
Frekwencja – 61,56%
Głosy ważne – 669
Kaczyński – 37,82%
Komorowski – 62,18%

moKate liderem eKSportu
Eksportowa działalność Mokate po
raz kolejny spotkała się z prestiżowym
dowodem uznania. Mowa o tytule „Lider
Polskiego Eksportu 2010” przyznanym
Mokate Sp. z o. o. w Żorach przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.
Wręczenie nagród odbyło się 17 czerwca podczas VI Konferencji Programowej
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.
Medal i List Gratulacyjny Mokate otrzymało z rąk Eugeniusza Grzeszczaka
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Mieczysława Twaroga Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich oraz Mikołaja
Oniszczuka Członka Rady Głównej
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Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.
Komentując otrzymanie nagrody pan
Adam Mokrysz, członek zarządu Mokate powiedział m.in.: „Eksport pozostaje
priorytetem grupy Mokate, jako strategiczny kierunek rozwoju na najbliższe
lata. Aktualnie koncentrujemy się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz
rynkach Dalekiego i Bliskiego Wschodu;
w nieodległej perspektywie obszar naszego zainteresowania poszerzy się jeszcze
bardziej”.
Dynamika eksportu Mokate w ostatnim
okresie osiągnęła rekordowy ponad 50procentowy udział w sprzedaży ogółem.
W kilku rejonach świata udział firmy

Śl. Szpital Reum.-Reh.
Frekwencja – 74,27%
Głosy ważne – 149
Kaczyński – 40,94%
Komorowski – 59%.
W Wiśle Jarosław Kaczyński
zdobył 995 głosów (15,05%),
a Bronisław Komorowski
– 5.617 głosów (84,95%).
W Istebnej wygrał kandydat
PiS, zdobywając 3.425 głosów (61,7%), a kandydat PO
– 2.126 (38,30%).
Monika Niemiec

praWo jazdy
1. od 16 LAT - „B1”
2. Automat - „B”
3. Motocykl - „A1” i „A”
4. Skuter - od 13 lat

www.auto-kurs.com

886-317-939

w rynku radykalnie się zwiększył. Tak
stało się w Chinach, gdzie w krótkim
czasie Mokate podwoiło obroty. We Włoszech zajęło pozycję znaczącego dostawcy
komponentów do produkcji cappuccino
(to ewenement w ojczyźnie cappuccino). W Krajach Arabskich produkty pod
marką Mokate trwale zadomowiły się na
sklepowych półkach. Mokate umocniło
również znacząco swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. W sumie ze
swoim eksportem irma dociera do blisko
60 krajów.
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
jest organizacją zrzeszającą ponad 300
polskich eksporterów ze wszystkich branż
i regionów naszego kraju. Prowadzi swoją
działalność od 2002 roku i utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami spółek
na całym terytorium Polski.
8 lipca 2010 r.

FolK & country

Słów kilka o Festiwalu Silesia Folk & Country`2010.
W imieniu organizatorów IV Międzynarodowego Silesia Folk
& Country Festivalu, serdecznie zapraszam na IV jego edycję do
nowoczesnego, zmodernizowanego amiteatru w Ustroniu.
Tegoroczny program Festiwalu jest bogaty i atrakcyjny, choć
tylko dwudniowy. Countrowo zrobi się w naszym mieście
w sobotę i niedzielę, 10 i 11 lipca br.
Sobotni koncert postanowiono zatytułować „Kolory Country”
– usłyszymy bowiem różne odcienie tej muzyki w świetnych
wykonaniach.
Gwiazd tego dnia będzie kilka. Holenderski zespół The Music
Road Pilots złożony ze znakomitych muzyków wielokrotnie
nagradzanych, który z koncertami zwiedził niemal cały świat - to
pierwsza z nich. W składzie zespołu jest fantastyczny gitarzysta,
korzystający z rzadkiego instrumentu , tzw. gitary pedałowej.
Panowie z zespołu świetnie odnajdują się w muzyce coutry-pop,
coutry-rok, rock`and`roll i bluesowej.
Robert Simek & Johnny Cash Revival Band ze Słowacji
w swoich rewelacyjnych aranżacjach przypomną nam największe przeboje legendy country – Johnny Casha. Występy muzyków
przeplatane będą wariacjami tanecznymi w wykonaniu najlepszego słowackiego zespołu tanecznego w stylu country - Maryland.
W koncercie gościć będziemy także zdecydowanego ulubieńca
ustrońskich festiwali – Tomasza Szweda, który po raz kolejny
zabierze nas w świat swojej poezji i łagodnej, releksyjnej muzyki
z mądrymi tekstami. Pan Tomek będzie także konferansjerem
sobotniego koncertu. Polski najlepszy zespół bluegrassowy „Czas
na Grass”, też jest już Państwu znany, a trzeba wiedzieć, że jako
jedyny zespół krajowy znalazł się w międzynarodowej bazie
zespołów bluegrassowych. Bardzo ciekawie zapowiada się też
występ zespołu Whiskey River z okazji 20 lecia jego istnienia.

Lider grupy Antek Kreis zaprosił do koncertu wspaniałych gości
i przygotował niespodzianki muzyczne. W niedzielę przejdziemy
„Przebojem przez świat”, bowiem tego dnia usłyszymy i zobaczymy artystów grających znane i lubiane przeboje światowe
w klimacie folk i country.
Koncert otworzy zespół Ustrońsky, zdobywca II wyróżnienia
na 46. KFPP w Opolu w 2009 r. Prężni, młodzi instrumentaliści
wirtuozersko traktują swoje instrumenty a niebywały głos wokalisty jest kropką nad i . Będzie też wspaniały koncert gospelowobluegrassowy w wykonaniu jednego z najlepszych w Europie
zespołów gospelowych - Relief z Czech. W drugiej części koncertu
królować będzie rock`and roll z jego największymi przebojami.
Wielką niespodziankę i nowy program przygotował kolejny
ulubieniec ustrońskiej publiczności Paweł Bączkowski. W klimat
jego występu wprowadzą nas znakomici muzycy z zespołu Vermond City - także repertuarem rock`and`rollowym.
Na koniec koncertu, po raz pierwszy w Ustroniu, usłyszymy
największą i najbardziej utytułowaną polską wokalistkę country
Alę Boncol, która swój występ podzieliła muzycznie na 2 części,
a przeniesie nas w świat wielkich festiwali, których jest często
największą gwiazdą. Poszczególne części niedzielnego koncertu
przeplatane będą tańcami w wykonaniu niezwykle barwnej i widowiskowej grupy Dancing Riders, zafascynowanej liniowymi
tańcami country.
Zapraszam zatem do pięknego, ustrońskiego amiteatru obiecując dobrą zabawę, wysoki poziom muzyczny i sympatycznych wykonawców.
W imieniu organizatorów
Barbara Nawrotek-żmijewska
W sobotę i niedzielę o godz.15.00 , czyli w obydwa dni festiwalowe, rozpoczynać będziemy koncertami promocyjnymi na
ustrońskim rynku. 10 lipca wystąpi Czas na Grass i Whiskey
River wraz z zespołem tanecznym Maryland, a 11 lipca rodzimy,
młodzieżowy TKZ Music i Vermond City oraz tanecznie Dancing
Riders. Będą to próbki koncertów w amiteatrze.
W poprzednim wydaniu GU z winy organizatorów znalazło się
niewłaściwe zdjęcie uczestników koleżeńskiego spotkania po 50.
latach ukończenia szkoły podstawowej. Zabrakło na nim naszej
koleżanki Łucji Maciejczek-Dyszlewskiej. Bardzo przepraszamy!
Lusia stoi 2-ga z lewej strony w l rzędzie.

8 lipca 2010 r.
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zwracano uwagę na prezencję psa i właściciela.

Fot. S. Stasiuk

pinczery Sznaucery moloSy

W niedzielę, 4 lipca, odbyła się XXXVI
Beskidzka Wystawa Psów Rasowych.
Już po raz dwunasty zorganizowano ją
w naszym mieście. Miłośnicy czworonogów mogli podziwiać przedstawicieli
ponad 166 ras. W tegorocznej wystawie
wzięli udział hodowcy z Polski, Czech,
Słowacji, Niemiec i Francji.
Tłumy w niedzielny poranek zgromadziły
się na stadionie Klubu Sportowego, by
móc podziwiać czworonogi, czy po prostu
dowiedzieć się czegoś o interesujących
ich rasach. Ciekawscy mogli podejrzeć
jak właściciele dbają i pracują ze swoimi
podopiecznymi.
Na miejscu oprócz namiotów właścicieli
było kilkunaście ringów, gdzie przeprowadzane były poszczególne konkurencje
a sędziowie oceniali prezencję psów.
Na wystawie można było także znaleźć irmowe namioty z karmą i akcesoriami dla zwierzaków. Całość poprowadziła Maria Zasada. O godz. 14
odbył się konkurs dla młodych prezenterów i ich psiaków, natomiast godzinę później prezentowano poszczególne grupy, w których to sędziowie
wyłonili 10 najpiękniejszych i zgodnych
z wzorcami ras zwierzaków. Wystawę zakończono konkursem na najpiękniejszego
psa wystawy, czyli Best In Show.
W ringach znajdowały się dorosłe psy
i szczenięta. Ocenianio je w konkretnych
grupach, zgodnie z przyjętym kryterium
wyboru jakim był wzorzec rasy psa. Jest
to opis eksterieru, czyli zewnętrznej budowy zwierzęcia i cech charakteru, które
wyróżniają konkretną rasę psa. Wzorce
rasy mogą zawierać również wymagania
dodatkowe dotyczący prób pracy czy też
obowiązkowych badań. Wzorzec rasy
może być różny dla różnych organizacji
kynologicznych. Na XXXVI Wystawie
Psów Rasowych obowiązywał wzorzec
FCI (Fédération Cynologique Internationale). Wzorce standardów FCI są szcze-
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gółowymi opisami cech danej rasy psów
z podaniem numeru, pod którym występuje ona w ich rejestrach. FCI patronuje także Międzynarodowym Wystawom
Psów Rasowych w krajach członkowskich.
Zawiera on podział na 10 grup, w których
to klasyikowane były zwierzęta na niedzielnej wystawie. Są to: psy pasterskie
i stróżujące, pinczery, sznaucery, molosy
i szwajcarskie psy pasterskie, teriery, jamniki, szpice i rasy prymitywne, psy gończe
i posokowce, psy aportujące, płochacze,
dowodne, psy ozdobne i do towarzystwa oraz charty. Oceniane było wrażenie

ogólne, prezencja i sposób poruszania
się. Sędziowie oceniali poszczególne cechy anatomiczne ras np. kształt głowy,
nosa, uszu, sierść. Nie rzadko zaglądano
w pyszczki czworonogom - stan warg,
uzębienia i zgryz również były istotne.
Najchętniej przyglądano się psom
ozdobnym, podpatrywano pracę psich stylistów, którzy godzinami potraili układać
psie fryzury swoim pupilom przy użyciu
szczotek, spinek, pianek, lakierów.
Jakub Szwałek z Mysłowic, zajmuje
się już od ośmiu lat hodowlą beaglii. Jego
czworonóg zwyciężył tego dnia w swojej
grupie, a także okazał się najpiękniejszym
psem w konkurencji Best In Show, w której
to brali udział zwycięzcy wszystkich 10
grup. - Jest to ubiegłoroczny zwycięzca
świata z Bratysławy w swojej grupie
i tegoroczny wicemistrz świata. Jest to
rasa pochodząca z Anglii. Beagle były
używane do polowań na lisy i zające.
Na pytanie, czy każdy mógłby zostać
właścicielem beagle jego właściciel odpowiada twierdząco. - Jest wesoły, żywy,
lubi się bawić i jest tolerancyjny wobec
dzieci. To świetny kompan do towarzystwa. - To pies dla osób, które są cierpliwe,
solidne i mogą mu przynajmniej 3 godziny
dziennie poświęcić. Beagle nie mają zbyt
wielu problemów zdrowotnych. Jeśli już
są to problemy związane z nabytymi urazami, czy infekcjami. Pan Jakub dodaje:
- Przez to, że to odporne, zdrowe psy,
w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje
się je do badań i testowania różnych środków dermatologicznych. Nie jest to rasa
trudna ani kosztowna w utrzymaniu. Na
co dzień wystarcza im sucha karma.
XXXVI Wystawa Psów Rasowych okazała się sukcesem organizatorów, choć
jak co roku brakowało miejsc parkingowych.
Sara Stasiuk

najpiękniejszy pies w konkurencji best in Show.

Fot. S. Stasiuk
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przyrodniki wręcza m. Węgierek i l. mijal.

Fot. m. niemiec

iX zeSzyt przyrodniKa

(cd. ze str. 1)
skiego oraz starostę cieszyńskiego Czesła- członek Komisji Środowiska i Utylizawa Gluzę, burmistrza Ustronia Ireneusza cji Odpadów Polskiej Akademii Nauk
Szarca, przewodniczącego Rady Miasta w Katowicach. Promotor przedstawiał
Stanisława Malinę i przyjaciół Koła. Sala wszystkie artykuły i ich autorów, co jakiś
konferencyjna Regionalnego Ośrodka czas mówiąc, że pamięta ich jeszcze jako
Edukacji Ekologicznej „Leśnik” była swoich studentów.
niemal pełna. Gości witał przewodniczący
Przy kołaczach, kawie, herbacie rozmaKoła Aleksander Skrzydłowski z wice- wiano o Przyrodniku i nie tylko. Muzyczyprzewodniczącą Małgorzatą Węgierek nie spotkanie wzbogaciła wokalistka Magi nadleśniczym Leonem Mijalem.
da Zborek.
Monika Niemiec
Ostatni numer dedykowany jest profeso* * *
rowi Gustawowi Michnie, który obchodził
Artykuły, które znalazły się w IX Zew tym roku jubileusz 80-lecia urodzin, on szycie Przyrodnika Ustrońskiego: Monika
pierwszy otrzymał egzemplarz Przyrod- Niemiec „Profesor Gustaw Michna - przynika. Dziękował mówiąc, że te urodziny rodnik, społecznik, człowiek”, Gustaw
to nie jest taki wielki powód do radości, Michna „Maszyny i narzędzia rolnicze
ale od przyszłego roku zaczyna liczyć używane w przeszłości przez ustrońskich
swoje lata wstecz. Potem każdy już mógł i okolicznych rolników”, Beata Wieczorek
przejrzeć jeszcze pachnące farbą drukarską „Rola muzeów w ochronie i popularywydawnictwo. Pasjonaci przyrody i pa- zacji zabytków rolnictwa”, Aleksander
trioci lokalni od razu zaczęli czytać Przy- Dorda „Zielona Księga Beskidzkiej 5.
rodnik od deski do deski i taką to metodą Dlaczego? O czym? Dla kogo? (komentarz
omówił publikację jeden z autorów dr hab. odautorski)”, Zygmunt Białas „Skały jako
Ryszard Ciepał, adiunkt Katedry Ekologii kamienie dekoracyjne”, Marcin SztwiertWydziału Biologii i Ochrony Środowiska nia „Kronika pogodowa 2009”, Marek
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fiedor, Aleksander Dorda „Warte ochroprodziekan Wydziału BiOŚ d/s dydaktycz- ny stanowisko pióropusznika strusiego
nych, przewodniczący Śląskiego Oddziału w Ustroniu”, Jolanta Herczyk, Roman
Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Langhammer, Małgorzata Sikora, Agata

Tomiczek „Edukacja ekologiczna w Szkole
Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
(klasy 1-3)”, Helena Panasiuk „Edukacja
ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 6
w Ustroniu Nierodzimiu (klasy 4-6)”,
Marcin Sztwiertnia „Kilka uwag (i wspomnień) o rottweilerach”, Zygmunt Białas
„Zakład zimnych kąpieli”, Monika Ewa
Kosińska „Projekt „Bociany Integrują”.
Internetowa obserwacja gniazda bocianów
białych Ustroniu w latach 2007-2009”,
Aleksandra Młynarczyk „Rola i realizacja
zadań l Stacji Terenowej Karpackiego
Banku Genów Wyrchczadeczka w Nadleśnictwie Wisła”, Leon Mijał, Joanna
Kalinowska-Dyrda „Zmiany liczebności
w populacjach jeleniowatych na Śląsku
Cieszyńskim w latach 1975-2010 na przykładzie Nadleśnictwa Ustroń”, Barbara Jońca, Eugeniusz Greń „Informacja
z realizacji zadań Wydziału Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń w latach 2008-2009”, Ryszard Ciepał „Leśny
Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu
Śląskiego” bez świerka-fakty czy mity?”,
Katarzyna Wencel „Zimna woda zdrowia doda”, Magdalena Białas-Tomczyk
„Gdy zachoruje koń”, Małgorzata Węgierek „Czym oddychamy w Ustroniu? (cz.
III). Jakość powietrza atmosferycznego
w Ustroniu w latach 2002-2009”

prezentacja r. ciepała.

Fot. m. niemiec

piłKarze dla paWełKa

17 lipca o godz. 16.00 na stadionie KS
„Kuźnia” Ustroń rozegrany zostanie mecz
charytatywny „Gramy dla Pawełka Bukowczana”. Jest to inicjatywa przyjaciół
rodziny chłopczyka i oni też w spotkaniu
tym wystąpią. A oprócz nich: wielokrotny
reprezentant Polski, pięciokrotny mistrz
Polski Jan Gomola, zdobywca Pucharu Polski, uczestnik eliminacji Pucharu
Mistrzów Marek Matuszek, były kapitan
Podbeskidzia Bielsko-Biała Jarosław Bujok. Podczas meczu odbędzie się licytacja
koszulek Ireneusza Jelenia i Adriana Sikory
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oraz loteria fantowa „Każdy os wygrywa!”.
Na mecz wstęp wolny.
Impreza zostanie zorganizowana dzięki
firmom: Eurodruk, Tomar, Rygiell Housing, Pilch.
Przypomnijmy, że u rocznego obecnie
Pawełka zdiagnozowano nowotwór w lewym oku i tylko w Wielkiej Brytanii można
przeprowadzić leczenie, oszczędzające
gałkę oczną. W maju rodzina chłopczyka
zwróciła się o pomoc do naszych czytelników i 27 maja ukazały się w GU informacje
o leczeniu Pawełka.
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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.
MiejSka BiBLiOTeka PUBLiczna im. j. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-15.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyCzalnia dla dzieCi i młodzieŻy
nieczynna do 31.07
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. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSz na zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

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 - 10.0012.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych- czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy aK - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
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.
urzĄd miaSta uStroń
Sekretariat: tel. 857-93-00

galeria „pod jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej
„mała lalka - wielka gwiazda” - wykwintne miniaturowe krawiectwo Anity Stokłosy.
„ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza.
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, e-mail: fundacja@misja.org.pl, www.misja.org.pl
biuro czynne: od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

instytut poradnictwa Chreścijańskiego (szkolenia, poradnictwo indywidualne, konferencje, warsztaty, seminaria),
czasopismo „Nasze Inspiracje”, Szkoła Niedzielna, Multimedia, Misja „Polska-Izrael”, edukacyjne imprezy dla dzieci
i młodzieży „POKOLENIE 24”, Wydawnictwo „Koinonia”.

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
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.
uStroñSKie StowarzySzenie trzeŹwoœCi
Klub Abstynenta „ROdziNA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o zUS)
MiTyNG AA - czwartek i niedziela od 17.30 MiTyNG Al-Anon.- wtorek od 15.30
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 16.00
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.
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Wszystkie dworce i przystanki kolejowe w ustroniu zamknięte, ale
pociągi przez nasze miasto jeszcze jeżdżą. często właśnie wtedy
szlaban opada, gdy najbardziej nam się śpieszy. jednak są to już
rzadkie sytuacje. ustroński rozkład jazdy ogranicza się 9 pozycji. ze
stacji ustroń zdrój do Wisły głębce pociągi odjeżdżają o godz. 9.38,
10.36, 13.49, 17.53 i 20.52; do Katowic o godz. 10.08, 14.17, 17.03,
18.53. o godz. 17.27 możemy jeszcze wsiąść do pociągu osobowego
do częstochowy. Kasy biletowe i poczekalnie są nieczynne, ale bilet
kupimy bez dodatkowych opłat u konduktora.
Fot. m. niemiec

zaKłaD PoGRzeBoWy
leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-.00
sob 9.00-.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy:  84 44 7, tel. kom. 00 7 9

8 lipca 2010 r.

zaKoŃczenie roKu

Najwcześniej zakończyło
rok szkolny 2009/10 Ognisko
Muzyczne prowadzone przez
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu. Scenariusz imprezy 23 czerwca
tym razem realizowany był
w ewangelickiej sali paraialnej
z uwagi na remont w „Prażakówce”. Zawierał on przeprowadzenie walnego zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego
połączonego z koncertem absolwentów i uczniów Ogniska oraz
rozdanie świadectw. Do prowadzenia walnego zgromadzenia
zaproponowano Tomasza Kamińskiego, który przedstawił porządek obrad i czuwał nad sprawną
realizacją poszczególnych punktów zebrania. Po przedstawieniu
i akceptacji wszystkich wymaganych statutowo sprawozdań przyjętych przez zebranych jednogłośnie, a także udzieleniu ustępującemu prezesowi i Zarządowi absolutorium, wybrano nowy Zarząd
w składzie: Henryk Banszel - prezes, Artur Gruszka, Małgorzata
Kidoń, Alena Kolarczyk, Urszula Lapczyk i Elżbieta Sikora. Do
Komisji Rewizyjnej weszli: Sylwia Bereżańska, Marzena Sablik
i Danuta Śliwka. Koncert prowadziła kierownik Ogniska Muzycznego - Agnieszka Durlow, zapowiadając kolejnych wykonawców:
absolwentów - Justynę Kolarczyk w klasie fortepianu (nie wystąpiła
ze względu na brak instrumentu) i Adama Łamacza w klasie keyboardu, który zagrał utwór „Copa Cabana”. Aleksandra Malina uczennica II klasy II st. w klasie skrzypiec wykonała koncert a-moll
w stylu węgierskim Oskara Riedinga, Piotr Kamiński w klasie wokalu, dobrze zapowiadający się showman, zaśpiewał „I feel good”,
natomiast rodzeństwo - Alicja i Szymon Stańkowie w klasie gitary
zaprezentowali „Taniec kubański”, „Motivo barocco” i „Yesterday”.
Nowością w zakończonej kadencji TKA było otwarcie klasy wokalu
pod kierunkiem Katarzyny Zaręby oraz rytmiki artystycznej dla
przedszkolaków prowadzonej przez Katarzynę Podkańską. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć najmłodszych uczniów - Paulinę Sablik,
Maję Torbus i Kamila Gruszkę w układzie rytmicznym do utworu
„Post”. W trakcie tradycyjnego rozdawania świadectw śpiewała
Magda Zborek kończąca oicjalnie II klasę wokalu. Do Ogniska
Muzycznego w roku bieżącym uczęszczało aż 110 uczniów, co
można określić mianem rekordu. Trwają już zapisy na rok szkolny
2010/11 w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, letu,
keyboardu, saksofonu, klarnetu, śpiewu rozrywkowego i przedszkola muzycznego. Wszystkich zainteresowanych kształceniem swoich
pociech serdecznie zapraszamy w progi Ogniska z przekonaniem, że
warto.
elżbieta Sikora

PozioMo: ) koleżanka Bolka i Lolka, 4) opiekunka
artysty, 6) padlinożerca, 8) stolica Łotwy, 9) zadrapanie na
szkle, 0) zawody żeglarskie, ) taniec ludowy, ) marka
piwa, ) kanadyjska metropolia, 4) najcięższy ptak latający
świata, ) broni przyrody, 6) rosyjski czołg, 7) prowincja
w południowej Turcji, 8) uderzenie batogiem, 9) glon
morski, 0) wije się z komina.
PioNoWo: ) mierzy ciepło, ) przynosi rentę, ) dziura
w murze, 4) bal przebierańców, ) świadectwo techniczne,
6) spodnie pradziadka, 7) zabawa młodzieżowa, ) łódź
indiańska, ) na kole, 7) symbol chemiczny złota.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do16 lipca.

Witejcie

Jako sie też mocie przi tym hycu? Czy już znaszliście se
jakómsik nore kaj je aspóń kapke chłódku i je czym dychać?
Jak żech łoto prziszła z zogónów, bo móm tam pore rzóndków marekwi i ziymnioków, toch była cało mokrzutko jako
szczur i nie wiedziałach kaj wlyź, coby sie kapke łochłódzić.
Tóż wlazłach na pore minut do piwnice, ale tak nejlepi se
spocznóć isto kansik w przewiywnym miejscu, a w ciyniu.
Łoparzeliny mażym zimnóm kiszkóm, abo maślónkóm, bo
pleca i kark móm czyrwóne jak raki i doista mi sie ścigo.
W zeszłóm sobote przijechała do mnie na pore dni kuzynka, co za chłopym wykludziła sie na Załolzi, tóż widzymy sie
jyno roz za czas. Całymi dniami przesiadujymy w zogródce
pod strómami i spóminómy downe czasy. We ferie dycki my
były razym u stareczki, kiero nóm robiła rozmaite dobroci,
a to chłodnik, a to czekuladowy budyń z dómowym sokym.
Jeszcze do dzisio pamiyntóm ty szmaki. No i zakludziłach
jóm do ustróńskiego muzeum, coby sie pochwolić, żech
tam darowała rozmaite wiecy po naszych starzikach, co już
downo byłyby wyciepane kansik na gromadniczke. Ale jo to
wszycko wysmyczyła ze starej szopy, na miejscu kierej stoji
teroski szumno chałupa łod moji cery.
A cóż też tam były za ździorba, co sie jyny do muzeum
nadowały? Na łoto baji jakisik rozmaite kastliki, co stareczka w nich dycki bónbóny dlo dziecek mieli schowane, abo
cyszki szumnie haftowane, z mereszkami, rozmaite norychta
z kuchyni: fajansowe gorczki, talyrziczki i aji jakisik downe
jakle i kłobuki. Niechałach też tam stare godziny i taszke
łod starzika, co w ni dycki dzierżoł rozmaity wercajg, nó
wiycie klepocz, majzel, jakisik kładziwko i gwoździe. I wiycie
co? Wlazujymy na wystawe, a tam pod ścianóm stoji tako
wielucno lalka wyłoblykano, nó jakby naszóm stareczke
widzioł. Je tam moc downych rozmaitych wiecy, a do tego
jeszcze miły chłódek, tóż nóm sie nie śpiychało naspadek,
jyny my wszycko dokumyntnie połoglóndały i downe czasy
pospóminały.
Jewka

Muzeum Stara zagroda, Ustroń, ul. ogrodowa 
(koło Rynku)

zaprasza w niedzielę,  lipca, na

JaRMaRK StaRoCi
Początek o godz. 8. W razie deszczu jarmark nie

odbędzie się.

KrzyżóWKa KrzyżóWKa KrzyżóWKa
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 

NieDłUGo RytMy CoUNtRy

Nagrodę 30 zł oraz książkę „Radykalne poddanie”
ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia oraz bon o wartości
100 zł do wykorzystania w biurze turystycznym „Mea
Travel” otrzymuje: Józef Heczko z Ustronia, ul. M. Reja
7. Zapraszamy do redakcji.
8 lipca 2010 r.
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Rzadko się zdarza, aby w opisach – i to chyba we wszystkich, szpaki chętnie próbują naśladować śpiew wilgi). Jest to gwizd
do jakich udało mi się dotrzeć – jakiegoś gatunku zwierzęcia czysty, melodyjny i fletowy, brzmiący jak „fija-fija-zofija”.
występującego na terenie naszego kraju, zgodnie podkreślano, że Samce śpiewają chętnie zwłaszcza wiosną, kiedy po powrocie
jest to mieszkaniec tropików, tropikalny gość w naszej krajowej z zimowisk (zwykle w pierwszej połowie maja) wybierają miejsce
faunie, pochodzi z tropików i tym podobne. Tego typu określenia na gniazdo i ustanawiają swe terytoria, wabiąc przy tym samice.
charakteryzują kolejnego skrzydlatego bohatera naszego cyklu, Takiego śpiewającego samca trudno jednak wypatrzeć, gdyż
czyli wilgę.
w odróżnieniu od ptaków wielu gatunków, które swe wokalne
W kontekście przytoczonych powyżej określeń proszę zwrócić popisy odbywają na wyeksponowanych miejscach, samce wilgi
uwagę, jak wiele różnorodnych znaczeń ma określenie „nasz” śpiewają ukryte pośród listowia. Zaniepokojone wilgi wydają
w odniesieniu do gatunków ptaków. Ptaki mają to do siebie, z siebie różne chrapliwe i ostro brzmiące skrzeki, coś w rodzaju
że wiele z nich migruje i różne pory roku spędza w różnych, w „żżcja” lub „kwee”. Ciekawostką jest, że wilgi śpiewają zwłaszcza
wielu przypadkach w odległych od siebie zakątkach świata. Tak kiedy zmienia się pogoda i zanosi się na deszcz. Takie zachowanie
samo przecież czynią swojskie i wszystkim doskonale znane bo- ma wskazywać na tropikalne pochodzenie tego gatunku, ale wedle
ciany, takie również zwyczaje mają wilgi. O obu tych gatunkach ludowych wierzeń mieszkańców strefy klimatu umiarkowanego
mówimy oczywiście, że są to „nasze” ptaki, mając na uwadze po prostu wróży nadchodzący deszcz.
w zasadzie jedną wspólną cechę je łączącą: zarówno bociany, jak
Wilgi unikają większych i zwartych kompleksów leśnych,
i wilgi swoje lęgi odbyzdecydowanie wolą lasy
wają właśnie na terenie
liściaste (lub mieszane),
naszego kraju. I chociaż
luźne i widne, choćby
ptaki obu gatunków na
różne zadrzewienia śródzimowiska wybierają
polne i nadrzeczne, ale
generalnie kontynent
także starsze ogrody, parafrykański, to jednak
ki i sady. Gniazda ptaki
WilGa
o bocianach mówimy, iż
te chętnie budują przede
co trzeci (ostatnio zdaje
wszystkim na topolach
się, że już tylko co czwarosikach, olchach oraz
ty) „ma polski paszport”,
dębach. Wybór to przeaby w przypadku wilg
myślany, bowiem kiedy
stale wypominać im
świeci słońce i zawieje
tropikalne pochodzenie.
lekki nawet wietrzyk, liCiekawe, nieprawdaż?
ście drzew drżą (zwłaszWarto także zacytować
cza osiki) i połyskują
inne, jakże typowe opinie
w słońcu, co doskonao wilgach, choćby i takie:
le kamufluje nie tylko
jest [wilga] jednym z najbarwnie i egzotycznie
ozdobniejszych ptaków
wyglądającego samca,
krajowych i odznacza
ale także utrudnia wypasię prócz tego wesołym,
trzenie gniazda wilg. Jest
donośnym gwizdaniem,
ono dosyć jasnej barwy,
znacznie się przyczyniauwite z suchych traw,
jącem do uprzyjemniawśród których często
nia pory wiosennej (...),
wplecione są na przykład
a inni autorzy podkreślaznalezione gdzieś przez
ją, że wilga, zwłaszcza
ptaki kawałki sznurna tle innych krajowych
ka, strzępki szmat lub
gatunków, jest ptakiem
skrawki papieru. Gdyby
o bardzo charakteryjednak jakiś czworonożstycznym wyglądzie.
ny drapieżnik wypatrzył
W istocie wyróżnia się
gniazdo i nabrał ochoprzede wszystkim samiec
ty na ukryte w nim jaja
wilgi, którego upierzenie
czy pisklęta, będzie miał
jest jaskrawożółte (inniejakie kłopoty, by do
tensywniejsze u samców
nich dotrzeć. Wilgi wiją
starszych i zdrowych),
gniazdo wysoko, co najz czarnymi skrzydłami
mniej kilka metrów nad
i ogonem, przy czym
ziemią, z dala od pnia,
sam koniec ogona jest
w rozwidleniu bocznych
również żółty. Przez oko
i cienkich gałęzi. Gniazsamca przechodzi czarny pasek, a całość uzupełnia czerwony do przypomina delikatną czareczkę, jakimś cudem utrzymującą
dziób. Samica jest szaro-zielono-żółtawa, przy czym brzuch ma się pomiędzy gałązkami. Zdaniem specjalistów, umiejscowienie
białawy z ciemniejszym kreskowaniem. Ciemne, prawie czarne i sposób budowy gniazda świadczą o wybitnych zdolnościach
są skrzydła i ogon, który podobnie jak u samca ma żółty koniec. wilg jako architektach, konstruktorach i budowniczych.
U obu płci uwagę zwraca czerwona tęczówka oczu. Młode,
Wilga, którą znamy z naszych lasów, zwana czasem zwyczajniedojrzałe wilgi są podobne do samic, ale mają szarawy dziób ną, zamieszkuje kontynent euroazjatycki oraz północną Afrykę.
i ciemnobrązową tęczówkę. Cóż, bardzo trudno zweryikować ten „Nasze” wilgi przybywają u nas dość krótko – przylatują początopis w terenie, bowiem wilgę niełatwo wypatrzeć i obserwować. kiem maja, by odlecieć już z końcem sierpnia lub na początku
Ptaki te najchętniej przebywają w gęstych koronach drzew, gdzie września.
wiodą swój ptasi żywot kryjąc się pod osłoną liści. Dodatkowo
Od dawna „polowałem” z aparatem fotograicznym na wilgi, ale
wilgi są płochliwe, zazwyczaj przesiadują w osłoniętych miej- w moim przypadku dokładnie sprawdziły się wszelkie informacje
scach, przy tym są bardzo ruchliwe, zwinne i szybkie, często dotyczące ich skrytego wysoko wśród koron drzew sposobu życia.
przelatują z miejsca na miejsce, ale rzadko fruwają nad zupełnie Kiedyś wreszcie przydybałem żółciutkiego samca wilgi gdzieś
otwartą przestrzenią. Nic więc dziwnego, że i owszem, przy na szczycie drzewa, ale „strzelona” wówczas fotka jest mało
pewnej dozie szczęścia można czasem zauważyć wilgę w locie, zadowalającej jakości. Może któremuś z Czytelników bardziej
ale zdecydowanie łatwiej ją usłyszeć. Samiec śpiewa pięknie i się poszczęści? Powodzenia!
w sposób trudny do pomylenia z innymi gatunkami (chociaż np.
Tekst i zdjęcie: aleksander Dorda
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trudny podbieg na czantorię.

upalnie
Mountain Marathon to międzynarodowye zawody sportowe rozgrywane
w biegach górskich. W ostatnich latach jest
to jedna z najbardziej popularnych konkurencji sportowych. W zawodach brali
udział zarówno doświadczeni sportowcy
jak i amatorzy oraz pasjonaci aktywnego
wypoczynku. Impreza promowała nie tylko biegi górskie i aktywny wypoczynek,
ale przede wszystkim popularyzowała
regionalne atrakcje, ich walory sportowe
i turystyczne, których nie brak w Beskidach. - Kolejne edycje są zaplanowane
w innych miasteczkach górskich - stąd
każdy maraton ma swój niepowtarzalny
urok i charakter – mówi jeden z uczestników. Pierwsza edycja tegorocznych
zawodów odbywała się w Ustroniu.
- Trasa liczyła około 20 km i wiodła na
górę Czantorię. W tym roku była odwróceniem ubiegłorocznej, dlatego mogła wydawać się niektórym uczestnikom łatwiejsza
– zaznaczył organizator Paweł Fąfecki.
Uczestnicy wystartowali na rynku następnie kierowali się ku Jelenicy przez uli-

pogoda dopisała aż nadto.
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cę Myśliwską oraz Widokową ku Poniwcowi przez ulicę Akacjową. Stamtąd już
były podbiegi na Czantorię fragmentami
niebieskiego szlaku górskiego, potem na

Małą Czantorię i powrotem wyznaczoną
trasą ku rynkowi na metę.
Co roku przybywa w naszym kraju
takich imprez organizowanych zarówno
w formule alpejskiej i anglosaskiej, a ich
poziom oraz liczba uczestników stale
wzrasta. Bieg na Czantorię był biegiem
w formule alpejskiej.
Trasa w przeważającej części prowadzi
pod górę, czyli na szczyt.
- Jest to bieg , którego suma przewyższeń
stanowi + 100/- 400. W praktyce ten rodzaj
biegu górskiego oznacza, że trasa biegnie
ras w górę, raz w dół, niekiedy poprzez
szczyty – tak jak i w tym wypadku.
Bieg rozpoczęto o godzinie 11, jednak
na mecie tuż po 12 pojawili się już pierwsi
zawodnicy. Pomiar czasu był dokonywany
za pomocą chipów aktywnych mocowanych do kostki. Chipy były odbierane po
przekroczeniu mety. Uczestników nagradzano nie tylko brawami, ale i przygotowanymi specjalnie na tę okazję medalami.
Część biegaczy postanowiła się schłodzić
po biegu w fontannie miejskiej. Tak jak
przewidywano – ostatni zawodnicy pojawili się po 14.

biegacze z ustronia: adolf garncarz, Franciszek pasterny, grażyna madzia, andrzej Siwczyk,
jacek Hyrnik.
Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

– Musiałem pomóc koledze, bo niestety
zasłabnął, nie każdy był przygotowany
należycie do tego biegu. – mówi Andrzej
Krajczyński. Na uczestników maratonu
czekał ciepły posiłek. Ustrońską edycję
w grupie mężczyzn zwyciężył Andrzej
Długosz (1:14:43), natomiast w grupie
kobiet Izabela Zatorska(1:33) mieszkanka
naszego miasta – pani Grażyna Madzia
zdobyła 12 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet. – Jestem zadowolona
ze swojego wyniku. Biegam wprawdzie
rzadko, raz w tygodniu, ale to zawsze coś.
W poprzedniej edycji także brałam udział.
Próbuję namówić do takiej aktywności
swoje dzieci, ale są oporne.
- Ludzie częściej niestety jeszcze spędzają
czas przed telewizorem niż na sportowo
- dodaje Przemysław Krajczyński, który
uzyskał trzeci czas w biegu. Kolejne edycje
maratonu będą sie odbywać Karpaczu, PiwSara Stasiuk
nicznej, Lądku i Rabce.
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www.ustron.pl
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KUltURa

godz. 18.00 iV Międzynarodowy Silesia folk &
Country festiwal, Koncert „Kolory country” (rozpoczęcie), amiteatr.
godz. 15.00 Niedzielny Koncert Promocyjny, wystąpią:
Vermont City, TKZ Music, zespół taneczny
Dancing Riders, rynek.
godz. 17.00 Koncert „Przebojem przez świat”, amiteatr.
godz.20.00 Kabaret Ani Mru Mru, program premierowy, amiteatr.

11.07
11.07
16.07

KiNo

nie dla psa...

Sprzedam samochód Ford Escort,
2000 r. kombi, 90KM. Telefon
602-280-294
Dj, wodzirej - wesela, imprezy
firmowe, karaoke, uroczystości
rodzinne. tel. 603-168-747.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
Zgubiono legitymacje nr 7340,
609-581-728.
WYNAJMĘ od września umeblowane mieszkanie w Ustroniu - 2
pokoje, kuchnia, łazienka. 602-106413, krystyna-ap@wp.pl
Zapraszamy na turniej bilarda.
Poczta Poniwiec. 507-385-375.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię. 502-685-400.
Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno twarde,
brykiet, transport. 518-201-189.
Elektroinstalacje, odgromówki.
508-016-055.
Architekt poszukuje działek
w Ustroniu dla swoich klientów.
602-621-797.
Usługi koparko-ładowarką. 507054-163.
Malowanie, panele, instalacje wodkan. 509-333-637.

Fot. W. Suchta
Zakładanie ogrodów, prace brukarskie. Pielęgnacja trawników
(skaryikacja, aeracja, nawożenie,
dosiew). 507-054-163.
Koszenie trawników, pielęgnacja
ogrodów 502-164-187.
Zatrudnię studentkę w charakterze
sprzedawcy do sklepu z odzieżą.
502-367-684.
Ustroń. Sprzedam tanio mało
używane meble: kanapę narożną,
komplet wypoczynkowy, szafy
oraz piec elektryczny czteropalnikowy. 609-147-364.
Pokój do wynajęcia 33 854-51-97.
Pokój do wynajęcia 603-468-651,
33 854-26-67.
Wynajmę mieszkania: 1-pokojowe,
2-pokojowe + łazienka + aneks
kuchenny. Ustroń Polana ul. Turystyczna 5a. 603-069-671.
Sprzedam grzejniki płytowe KERMI 60x50, 60x60 i łazienkowe
drabinki 70x50 „nowe”. 667-884777.
WIELKA WYPRZEDAŻ sukni
ŚLUBNYCH i wieczorowych! Niedziela: 18.07.2010 od 10.00-18.00
AV-USTROŃ ul.Dworcowa 6, tel:
(33)854-49-89, www.AV14.pl
Czyszczenie tapicerki, dywanów.
602-704-384, 33/854-38-39.
SPRZEDAM: PIANINO XIX
W. LUDWIK FILIP; ZEGAR
STOJĄCY - WAGOWY POCZĄTEK XX W. - GUSTAW
BECKER; ZEGAR WISZĄCY
- ELEKTRYK KONIEC XIX W.;
OBRAZ OLEJNY XIX W. Tel.
510-93-68-68.

9 lipca festyn w barze „pod bocianem”

Ustroń, ul.Daszyńskiego 80 (za kuźnią) gra zespół „Jawor”
zapraszamy na dobrą zabawę i smaczne dania
W sobotę 10 lipca również zabawa i karaoke,
gra dj-jawor można pośpiewać start o godz. 19
zapraszamy tel. 531016787
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9-15.07 godz. 18.45 PAN I PANI KILER (12lat), komedia
sensacyjna, USA 2010.
9-12,15.07 godz. 20.30 KWIAT PUSTYNI, dramat biograiczny,
Brytania 2009.

7-10.7
11-12.7
13-14.7
15-17.7

centrum
pod najadą
na Szlaku
centrum

ul. daszyńskiego 8
ul. 3 maja 13
ul. 3 maja 46
ul. daszyńskiego 8

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-57-76

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
Ustroń wybrali na swe letnie zgrupowanie piłkarze Górnika
Zabrze. Mieszkali na Zawodziu a trenowali na stadionie Kuźni
Ustroń. Działacze i zawodnicy chwalili sobie warunki pobytu
i treningu w Ustroniu. Górnik jest wcześniej przyjeżdżał na obozy
kondycyjne do naszego miasta.

*

*

*

*

*

*

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia zaprosił na swe
ostatnie posiedzenie burmistrza Jana Szwarca. (...) Lawinowo
rosną obiekty, z których nie jesteśmy zadowoleni – mówiła Halina
Rakowska-Dzierżewicz, która stwierdziła również, że centrum
miasta zostało stracone, ale sensownie można zagospodarować
jeszcze wolny teren przy rynku. H. Dzierżewicz nazwała nieporozumieniem nowy obiekt powstający na Zawodziu.
- W powstających budynkach na naszym terenie stosuje się nowoczesne kominy z wkładami ze stali nierdzewnej. W ogóle Śląsk
Cieszyński stoi na wyższym poziomie niż inne rejony. Gdy byłem
na szkoleniu w Niemczech, pokazywano nam różne urządzenia
i kominy, a takie same my stosujemy na naszym terenie - mówił
Józef Waszek, prezes oddziału cieszyńskiego Korporacji Kominiarzy w Polsce, członek prezydium Zarządu Głównego KKP,
jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Ustronia. (mn)

SproStoWanie

W poprzednim numerze GU fotograia ilustrująca artykuł o festiwalu
„No Name” była błędnie podpisana. Na scenie grali muzycy nie z Pogodnego Żniwiarza, a z Antyramy.
Pomyliliśmy się też w relacji ze spotkania z państwem Krystyną i Otonem Windholzami. Autorką słów do piosenki dla gości z Australii była nie
Elżbieta Sikora, która akompaniowała na pianinie, a Wanda Mider. Ustrońska poetka napisała wiersz do melodii „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.
A tak brzmiał refren utworu, którzy wszyscy zebrani w Muzeum zaśpiewali
państwu Windholzom: „Przelecieli nam goście z Australii/ jak bociany do
swych gniazd/ a my sercem gorącym oddani/ chcemy dziś uścisnąć was.”
Czytelników i osoby zainteresowane przepraszamy.
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felieton
tak sobie myślę

Ryzyko wyboru
Codziennie przychodzi nam dokonywać
wyboru. Najczęściej w drobnych sprawach, od których niewiele zależy. Przy
kupowaniu rzeczy codziennego użytku
mamy coraz większy wybór. Minęły te
czasy, kiedy sklepy były pustawe i cieszyliśmy się z tego, że zdobyliśmy to, czego
szukaliśmy. Nie było potrzeby zastanawiać
się nad wyborem. Pozostawało tylko pytanie: Kupić czy nie kupić? I to bez względu
na to, czy to, co znaleźliśmy w sklepie odpowiada w pełni temu, co zamierzaliśmy
kupić, czy też nie… Zwykle bywało tak,
że kupowaliśmy to, co było, a nie to, co
zamierzaliśmy kupić. Ba, bywało nawet
tak, że wybraliśmy się, żeby kupić ubranie,
a kupowaliśmy buty…
Dzisiaj pewnie zakupy są trudniejsze, bo
zmuszają do dokonywania wyboru; gdzie
kupić, w jakiej cenie, jakiej irmy, z jakim
wykończeniem, z jakimi dodatkami… Pytania się mnożą i bywa, że podjęcie decyzji
trwa godzinami, bo tak trudno wybrać to,
co by nam bardziej odpowiadało. I zwykle
do końca nie jesteśmy pewni, że wybraliśmy właściwie.
Tak już bowiem jest, że dokonanie wy-

felieton
W kręgu ilozoicznej
releksji (7)
1. Pod patronatem Muzeum Ustrońskiego ukazała się interesująca książka
Krystyny Wineckiej-Windholz „Kangur z
Ustronia”. Muzeum i Towarzystwo Miłośników Ustronia zorganizowały promocje
tej książki i spotkania z jej autorką. Uczestniczył w nich tytułowy „Kangur”, mąż
autorki, pochodzący z Ustronia Oton Windholz (ur. 1923), którego drogi życia – wraz
z jego małżonką – zawiodły do „ojczyzny
kangurów”, do Australii. Prezentując losy
Otona Windholza, losy momentami bardzo
trudne i wręcz dramatyczne (czas wojennej
gehenny, ucieczka przed nazistami, zesłanie
na Sybir w ZSRR), przypomniano również
dzieje i tradycje ustrońskich Żydów.
2. W książce „Kangur z Ustronia” znajduje się zdanie informujące o inicjatywie
Windholza podjętej po 1989 roku i zarazem
w tym krótkim zdaniu odsłania się tragedia Holocaustu: „Jako jedyny pozostały
przy życiu ustroński Żyd Otek czuł się
moralnie zobowiązany do zapewnienia
zmarłym członkom tej miejscowej społeczności godnego i należytego im spoczynku”
(s. 96). Pochodzący z Cieszyna prof.
Richard Pipes napisał, że przebywając
w miejscach Zagłady czuje się „ostatnim
Żydem na Ziemi”. Na sformułowaniu
„jedyny pozostały przy życiu ustroński
Żyd” kładzie się złowrogi cień Holocaustu,
8 lipca 2010 r.

boru łączy się zawsze z ryzykiem popełnienia błędu, dokonaniem niewłaściwego
wyboru. Przy tym im ważniejszy jest ów
wybór, tym większe też jest związane
z nim ryzyko. Bywa, że błędny wybór
komplikuje życie człowieka na wiele
lat. Zdarza się nawet tak, że zły wybór
przynosi w konsekwencji nieszczęście
dla pojedynczego człowieka, czy też dla
całego narodu. Tak bywa dla przykładu
z wyborem tych, którym powierza się
władzę w mieście, w województwie czy
też w całym kraju.
Na to ryzyko, związane z dokonywanym
wyborem, wskazywali podczas kampanii
przedwyborczej kandydaci na prezydenta.
Mówili o tym czego należy się bać, gdy
wybierze się tego czy innego kandydata.
Jakie zagrożenie niesie ze sobą ten wybór.
Jakie konsekwencje przyniesie ze sobą
niewłaściwy wybór dla państwa i jego pojedynczych obywateli. Przy tym głośniej
i bardziej jednoznacznie tymi zagrożeniami straszyli nie tyle sami kandydaci,
co raczej ich zwolennicy. Strasząc przeciwnikiem, równocześnie chwalili swojego kandydata i zapowiadali, że tylko on
gwarantuje pomyślność i siłę państwa oraz
dobrobyt jego obywateli…
Już wiemy czym zakończyły się wybory; kto się cieszy a kto się smuci. Nadszedł czas sprawdzania czy większość
wyborców dokonała właściwego wyboru.
Okaże się czy sprawdzi się to, czym nas
straszono i to, co obiecywano. Na ocenę

nowego prezydenta, jeśli ma ona być
obiektywna, trzeba jednak poczekać dłuższy okres czasu. Okaże się, czy cieszyć się
będziemy ostatecznie z dobrego wyboru,
czy nowy prezydent zawiódł pokładane
w nim nadzieje…
A póki co, po wakacyjnej przerwie,
rozpocznie się akcja przedwyborcza do
samorządów terytorialnych. Przygotowania do niej już trwają. Poszczególne partie
czy ugrupowania kompletują listy kandydatów. Dotychczasowi burmistrzowie
i radni podejmują decyzje w sprawie
swego ponownego kandydowania. A wyborcom przyjdzie zastanawiać się nad
tym, kogo wybrać. W jaki sposób oceniać
kandydatów? Zapewne łatwiej przyjdzie
oceniać tych, którzy znajdowali się we
władzach samorządowych w poprzednich
kadencjach, niż tych, którzy kandydują po
raz pierwszy. W każdym jednak wypadku
z wyborem łączy się ryzyko. Zapewne
znajdą się tacy, którzy rozczarowani poprzednimi, nietraionymi wyborami, nie
pójdą do wyborów. Oznaczać to jednak będzie, że wybory odbędą się bez ich udziału,
a więc także to, że z góry zgadzają się na
tych, których wybiorą inni. Nie sądzę jednak, żeby to było właściwe rozwiązanie.
Jeśli chcemy, żeby były większe szanse,
aby wybrani zostali nasi kandydaci, winniśmy się do tego przyczynić przez oddanie
swego głosu… Może wtedy, przynajmniej
w naszym odczuciu, zmniejszy się ryzyko
dokonania złego wyboru… Jerzy Bór

systematycznie przeprowadzonej przez
nazistów izycznej eksterminacji narodu
żydowskiego.
3. Z problematyką Holocaustu ilozoia
mierzy się w różny sposób. Opis i analiza
ogromu masowej i systematycznej zbrodni nie powinna się przecież sprowadzać
jedynie do faktograicznej rekonstrukcji
jej przebiegu i określenia ilości zamordowanych osób, ale powinna próbować
uwzględnić wymiar duchowo-moralny
i metaizyczno-teologiczny tej zbrodni.
3.1. Współcześnie dyskutowane są
w ilozoii i teologii sformułowania Emmanuela Levinasa (ur. 1906 r. w Kownie),
który stwierdza, że zbrodnie Holokaustu,
to swoista „dziura w dziejach”. Ta „dziura”
nieodwracalnie pochłonęła miliony ludzkich oiar, a wraz z nimi świat fundamentalnych wartości. W teologicznej interpretacji
Holokaustu stwierdza się, że ta „dziura”
zaćmiła obecność Boga i w jakimś sensie
pochłonęła Jego istnienie, gdyż wówczas
przestał być On obecny.
3.2. Częstokroć przytacza się pogląd, iż
Holocaust nie tyle skłania do rozprawiania
o tym, co się wydarzyło, lecz wymaga
milczenia. Osobliwa niezrozumiałość Holocaustu zmusza do radykalnie pojętego
metaizycznego zamilknięcia, jako najwłaściwszej postawy. Podejmujący temat
Holocaustu, stają wobec dylematu jak
z nim postępować. Trafne wydaje się spostrzeżenie Alvina Rosenfelda: „Holokaust
domaga się słów, nawet jeśli zmusza do
milczenia”. Filozoia mierząc się z trudną
do intelektualnego ogarnięcia sytuacją
Holokaustu jest zobowiązana do odpo-

wiedzialnego używania słów, a także do
stosownego milczenia. Język codziennego
życia – jak zauważa Jan Woleński – nie
pasuje do doświadczenia Holokaustu, jako
„świata śmierci”.
4. Nawiązując do obyczaju trwania przez
chwilę w milczeniu (zwanego „minutą
milczenia”), aby upamiętnić tych, którzy
odeszli, Tadeusz Kotarbiński odnosi się do
kwestii właściwego wspominania oiar Holokaustu: „Chce się milczeć. Jedyna to postać wspominania bez niewczesnego zgiełku, kiedy wszelkie mówienie wprowadza
zgrzyt już przez to samo, że zmąca ciszę,
wyraz właściwy najgłębszego skupienia”.
Po zwróceniu uwagi na odpowiedniość
i doniosłość milczenia, Kotarbiński jednak dodaje: „Ale po chwili bezwzględnie
przemilczanej, choćby trwała przez wiele
godzin, daje znać o sobie chęć odtworzenia zdarzeń minionych, przejmujących
i domagających się głosu uczuciowości”.
Kotarbiński uznaje, że prawdę „łatwiej
wydyskutować niż wymilczyć, a częstokroć
jedynie na drodze dyskusji można zapewnić
jej należytą przewagę nad zasiedziałym
urojeniem”. To także Kotarbiński po wojnie sporządził pierwszą i roboczą listę
36. polskich ilozofów-oiar Holocaustu,
spośród osób znanych mu i bliskich mu intelektualnie. Wskazywał na jakość dokonań
ilozoicznych „żydowskich współtwórców
wspólnej kultury duchowej” i ogrom zbrodni, które dotknęły „zgładzonych ręką przemocy”. Wspominając Waltera Auerbacha
sformułował ogólniejszą ocenę etyczną:
„Jest obelgą dla świata, że tacy ludzie
giną maltretowani”.
Marek Rembierz
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rywalizowały kobiety, mężczyźni i pary mieszane.

Fot. W. Suchta

12 męSKicH i 5 żeŃSKicH

W ubiegłą sobotę, 3 lipca obył się turniej siatkówki plażowej „PLAZA 2010”.
Zgodnie z ideą turnieju w lipcowe weekendy zaplanowano 3 imprezy. Siatków-

ka plażowa cieszy się w naszych okolicach sporą popularnością szczególnie
w okresie wakacji. Celem turnieju jest nie
tylko wyłonienie najlepszych siatkarzy

SzczęŚcie i pecH
Ponad 30 stopni w słońcu i bezchmurne
niebo to warunki w jakich przyszło ścigać
się kierowcom startującym w Rajdzie
Bohemia. Niektórzy mówili, że czuli się
w samochodach jak w saunie. Rywalizowali w sobotę i niedzielę na pięknych,
częściowo leśnych trasach w Górach Izerskich. Świetnie spisała się załoga Subaru
Poland Rally Team - Kajetan Kajetanowicz
i Jarek Baran. Podczas inaugurującego
Rajd Bohemia super oesu uzyskali piąty
czas i byli najszybszą załogą rywalizującą
w mistrzostwach Polski. Zawodnicy osiągnęli także najlepszy rezultat wśród aut
grupy N, które bardzo licznie pojawiły się
na torze rallycrossowym w Ceskiej Lipie.
Drugiego dnia zespół Kajetana awansował na siódme miejsce w rajdzie i drugie
w mocno obsadzonej grupie N oraz utrzymał trzecią pozycję w krajowym czempionacie. Rajdowcy wywieźli z Czech 30
punktów i na półmetku sezonu zajmują
drugie miejsce w mistrzostwach Polski,
tracąc do liderów 5 punktów. Na mecie nasz
krajan powiedział:
- Rajd był naprawdę fantastyczny. Nie
pamiętam kiedy miałem okazję rywalizować na tak trudnych i tak ciekawych
odcinkach specjalnych. Jesteśmy bogatsi
o kolejne doświadczenia i naprawdę wiele
się nauczyliśmy podczas tego weekendu.
Zajęliśmy trzecie miejsce w mistrzostwach
Polski, a w N-ce przegraliśmy tylko ze

słynnym Czechem, wielokrotnym mistrzem
tego kraju Vaclavem Pechem. Naprawdę
dobrze się nam jechało, a oesy wymagały
bardzo zmiennego tempa, pogoda jednak
nie była zmienna i dała w kość. Wypiliśmy
podczas dwóch dni ponad 8 litrów wody na
głowę. Oczywiście cieszę się, że mogliśmy
tutaj wystartować. Na półmetku sezonu
jesteśmy na drugim miejscu w klasyikacji
krajowych rozgrywek i pierwszym w grupie
N. Przed nami krótkie wakacje i spotkamy
się na Rajdzie Rzeszowskim - rundzie mistrzostw Polski i Słowacji. Myślę, że pod
względem czasów na oesach spróbujemy
być na Podkarpaciu nieżyczliwi dla gości.

plażowych w okolicy, ale także krzeweinie
idei aktywnego spędzania czasu w wakacje
i popularyzacja kultury izycznej w każdej
grupie wiekowej. Pierwszy turniej odbył
się w Cieszynie, następny w Ustroniu,
a kolejny odbędzie się w Bielsku. Siatkarze grali na zmianę na dwóch boiskach:
czerwonym i niebieskim. Mecze rozegrano
w kategoriach kobiet, mężczyzn oraz mikstów. Rozpoczęcie nastąpiło po godzinie
11.00 na boisku przy Szkole Podstawowej
nr.2. Nad całością czuwali członkowie
cieszyńskiego AZS-u oraz grupy BDB Impresaria. Do turnieju zgłoszono w sumie
22 drużyny, czyli 12 męskich, 5 żeńskich
i 5 mikstów. Wyniki oraz informacje na
temat kolejnego turnieju można uzyskać na
stronie internetowej: http://plaza2010.pl/
Mężczyźni: 1. Czarny/Teter (BielskoBiała), 2. Błachut/Wiewióra (Czechowice-Dziedzice), 3. Homulski/Kondyjowski
(Dąbrowa Górnicza), 4. Borecki/Wyspiański (Bielsko-Biała).
Kobiety: 1. Pietras/Spaczek-Krzywoń
(Bielsko-Biała), 2. Żmija/Paździorek (Łaziska Górne), 3. Płusa/Szczurek (Cieszyn),
4. Pisiut/Szczypka (Dębowiec).
Mixty: (pary mieszane, dlatego nie
podajemy miasta) 1. Huba/Grądkowski,
2. Sikora/Pagieła, 3. Grzegorzek/Płusa, 4.
Wróbel/Pisiut.
Sara Stasiuk
Był to jednak pechowy rajd dla innych
ustroniaków, braci Jarosława i Marcina
Szejów.
J. Szeja mówił po starcie:
- To nie był nasz rajd. Wczoraj najpierw
się przepalił bezpiecznik, rzecz za 2 złote,
straciliśmy 13 minut na drugim oesie. Na 7
wypadliśmy, ale to akurat była nasza wina,
bo mieliśmy błąd w opisie. A na ostatnim
oesie przebiliśmy koło. Mam nadzieję, że
wyczerpaliśmy limit pecha na ten sezon
i dalej pójdzie tak jak było wcześniej. Trasy były ok, rajd fajny, nam się podobało,
wygraliśmy chyba najwięcej oesów w Clio
Cup. Jakąś szybkość mamy, ale musimy
jeszcze parę rzeczy poprawić. Mam nadzieję, że na Rzeszowskim już będzie wszystko
w porządku.
(mn)
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