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Po raz osiemnasty odbył się Turniej Koszykówki na Asfalcie BETON.

OTWiErAm POrAdNiE
Rozmowa z Anną Bednarską-Czerwińską,
dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Jak się pani z tym czuje, że kiedyś ZZOZ w Cieszynie był
właścicielem budynku przy ulicy Mickiewicza, a teraz tylko
wynajmuje lokale?
Uważam, że to najlepsze rozwiązanie dla pacjentów tej placówki.
Staramy się zachować ciągłość i stabilność opieki medycznej.
Zależy nam na utrzymaniu tej działalności, a przejęcie budynków
przez samorząd ustroński takie działanie nam umożliwiło. Koszty
remontów jakie spoczywały na właścicielu ZZOZ, kłóciły się
z naszą polityką oszczędności. Myślę, że aktualny stan bardzo
pozytywnie przełożył się dla pacjenta. Bardzo dobrze układająca
się współpraca z władzami miasta Ustronia, umożliwiła nam pracę
w przychodni za symboliczną kwotę. Uniknęliśmy zamknięcia
przychodni, czy wynajęcia jej na inną działalność, a pacjenci,
którzy korzystali z usług tej przychodni, nie muszą szukać pomocy gdzie indziej.
Wymiar godzin pracy w poradniach został jednak ograniczony, może to pierwszy krok do likwidacji?
(cd. na str. 2)
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OddAjEmy KrEW

Urząd Miasta Ustroń i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zaprasza po raz kolejny na akcję honorowego
oddawania krwi, która odbędzie się 26 lipca (poniedziałek) na
rynku. Jak zwykle specjalistyczny autobus zaparkuje w pobliżu
hotelu Równica i od godz. 10 będzie można pobierać formularze dotyczące stanu zdrowia dawcy. Rejestracja zakończy się
o godz. 15. Krew mogą oddawać osoby od 18 do 60 roku życia.
W dniu akcji trzeba zjeść posiłek i dużo pić, zwłaszcza gdy będzie
gorąco. W autokarze zbadana zostanie nasza krew pod kątem
zawartości hemoglobiny oraz ciśnienie. Miłe panie laborantki
poczęstują kawą, herbatą, wodą, a potem ściągną po pół litra krwi
od każdego. W nagrodę dostaniemy czekolady i kawę oraz wolny
dzień w pracy.
(mn)
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(cd. ze str. 1)
Zależy nam na tym, aby poradnie działały. Dzięki wspólnym staraniom starosty powiatu cieszyńskiego Czesława Gluzy, burmistrza
miasta Ustronia Ireneusza Szarca i dyrekcji ZZOZ zgodnie postanowiono, że utrzymanie poradni specjalistycznych w Ustroniu
jest konieczne. Nie ukrywam jednak, że istnieje problem z kadrą
lekarską. Są to poradnie działające poza Cieszynem, który jest
głównym miejscem pracy naszych lekarzy.
Dlaczego musiały zajść takie zmiany w poradni chirurgicznej?
Zarówno w Ustroniu, jak również w Skoczowie, od wielu lat
działały poradnie chirurgii ogólnej. W poradniach tych byli
przyjmowani zarówno pacjenci z zakresu chirurgii ogólnej np.
z nieokreślonymi bólami brzucha, jak również z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej np. ze złamaniami i zwichnięciami.
W 2009 roku Narodowy Fundusz Zdrowia postawił wymaganie,
iż w poradni chirurgii ogólnej mogą być przyjmowane tylko
przypadki z tego zakresu. W tym momencie powstał problem,
polegający na tym, że mieszkańcy Ustronia i okolic, którzy doznali urazu, nie mogli mieć udzielonej pomocy na miejscu, tylko
musieli jechać do najbliższej poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej mieszczącej się w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.
Co będzie z przychodnią chirurgiczną?
Ustroń jest miejscowością turystyczną , w której masowo uprawiane są różnego rodzaju dyscypliny sportowe. Nie wyobrażam
sobie, aby w przypadku urazu, zarówno mieszkańcy, jak i turyści,
nie mieli zapewnionego łatwego dostępu do poradni chirurgii
urazowo-ortopedycznej i w związku z tym, chcemy takie poradnie otworzyć w Ustroniu i Skoczowie. Nie mamy również
zamiaru likwidować istniejących w obu miastach poradni chirurgii
ogólnej. Poradnie działające poza Cieszynem przejmują część

A. Bednarska-Czerwińska.

Fot. m. Niemiec

Wygląda, jakby wyszło prosto
z pracowni wrocławskiego mistrza Buhla, który namalował to
dzieło w 1582 roku. Fachowe
prace wykonali konserwatorzy
z Krakowa. Obraz znajduje się
na stałej ekspozycji.
Na Stecówce u Kukuczków
letnią porą spotykają się gajdosze i dudziarze z tzw. łuku
karpackiego. Występują kapele i muzykanci z Beskidów,
Podhala, Wielkopolski, Czech
i Słowacji.

*

*

*

Zabytkowe XVI-wieczne
malowidło olejne na drewnie
„Tryptyk z Ogrodzonej” powróciło do Muzeum Śląska
Cieszyńskiego po konserwacji.

 Gazeta Ustrońska
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*

*

Karpie są głównie hodowane
w kilkudziesięciu stawach na
terenie powiatu. Szczególnie
„rybny” teren, to Pogórze,
Dębowiec, Kończyce Wielkie
i Małe oraz Pruchna, Ochaby
i Gołysz. W tej ostatniej wsi ma
siedzibę placówka PAN znana
z hodowli doświadczalnej wielu gatunków ryb.

*

*

*

Teatr Cieszyński w Czeskim
Cieszynie przeszedł moderni-

pacjentów i w znacznym stopniu odciążają kolejki w szpitalnych
poradniach.
Mówiła pani, że trudno znaleźć lekarzy specjalistów neurologów, laryngologów, czy byt poradni, w których pracują jest
zagrożony?
Wręcz przeciwnie, staramy się pozyskać nowych specjalistów.
Nasze działania mają na celu utrzymanie dotychczasowych
poradni. Planujemy otwarcie poradni o innych specjalizacjach,
takich jak kardiologia czy okulistyka. Jesteśmy uzależnieni
od decyzji NFZ-u, który od dłuższego czasu zwleka z ogłoszeniem konkursu. Taka decyzja dotyczy również potrzebnej
dla ogromnej rzeszy osób starszych, poradni geriatrycznej.
W ostatnim czasie zaszło wiele zmian w funkcjonowaniu
cieszyńskiego szpitala. Że są to zmiany na lepsze pozwala mi
twierdzić fakt, iż coraz więcej lekarzy specjalistów chce u nas
pracować. To efekt modernizacji szpitala, dosprzętowienia
i jasnych reguł, które u nas obowiązują. Dzięki pozyskaniu
wysokiej klasy specjalistów z Kliniki Urologicznej z Zabrza, po
dwóch latach zawieszenia, wznowiła swoją działalność poradnia
urologiczna.
W niewielkim wymiarze godzin funkcjonuje w Ustroniu poradnia neurologiczna i laryngologiczna. Czy jest szansa, że
lekarze będą przyjmować częściej i dłużej?
Poszukujemy specjalistów różnych specjalizacji, wysyłamy
informacje do klinik na Śląsku, gdzie obecnie prowadzona jest
restrukturyzacja zatrudnienia. Staramy się by najlepsi z lekarzy
poszukujących pracy traili właśnie do naszego Zakładu.
Jest taka teoria, że chce pani zlikwidować poradnie w terenie
jako nieopłacalne i skupić specjalistów w poradniach przy
Szpitalu, który został dokończony i wyposażony za wielkie
pieniądze?
Takie postępowanie byłoby niekorzystne dla szpitala, bo poradnie
w terenie kierują na nasze oddziały pacjentów. Jedna poradnia
w Cieszynie nie jest w stanie przyjąć wszystkich pacjentów. To
byłoby nielogiczne postępowanie z mojej strony. Zależy mi na
tym, żeby funkcjonowało jak najwięcej poradni specjalistycznych
nie tylko na terenie szpitala, ale również na terenie całego powiatu. Są i będą otwierane zawsze, gdy znajdą się lekarze, którzy
będą chcieli w nich pracować i podpiszemy kontrakt z NFZ. Jak
wspomniałam wcześniej, zmierzam do otwarcia poradni chirurgii
urazowo-ortopedycznej w Ustroniu i w Skoczowie. Chciałabym
zwrócić uwagę na fakt, że 18 lipca 2007 roku, jedną uchwałą Rady
Społecznej ZZOZ w Cieszynie zostało zlikwidowanych trzynaście, bardzo ważnych dla mieszkańców tego regionu poradni.
Zawieszono między innymi pracę poradni urologicznej. Bez opieki specjalistów zostały m.in. kobiety z chorobami piersi, osoby
z zaburzeniami hormonalnymi, z wadami postawy, mężczyźni
z chorobami urologicznymi i wielu innych pacjentów. W tej chwili
już cztery z tych poradni udało mi się uruchomić i moim celem
jest zapewnienie dostępu do specjalistów jak największej liczbie
mieszkańców powiatu w ramach kontraktu z NFZ.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
zację. Odnowiona została fasada, trwa porządkowanie terenu
wokół budynku. Wewnątrz
zamontowano rampę przy
głównych schodach, co umożliwia łatwiejsze poruszanie się
osobom niepełnosprawnym.
Pieniądze na remont wyłożyło
miasto – 2,1 mln kcz. oraz teatr
– 600 tys. kcz.
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Nie maleje zainteresowanie
czytelnictwem w nadolziańskim grodzie. Biblioteka Miejska ma zarejestrowanych blisko 10,5 tys. czytelników, co
ciekawe, z obu stron Olzy.
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*
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Sukcesy odnosi Chór „Canzonetta” złożony z uczniów
podstawówek i gimnazjów

w Strumieniu. Dziewczęta występowały ostatnio ze śpiewaczką Izabelą Kopeć i zajęły trzecie
miejsce w Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Religijnej
w Rumii. Chór został założony
blisko 80 lat temu.

*

*
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*
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Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku
i znajduje się w kronice Jakuba
Schickfussa. Budowla była wtedy obwarowana. Zburzono ją
w XIX wieku i zbudowano nowy
zamek istniejący do dziś.
Szkoła Podstawowa nr 2
w Chybiu nosi imię Ludwika
Kobieli – nauczyciela i literata,
piewcy „Żabiego Kraju”.
(nik)
22 lipca 2010 r.

NA ŚlUBNyM kOBIeRCU StANęlI
Anna Suchanek z Ustronia i Grzegorz Olek z Ustronia
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*

*
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*

*

FeStyN ŁOWIeCkI
W sobotę 24 lipca o godzinie 14.00 w Dobce na polu biwakowym odbędzie się Festyn Łowiecki. Przewidziano liczne atrakcje
m.in. kuchnię złożoną z dań łowieckich, loterię oraz zawody
strzeleckie. Można spodziewać się świetnej zabawy przy doborowej orkiestrze. Organizatorem jest Koło Łowieckie „Jelenica”
w Ustroniu.
kONCeRt NA RyNkU
25 lipca w niedzielę na rynku zagra Orkiestra Salonowa prof.
Hilarego Drozda powstała w 1988 roku. Koncertuje w swym regionie, na terenie całego kraju i za granicą zyskując popularność
i spore grono wielbicieli. Repertuar orkiestry to przede wszystkim „muzyka salonowa”, a więc walce, polki, czardasze, tanga,
foxtrotty, miniatury muzyczne. Orkiestra posiada także w swym
repertuarze muzykę klasyczną.

*

*

*

Temperatura w sobotę sięgała 35 stopni.

*

*

Fot. W. Suchta

*

A-klASA Z kUźNIą
Piłkarze Kuźni Ustroń po spadku z ligi okręgowej zagrają
w zbliżającym się sezonie w A-klasie podokręgu skoczowskiego. Rozgrywki zapowiadają się ciekawie, gdyż rywalizować
będą m.in. z drużynami Mieszko-Piasta Cieszyn, Beskidem 09
Skoczów, Spójnią Zebrzydowice, a przede wszystkim z drużyną
Nierodzimia. Rozgrywki rozpoczynają się 7 sierpnia i Kuźnia
zagra na wyjeździe w Cieszynie, a Nierodzim też na wyjeździe ze
Spójnią Górki Wielkie. Pierwsze derby w historii Ustronia, takie
autentyczne, gdy rywalizują drużyny z jednego miasta, odbędą
się 18 września na stadionie Kuźni.
Jako że grają dwie drużyny z jednego miasta nikomu nie wpadło
do głowy, by ich mecze odbywały się w różnych godzinach czy
terminach. Nie wymagajmy jednak za wiele.

*

*

*

 VII 00 r.
O godz. 16.00 pracownicy ochrony Tesco zatrzymali mieszkańca
Ustronia, który dokonał kradzieży
jednej butelki wódki żołądkowej.
5 VII 00 r.
Personel sklepu Lidl zatrzymał
mieszkańca Ustronia, który dokonał kradzieży artykułów spożywczych, kawy, piwa oraz mięsa.
6 VII 00 r.
O godz. 6.00 na skrzyżowaniu ul.
Skoczowskiej z ul. Folwarczną
kierujący renault 19 mieszkaniec

 VII 00
Kontrolowano wyjazdy z bocznych uliczek pod względem bezpieczeństwa. W jednym przypadku nakazano wycięcie żywopłotu,
gdyż ograniczał widoczność.
 VII 00
Interweniowano przy ul. Nadrzecznej w sprawie zasłabnięcia
mieszkańca miasta. Czekano aż
do przybycia pogotowia.
4 VII 00
Kontrolowano stan gospodarki
wodno-ściekowej oraz odpadami
w Ustroniu Nierodzimiu.
5 VII 00
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych w mieście. Nie
stwierdzono uchybień.
5 VII 00
Zabrano do utylizacji potrąconego
psa z ul. Wczasowej.

Ustronia wymusił pierwszeństwo
przejazdu kierującemu samochodem opel astra mieszkańcowi
Godziszowa.
7 VII 00 r.
O godz. 17.20 na ul. Armii Krajowej zatrzymano nietrzeźwego
mieszkańca Ustronia (0,73 mg/l)
kierującego samochodem peugeot
205.
8 VII 00 r.
O godz. 14.00 personel sklepu
Spar w Ustroniu Polanie zatrzymał mieszkańca Sosnowca, który
dokonał kradzieży piwa oraz
bochenka chleba.
6 VII 00
Interweniowano w Ustroniu Nierodzimiu odnośnie zasypania
rowu. Sprawę prowadzi Urząd
Miasta.
6 VII 00
Interweniowano przy ul. Brody w
sprawie zanieczyszczenia drogi
przez samochody wyjeżdżające
z budowy.
7-8 VII 00
Zabezpieczano imprezy na terenie
miasta pod względem porządkowym.
(sis)

23.07 godz. 18.00

PrAWO jAzdy

Tomasz Pala Trio

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

24.07. godz. 17.00

Karolina Kidoń
& Tomasz Pala

Sissi, ul. Słoneczna 11
rezerwacje:

www.auto-kurs.com

886-317-939

509 922 882

Muzeum Stara Zagroda, Ustroń, ul. Ogrodowa 
(koło Rynku)

zaprasza w niedzielę, 5 lipca, na

JARMARk StAROCI
Początek o godz. 8. W razie deszczu jarmark nie

odbędzie się.

CI, któRZy OD NAS ODeSZlI:
Piotr Harazim
lat 58 os. Manhatan 4/15
Franciszka Paszul
lat 86 os. Cieszyńskie 7/4
Franciszek Roman
lat 70 ul. Mokra 17

Pani Wandzie Bohuckiej

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci matki

śp. Herminy Czudek

składają
burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta.

22 lipca 2010 r.

23 i 24 liPCA - FESTyN BOCiANA
w barze „Pod bocianem”
Ustroń ul. Daszyńskiego 80 (200m za kuźnią),

w piatek gra zespół „jawor”
a w sobotę karaoke i zabawa, gra dj-KriSS
start 18.00

Zapraszamy na dobrą zabawę i smaczne dania.
tel. 531016787
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już wkrótce wyleją asfalt.

dróG

Fot. m. Niemiec

dASzyńSKiEGO

Trwa remont ul. Daszyńskiego. W tej
chwili układane jest podłoże pod ścieżkę rowerową i chodnik, w najbliższych
dniach kładziony będzie asfalt. Już po
nowej nawierzchni przejadą kolarze podczas Tour de Pologne, bo zakończenie
całkowite remontu drogi planowane jest na
koniec lipca. Prace wykonuje irma Redex.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszy
remont kolejnego odcinka ulicy Daszyńskiego, ale nie dojdzie do ronda łączącego
ją z ul. 3 Maja i Cieszyńską, a jedynie na
wysokość poczty i Prażakówki.
W dalszym ciągu kierowcy jadący
z centrum do Hermanic i Skoczowa muszą
korzystać z objazdu ulicami: Grażyńskiego, Sportową i Kuźniczą lub ulicami: Stawową, Tartaczną i Fabryczną. Miejscowi
radzą sobie dobrze, przyjezdni muszą się
bardzo skupić, żeby zauważyć na czas
wszystkie kierunkowskazy.
(mn)

BrOdy
Rozpoczął się remont ul. A. Brody na
odcinku od mostku przy rynku do skrzyżowania z ul. ks. Kojzara. W rowie obok
ulicy położone zostaną rury. Tym samym
rów będzie przykryty, a szerokość jezdni
poszerzona zostanie do 6 metrów. Ponadto zostaną wymienione krawężniki
i nawierzchnia. Wartość inwestycji to
592.000 zł, a wykonawcą jest irma Tolos
z Żor. Podczas remontu przewiduje się
utrudnienia w ruchu, który będzie odbywał
się wahadłowo. Roboty potrwają do końca
września.
Układanie dużych rur w rowie wymaga
ciężkiego sprzętu. Stąd było nieco kłopotów z organizacją ruchu, ale i z tym problemem się uporano.
(ws)

Na ul. Brody jest dość wąsko.

liSTy dO rEdAKCji
Czy tylko zaskoczenie?

Nawiązując do listu Pana Stefana Bałdysa w GU/28,
w którym mowa o zaskoczeniu budową „Biedronki”, pragnę
dodać, że dla nas - sąsiadów inwestycji był to szok ze względu na
brak zawiadomienia i zlekceważenia nas jako strony w sprawie.
Przez działkę przebiega bowiem jedyny, utwardzony i odwodniony
wjazd do nieruchomości rolnej oraz irmy stolarskiej. Według planu
inwestycji, likwiduje się wjazd, proponując przejazd przez parking
przyszłego pawilonu handlowego skręcający do posesji pod kątem
90° . Zaznaczam, że do posesji dojeżdżają traktory, kombajny oraz
samochody ciężarowe. Zezwolenie zostało podobno wydane zgodnie
z prawem. Znający Ustroń Pan Starosta w umówionym wcześniej
terminie swojego dyżuru „nie mógł nas przyjąć”, a sympatyczny
i rzeczowy Wicestarosta przyznał, że nie zna sprawy, a Ustroń tylko
z przejazdu. Inwestorem pawilonu handlowego jest osoba prywatna,
wykonawcą irma z Sosnowca, w dokumentacji nie ma wzmianki
o „Biedronce” i tylko tę tajemnicę poliszynela znają w ustrońskim
Ratuszu i Starostwie. Skoro miasto nie jest stroną w sprawie, to może
sąsiedzi inwestycji nią zostaną ze względu na naruszenie ich stanu
swobodnego posiadania?
Z poważaniem Anna Podżorna-Tomiczek

4 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

W ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej przeczytałam felieton
Pana Andrzeja Georga i podobała mi się część wspomnieniowa
o historii naszego amiteatru, ale całe wrażenie o swojej wiedzy
zepsuł ostatnimi zdaniami.
Opinię o ławkach czy fotelikach może mieć każdy mieszkaniec
Ustronia inne, ale żeby tak od razu dać dowód na to, że nie jest
Pan tolerancyjny wobec inności seksualnej. Jestem w szoku że
ma Pan odwagę pisać o tym.
Swoje dzieci starałam się wychować na tolerancyjnych ludzi
wobec wszystkiego, począwszy od inności w ubieraniu się, poprzez
różnice kulturowe i wyznaniowe, skończywszy na kolorze skóry.
Czas pokaże czy będą podzielać mój punkt widzenia. Ale ktoś, kto
piastował funkcje burmistrza nie powinien się nawet przyznawać,
że nie lubi inności.
Poza tym, czy ja idąc do amiteatru poruszona pięknym koncertem przytulę się do swojego męża, to mam myśleć że kogoś
gorszę?
A nawet jeśli otrę się niechcący o sąsiada obok, czy mam mu
od razu pokazać świadectwo zdrowia? Jeśli brzydzi się Pan ludzi
to proszę sobie wykupić całą ławkę lub nie odwiedzać takich
miejsc jak amiteatr.
Osobiście uważam, że nowy amiteatr jest piękny. Ławki są
cudne i może dzięki temu, że są ławki, wejdzie więcej osób.
I będzie przytulniej. W grupie siła i jest przyjemniej:)
Pozdrawiam Joanna Cieślar
22 lipca 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza
O imprezach w minionym weekendzie
mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*

dumny ojciec.

Fot. W. Suchta

CórKA PONi i POzyTONA

13 lipca w Leśnym Parku Niespodzianek
narodził się żubr. Jak twierdzą Tomasz Zawadzak i Michał Pszczółka było to spore
zaskoczenie:
- Świadkiem narodzin była turystka, która
podała nam informację, że się narodził
żubr. Nikt w to nie wierzył, bo była to
nieplanowana ciąża. Żubr ruję ma raz na
dwa lata, wiec potomka spodziewaliśmy
się na wiosnę w przyszłym roku. A tu taka
niespodzianka. Nikt z opiekunów nie zauważył, że Ponia jest przy nadziei.
Pierwszy żubr o imieniu Pozyton pojawił się w Leśnym Parku Niespodzianek
w 2005 r. Przyjechał tu z Wolińskiego Parku Narodowego. Po nim przybyła Ponia
z Gołuchowa. Pozyton urodził się w 2002
r. a Ponia w 2003 r.
To już jest trzecie młode tej pary.
- Pierwsze narodziny mieliśmy w 2007
i był to byczek Postroń, później w 2009 r.
kolejny byczek Potworek, a w tym roku
wygląda na to, że to ciele to krówka, czyli
u nas pierwsza dziewczynka.
Przy nazewnictwie żubrów ważna jest
każda litera. Polska linia to litera „P”, przy
czym imiona zaczynające się na „PO” to
żubry z Białowieży, a linia pszczyńska to
„PL”. Z imion wynika, że Pozyton i Ponia
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pochodzą z żubrów białowieskich.
- Dopóki krowa nie osiągnie dojrzałości
czyli wieku 5-6 lat, może przebywać
w naszym parku. Potem, by nie doszło
do krzyżowania rodzinnego, musi wyjechać gdzie indziej. Postroń jest już
w Niemczech. Może ktoś się zainteresuje
Potworkiem?
W tym roku na wiosnę urodziły się też
inne młode. Kilka dni temu na świat przyszedł jeleń sika, wcześniej osiem młodych
jeleni szlachetnych, dziewięć danieli,
osiem mulonów, dzików sześć.
(ws)

*

*

Miniony weekend w naszym mieście
był bogaty w różnego rodzaju imprezy
i atrakcje. Trzeba podkreślić, że imprezy
przygotowywały różne podmioty, nie tylko Urząd Miasta, ale też stowarzyszenia,
prywatne irmy i ludzie dobrej woli. Była
to oferta sportowa, rekreacyjna, kulturalna
i rozrywkowa.
Imprezy odbywały się w godzinach
wieczornych, więc po leżakowaniu , każdy
mógł wybrać coś dla siebie.
Zaczęło się w piątkowy wieczór, gdy to
w amiteatrze wystąpił kabaret Ani MruMru. Wspomnieć należy, że kabaret ten
występuje co roku w Ustroniu z premierowym programem.
W sobotę od rana przy górnej stacji
Kolei Linowej Czantoria po raz drugi
zorganizowano Dzień Węgierski. Goście z
naszego miasta partnerskiego Hajdunanas
przygotowali oryginalne potrawy, zupę
i gulasz, których można było skosztować.
W sobotę odbyły się dwie duże imprezy po
południu. W amiteatrze z okazji dwudziestolecia irmy Kosta był specjalny koncert
z konkursami. Wystąpiła „Równica”, Karolina Kidoń, byli Masztalscy. Równolegle
na stadionie Kuźni odbył się mecz charytatywny dla Pawełka. Również w sobotnie
popołudnie w Muzeum Ustrońskim odbył
się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja
Niedoby, znanego plastyka z Krakowa,
pochodzącego z Ustronia, bo to właśnie tu
się wychował, chodził do szkoły nr 2.
W niedzielę od rana rozpoczęły się rozgrywki turnieju koszykówki na asfalcie
Beton. Choć pogoda się popsuła turniej
udało się przeprowadzić. Z drugiej strony
wszyscy oczekiwaliśmy obniżenia temperatury i rześkiego powietrza, co chyba też
sprzyjało rozgrywanemu po raz osiemnasty turniejowi, przygotowywanemu już
przez drugie pokolenie organizatorów,
a jest on znany miłośnikom koszykówki
i uczestniczą w nim amatorzy obok zawodników ligowych z całego kraju. Turniej
jest organizowany przez młodzież samodzielnie z niewielkim wsparciem miasta.
W niedzielę po południu był koncert na
rynku, niestety padał już deszcz, co miało wpływ na frekwencję. W amiteatrze
natomiast był koncert „Śpiewajcie Panu”
w ramach Festiwalu Ekumenicznego.
Trzeba zauważyć, że zarówno poziom
naszych chórów jak i organizacja stały na
wysokim poziomie.
Miniony weekend był bardzo bogaty
w różnego rodzaju imprezy. Można wręcz
powiedzieć o kumulacji imprez. Myślę, że
każdy mógł znaleźć coś ciekawego i miło
spędzić czas w Ustroniu. Dalsza część
wakacji będzie obitować w różne propozycje, mam nadzieje, że ku zadowoleniu
gości i mieszkańców.
Notował: (ws)
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TdP-CiESzyN-1939

W 1939 r. Tour de Pologne zawitał do
Cieszyna. 26 lipca etap z Krakowa do
Cieszyna wygrał Mieczysław Łoza reprezentujący LWR Lublin. Etap ten miał dramatyczny przebieg. Kolarze mylili trasę,
w Bielsku policjant źle skierował jadących
na czele i prowadzący Łoza nadrobił
8 km. W Przeglądzie Sportowym pisano
o „Smutnym bilansie”, czy o „Labiryncie
śląskich szos”. Podsumowanie wymownie
zatytułowano: „Duchy kolarzy jeszcze
błąkają się po szosach.” W korespondencji
z Cieszyna pt. „Demoralizacja wkradła się
w szeregi” czytamy:
Niesamowite dwa ostatnie etapy zredukowały listę kolarzy startujących
w Tour de Pologne do 12-tu. Pozostali to
pół kalecy, zdemoralizowani wypadkami
w okolicach Krakowa i na drogach śląskich. Takiego wyścigu nie pamięta chyba
historia naszego kolarstwa. Wasilewski
ma wielki wrzód i przyjechał do Cieszyna zwiedzać Zaolzie. Wasilewski jest tak
wyczerpany, że o dalszej walce nie może
marzyć. Zresztą nie ukończył ostatniego
etapu. To samo da się powiedzieć o Kapiakach. Wielką formę wykazał brat Kapiaka,
ale ukryty w samochodzie, za co został
zdyskwaliikowany.
Sporo zastrzeżeń miano też do posiłków.
Podobno w Cieszynie tak objadali się
owocami, że kilku dostało torsji. Kawę
i herbatę natomiast przygotowano kilka
dni wcześniej, do tego napoje podawano
z naczynia z poobijaną emalią. Na etapie
z Rzeszowa do Krakowa wystartowano
z opóźnieniem:
Gdyby w Rzeszowie kolarze wyjechali
o 1 godz. wcześniej, etap ten nie skończył

by się w Krakowie tragedią. Wielu ominęło
by burzę, a najważniejsza rzecz, że nie trzeba byłoby szukać po ciemku zaginionych.
Z Krakowa wyruszył wyścig o godzinę
i 15 min. później niż to było przewidziane.
Oicjalne pożegnania są bardzo wskazane
i przyjemne, o ile... nie ciągną się zbyt
długo.
Dość ciekawie podsumowywano i oceniano naszych kolarzy w porównaniu
z tzw. emigrantami:
- Nasi kolarze w porównaniu z emigrantami, to zdechlaki.
Takie zdanie wypowiedział raz w przypływie szczerości doktór Tour de Pologne
p. Paleczek.
Rzeczywiście, że też od razu nie zwróciliśmy na to uwagi.
Francuzi wyglądają jakby specjalnie
ich żywiono. Czerwone pełne policzki,
błyszczące oczy, mięśnie zawsze świeże,
elastyczne.
A nasi? Co tu zresztą dużo opowiadać,
wszyscy ich znamy, Chudzi, bladzi chłopcy,
osiągający wyniki raczej zaciekłością, ale
nigdy walorami izycznymi. Są oczywiście
wyjątki, bardzo jednak nieliczne.
Kolarze mają pretensje do dziennikarzy,
za określenie niedobitki. Sami dziennikarze też nie mają łatwo.
Auto należące do pewnego dziennika
poznańskiego jedzie tuż przed czołówką
wzniecając iniszującym jeźdźcom tumany
kurzu. Fotograf tego pisma, obdarzony
najoczywiściej wybitnemi zdolnościami
akrobatycznymi, wychyla się z okna samochodu i próbuje zrobić zdjęcie. Nie może!
Za małe wychylenie. Długa postać chowa
się na chwilę do środka pudła. Chwila

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informuję, że dnia 5 sierpnia (czwartek) br. przez Ustroń przejeżdżać będzie wyścig kolarski Tour de Pologne, etap V. Jastrzębie Zdrój – Ustroń
Równica. Trasa wyścigu na terenie naszego miasta prowadzić będzie ulicami:
Skoczowską, I. Daszyńskiego, 3 Maja, Katowicką do Wisły. Planowany przejazd
tą trasą w godz. od 15:50 – 16:15. W Wiśle kolarze będą mieli do pokonania
5 pętli na trasie Wisła Oaza – Kubalonka – Wisła Oaza. Powrót kolarzy z Wisły
do Ustronia około godz. 18:00 ul. Katowicką, 3 Maja do ronda Miast Partnerskich
i następnie ul. M. Grażyńskiego, Szpitalną, Sanatoryjną, Skalica, Turystyczną,
Równica na Równicę. META – ok. godz. 18:45. Orientacyjnie w tym czasie ulice
będą całkowicie zamknięte.
Dodatkowo na trasie od Extreme Park do Równicy rozegrany zostanie Mini Tour
de Pologne i droga na Równicę zostanie całkowicie zamknięta ok. godz. 15.45.
Prace przygotowawcze do scenografii mety na Równicy będą trwały już od godz. 6.30, dlatego też wystąpią poważne utrudnienia
w ruchu kołowym i dojeździe na Równicę. Cała ulica Wczasowa w tym dniu będzie
drogą jednokierunkową od skrzyżowania z ul. Równica do ul. Turystycznej. Ulica
ta stanowić będzie wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów technicznych
i dostawczych obsługujących wyścig.
W środę 4 sierpnia w godz. od 17.20 – 17.54 przez Ustroń
(ul. Katowicka, 3 Maja, Cieszyńska) również przejadą kolarze, etap IV. Tychy
– Cieszyn.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość. Wierzę, że ta promocyjna
impreza przyniesie nam wszystkim wiele korzyści.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec
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narady. Wreszcie wysuwana od wewnątrz
ukazuje się wyciągnięta w przestrzeń
postać, zakończona ogromnym aparatem
fotograicznym. Trzymana za nogi, wyciągnięta w powietrzu od ud, balansuje gdzieś
między ziemią a dachem auta nie mogąc
nawet zobaczyć jeźdźców, jadących w pyle
wzniecanym przez jego własne auto.
Następny wyścig Tour de Pologne odbył
się dopiero w 1947 r. i miał najkrótszą trasę
w historii. Rozegrano sześć etapów a zwyciężył Stanisław Grzelak z Tramwajarza
Łódź. Następne lata są dla wyścigu dość
trudne. Przede wszystkim burżuazyjna
nazwa Tour de Pologne zostaje zastąpiona
Wyścigiem Dookoła Polski. Impreza nie
ma dobrej prasy. Nawet macierzysty Przegląd Sportowy nie szczędzi krytyki:
Dość wspomnieć o wręcz grubiańskich
wymysłach na trasie.
Nie jest tajemnicą, że obsługa techniczna niektórych zrzeszeń popijała po drodze
wódkę. Notoryczni zwolennicy alkoholu
znani są dobrze w światku kolarskim.
Również dość kpiąco pisze się o posiłkach przygotowanych dla kolarzy:
Niedojrzałe jabłka, wielkie i często czerstwe bułki, tradycyjne kotlety mielone lub
kawały tłustego boczku.
Były to jednak zaledwie drobne uwagi
wobec ataków ideologicznych. Jak to
bywa w peletonie kolarze zawiązują koalicje, czasem odpuszczają niektórym zawodnikom pozwalając im wygrać etap. Jak
pisano, Wyścig Dookoła Polski ujawnił
burżuazyjne pozostałości pokutujące jeszcze w naszym ruchu sportowym. Pisano
też o taktycznych machlojkach i konieczności wyplenienia obcych naleciałości,
znamionujących kolarstwo zawodowe.
Najlepszym kolarzem był Wiczewski.
Ten niewątpliwie duży talent kolarski
ma jednak - niestety - cechy jakie nie
powinny znamionować sportowca Polski
Ludowej.
Zaś pod tytułem „Zawiedli nasze zaufanie” czytamy:
Postawa Wilczewskiego i jego kolegów,
to wynik wielkich zaniedbań w pracy polityczno-wychowawczej, to wynik wielkich
zaniedbań całego aktywu kolarskiego.
Jak wówczas myślano, kilka pogadanek
politycznych mogło zastąpić treningi.
Co innego zawodnicy o właściwym
stosunku, może popełniający błędy, ale
potraiący się odpowiednio zachować.
Komisja sędziowska z uznaniem podkreśla zachowanie się zawodnika Kasprowicza z OWKS Lublin., ukaranego
naganą w poprzednim etapie, który po
swym przewinieniu zdobył się na zajęcie
samokrytycznego stanowiska, dając tym
przykład innym zawodnikom.
Oczywiście te ideologiczne połajanki
niewiele wnosiły, bo kolarze jechali po to
by wygrywać, a nie by być chwalonymi za
postawę polityczną i tak modne wówczas
samokrytyki. Celem była meta, a tempo
wynikało z różnych okoliczności:
Zdopingowana groźbą zamknięcia przejazdu kolejowego, wobec zbliżania się
pociągu, cała stawka zwiększa tempo.
Wojsław Suchta
Wszystkie cytaty pochodzą z Przeglądu
Sportowego.
22 lipca 2010 r.

liST dO rEdAKCji
Ciekawe, co zawiodło redakcję GU, pamięć, czy releks. Cała
Polska, Litwa, Czechy obchodzą dokładnie 15 lipca, w dniu
wypuszczenia GU nr 28, 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, a tu
na rubieżach cicho sza. Są za to w gazecie słusznie ośmieszające
decyzje urzędnicze listy do redakcji na stronie 6; tak samo felieton
z celną ripostą AG. Rocznicę przebił nawet „Trafny pomysł TMU”
na str. 13, z cyklicznego spotkania z ustrońskimi Żydami, których
sam lubię i szanuję. W PRL-u uczono nas, że biedny to naród, który
historii swojej nie zna lub nie pamięta, gorzej gdy nie szanuje.
W Ustroniu od 10 lat mamy kolekcję obrazów „Krzyżacy”, na
szczęście dostrzeżono ją i pokazano w tvp info. Można powiedzieć,
że honor został uratowany. (podaję link do kolekcji: http://www.
nowaautorska.com/?krzyzacy,24
Michał Michalczyk

Instruktor jazdy konnej i hipoterapii
mgr inż. Magdalena Białas-tomczyk

Zaprasza na naukę jazdy konnej i hipoterapię.
Ustroń 664-757-66

Prezentujemy zdjęcie z zakończenia szkolnej edukacji. To
ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia miało miejsce 26
czerwca 1948 r. w Szkole Podstawowej nr 1 (klasy 7 a i b).
Fotograię wypożyczyła Zoia Polok (z d. Stanieczek), która
wymieniła większość osób widocznych na pamiątkowym ujęciu,
a pomocy udzieliły jej Zuzanna Nosal (z d. Kłósko) i Helena
Holeksa (d.Gluza).
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W amiteatrze kolejny raz zabrzmią rytmy muzyki reggae i
pojawią się fani związani z tym muzycznym gatunkiem. Kolorowa młodzież z dredami, pomarańcz, zieleń, czerwień i żółć będą
z pewnością dominować na widowni. A na scenie?
Wszyscy czekają na objawienie młodego, norweskiego muzyka
JABAMANA, wiceartysty roku 2009 w Norwegii, największej
nadziei muzyki reggae i dancehallu. To z pewnością sukces,
że odpowiedział na zaproszenie ustrońskiego zespołu Silesian

miNi rEGGAE FEST
i z chęcią przyjedzie do naszego miasta. Ponadto będzie kilku
bardzo dobrych polskich wykonawców – EAST WEST ROCKERS łączący żywiołowy jamajski styl z polskim klimatem,
DREADSQUAD & KCZ - wspaniały muzycznie i brzmieniowo
z retro inspiracjami i specyicznym instrumentarium, JAHDAS z
najświeższą muzyką reggae i dancehall z Jamajki i Europy oraz
rodzimy SILESIAN SOUNDSYSTEM z takimi gatunkami jak
reggae roots czy reggae mufin. Impreza zapowiada się swojsko,
barwnie i ciekawie, wstęp jest wolny zatem zapraszam wszystkich serdecznie do amiteatru w Ustroniu 24 lipca na godzinę
16.
(bnż)
Siedzą od lewej: Kubok, Władysław Cienciała, Władysław
Cieślar, Jan Słowiena, Jan Kohut, Piotr Prutek, Adam Kędzior.
Nauczyciele: Anna Latocha, Helena Szewczyk, Jan Nowak, Helena Matula, Tadeusz Bobkiewicz, ks. Stypa, Teodor Śliż, Gabriela
Tomiczek, Anna Bobkiewicz, Antonina Grabowska, Karol Sikora.
Za nimi opisano dwa rzędy uczennic razem, gdyż są nierówno
ustawione. Od lewej: Hildegarda Sztwiertnia, Zuzanna Czyż,
Prutek, Zoia Stanieczek, Helena Śliwka, Marta Małysz, Janina
Jurczok, Helena Kowala, Lidia Holeksa, Jurzykowska, Tomiczek,
Anna Śliwka, Maria Latocha, Cecylia Kohut, Paulina Halama,
Elżbieta Stec, Zuzanna Kłósko, Teresa Kopel, Helena Gluza,
Anna Hanus, Wanda Śliwka, Elżbieta Makula, Jadwiga Dziech,
Maria Miech. W dwóch następnych rzędach: Anna Pytel, Jan
Kostka, Ludwik Lorek, Józef Stec, Jan Puzoń, Iwanek, Ferfecki,
Jan Sztwiertnia, Eugeniusz Ogrodzki, Plinta, Sak, Stefan Żmija,
Franciszek Kasik, Otton Gregorek, Gluza, Emilia Podżorna,
Wanda Cieślar, Anna Wawrzyczek.
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„Ojcowski dom” śpiewano na stojąco.

Fot. m. Niemiec

EKUmENiCzNA BArKA

W ramach szóstego Festiwalu ekumenicznego odbył się szósty koncert
„Śpiewajmy Panu”. Widać więc, że od
samego początku organizatorzy przedsięwzięcia - członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia ekumenicznego
mieli pewność, że nic tak nie jednoczy
jak wspólne śpiewanie.
Do naszych czasów przetrwało powiedzenie: „Kto śpiewa, dwa razy się
modli.” Jednak w starożytnym oryginale
była mowa o dobrym śpiewaniu. Można
wyobrazić sobie jak gorące modły płynęły z amfiteatru, gdy kilkudziesięciu
doskonałych wokalistów dało koncert.
Po raz pierwszy na nowej scenie amfiteatru stanęły obok siebie: chór Ave
z parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa pod dyrekcją Alicji Adamczyk
i Ustroński Chór Ewangelicki pod dyrekcja Krystyny Gibiec. Widownia nie była
wypełniona do ostatniego miejsca, ale
to zrozumiałe, bo był to koncert raczej
dla koneserów, wśród których znalazł
się starosta cieszyński Czesław Gluza,

burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec
i przewodniczący Rady Miasta Ustronia
Stanisław Malina z żonami, proboszcz

Połączone siły ustrońskich chórów.

paraii ewangelicko-augsburskiej ksiądz
Piotr Wowry, radny Przemysław Korcz.
Nie zabrakło organizatorów Festiwalu:
przewodniczącego Stowarzyszenia Arkadiusza Gawlika z żoną, Wandy Misiorz,
wiceprzewodniczącego, proboszcza paraii św. Klemensa ks. kan. Antoniego Sapoty oraz wiceprzewodniczącego księdza
Henryka Czembora, który wystąpił w roli
chórzysty, recytatora poezji i jej autora.
Chóry śpiewały razem, potem każdy
osobno przedstawił swój repertuar i na inał
znów na scenie spotkali się wszyscy śpiewacy. Koncert kończył „Ojcowski dom”,
pieśń którą razem z chórzystami, na stojąco
zaśpiewała publiczność oraz „Barka”.
Program urozmaiciły występy solistów.
Z chóru Ave byli to: Anna Puzoń, Adam
Szcześniewski i Andrzej Sikora, który śpiewając utwór Mieczysława Szcześniaka:
„Na ziemi jest o niebo lepiej”, rozkołysał
cały amiteatr. On też podczas całego wieczoru zajmował się akompaniamentem.
Soliści chóru ewangelickiego to: Halina
Szarowska, Maria Kupczewska, Stanisław
Kluz, Jan Gibiec, Karol Plinta.
Monika Niemiec

Fot. m. Niemiec

20 lAT miNęłO

17 lipca po południu w odnowionym amiteatrze zrobiło się bardzo kolorowo dzięki irmie „Kosta”, która głównie kojarzy
się z farbami, a jednak przez dwadzieścia
lat znacznie rozszerzyła swoją działalność.
Wrażenie robiła liczba producentów, których głównym przedstawicielem jest Kosta oraz liczba jej placówek handlowych
w Wiśle, Opolu, Dobrodzieniu, Olesnie,
Kluczborku, Świdnicy, Wrocławiu, Pszowie, Knurowie, Pszczynie, Bielsku-Białej,
Zawierciu, Jędrzejowie. Do Ustronia przyjechali pracownicy sklepów, przedstawiciele handlowi, partnerzy w interesach. Dla
nich zaśpiewała reprezentacyjna Estrada
Regionalna Równica, dowcipy opowiadał
Masztalski, a mocnymi rytmami uraczył
zespół Puste Biuro z Karoliną Kidoń.
Wiele działo się też poza sceną – konkursy,
loterie oraz praktyczne porady ekspertów
ze stoisk patronackich.
(mn)
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O GórAlACh

miłOŚNiCy NA WyCiECzCE

Po raz pierwszy w powojennej historii Towarzystwa Miłośników Ustronia
zorganizowano wycieczkę krajoznawczą
do Czech. 17 osobowa grupa, na czele
z długoletnim, zasłużonym przewodnikiem beskidzkim, zastępcą prezesa TMU
– Michałem Pilchem i gośćmi z Australii
– Krystyną i Otonem Wineckimi-Windholzami – nestorami stowarzyszenia, TransBusem Jerzego Cieślara 8 lipca wyruszyła
w świat, aby zobaczyć piękno krajobrazu
Śląska Cieszyńskiego po stronie Zaolzia
oraz Moraw.
Pierwszym przystankiem było Cierlicko,
gdzie „start do wieczności” 11 września
1932 roku uskutecznili legendarni polscy
lotnicy – Żwirko i Wigura. Na miejscu,
gdzie polegli w katastroie swojego samolotu stanął pomnik lotnika dłuta J. Pelikana.
Przejeżdżając dalej trasą przez czeski Koniaków, Trzanowice, Dobrą, Frydek Mistek,
Przibor z Muzeum słynnego psychoanalityka Z. Freuda, Frensztat pod Radhoszczem
(ostatnie partnerskie miasto Ustronia), aż
do Rożnowa, uczestnicy wycieczki dowiedzieli się o najważniejszych wydarzeniach
z życia poszczególnych miejscowości, zarysie dziejów, czy osiągnięciach w różnych

dziedzinach. Najważniejszym docelowym
punktem wycieczki było drewniane miasteczko o starej, oryginalnej zabudowie,
skansen wołoski z 1925 r., które założyło
Towarzystwo Upiększania Miasta i Organizacji Zabaw. Każdy na własną rękę zwiedzał teren, bowiem niektórzy odwiedzili to
miejsce nie po raz pierwszy.
W godzinach popołudniowych busik
z powrotem mknął na Przełęcz Pustewny.
Na wysokości ok. 1000 metrów, w restauracji o niespotykanych pod względem
architektury wnętrzach, ustrońscy turyści
zjedli obiad, a następnie Doliną Ostrawicy przez Stare Hamry, Oldrzychowice
z restauracją „Napoleon”, Trzyniec, Leszną
powrócili do swojego, rodzinnego, pięknego uzdrowiska, pełni niezapomnianych
wrażeń.
Temat organizacji wycieczek Zarząd
TMU wprowadzi do programu działania na najbliższe lata. Zgodnie z powiedzeniem, iż podróże kształcą, byłoby to
w pełni prawdziwe i uzasadnione, a przy
okazji integrujące członków najstarszej
organizacji pozarządowej.
W imieniu Zarządu TMU
elżbieta Sikora

KONKUrS
KiBiCóW

na nie do 30 lipca.
Pytania:
1. Kto jest głównym sponsorem 67. Tour
de Pologne?
a. Skandia
b. Skania
c. Skoda
2. Który z zagranicznych kolarzy triumfował w Tour de Pologne więcej niż raz?
a. Jens Voight
b. Ondrej Sosenka
c. Kim Kirchę
3. Ile wynosi obecnie przybliżona długość trasy Tour de Pologne?
a. 1200 kilometrów
b. 2000 kilometrów
c. 750 kilometrów

Razem z organizatorami i sponsorami
67. Tour de Pologne Gazeta Ustrońska
ogłasza konkurs, w którym wygrać można
bluzę polarową, oryginalną koszulkę wyścigu oraz smycz. Nagrody ufundowała
irma Skandia i LangTeam. Prawidłowe
odpowiedzi na zamieszczone obok pytania
należy wysłać albo
przynieść na kartce
pocztowej do naszej redakcji – budynek biblioteki,
Rynek 4. Nagrody
rozlosujemy wśród
osób, które udzielą
prawidłowych odpowiedzi. Czekamy
22 lipca 2010 r.

„Górale Śląscy zamieszkiwali niewielką
część zachodniego łuku Karpat, zwanego
Beskidem Śląskim. Wałasi cieszyńscy
zaludniali środkową część Śląska Cieszyńskiego – teren pagórkowaty, wzniesiony
na południu i nachylony ku północnemu
zachodowi, gdzie przechodzi w tereny
nizinne, które zamieszkiwali Lasi śląscy.
Dopełnienie powyższego obrazu stanowili
Jackowie z miasta Jabłonkowa.” Tak zaczyna się opowieść o bogactwie kultury
ludowej grup etnicznych mieszkających
w naszym regionie. Marian Dembiniok,
dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego
w swojej książce „O góralach, wałachach
i Jackach na Śląsku Cieszyńskim” pisze
o różnicach w budownictwie i wyposażeniu wnętrz chat, strojach i ubiorach.
Ten majstersztyk edytorski ma twardą
okładkę, dobrej jakości papier, piękną
szatę graiczną, mnóstwo ilustracji, zdjęć
i tekst po polsku i czesku. Album idealny
dla miłośników tutejszego folkloru, ale
także dla wszystkich, którzy zajmują się
wzornictwem, architekturą, twórczością
plastyczną. Z książki tej garściami można
czerpać inspirację, zamiast sięgać po estetykę alpejską, skandynawską czy wręcz
latynoską. Wydawnictwo jest do kupienia
w Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” w promocyjnej cenie
45 zł.
(mn)

mieszczanie z jabłonkowa.
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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

teNIS DlA VIPóW
26 i 27 lipca na kortach tenisowych przy bulwarach nad Wisłą
rozegrany zostanie Turniej Tenisowy VIP, w którym grać będą
znani artyści i przedsiębiorcy. Początek o godz. 9.

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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POSTAWili KOSzE
Jako mieszkaniec osiedla Cieszyńskiego informuję mieszkańców Ustronia, że dzięki staraniom Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zacisze” i wydatnej pomocy Urzędu Miasta Ustroń kolejny plac
zabaw został wyposażony w nowoczesne kosze do koszykówki.
Dotychczasowe wykonane domowym sposobem (na chwilę)
przetrwały jako prowizorka 18 lat. Przestały wreszcie straszyć
swoją szpetotą.
W imieniu mieszkańców i młodzieży naszego Osiedla dziękuję
za to wyposażenie. Do młodzieży zwracam się z prośbą o korzystanie z tych urządzeń w sposób do tego przeznaczony. Proszę
o nie niszczenie poszczególnych urządzeń i nie wchodzenie na
słupy podtrzymujące tablice. Niech służą rozwojowi izycznemu
naszych wszystkich użytkowników jak najdłużej.
Mieszkaniec osiedla A. Szcześniewski
22 lipca 2010 r.

FESTiWAl TrWA

22 lipca rozpoczną się Dni Jakubowe w ramach VI Festiwalu
Ekumenicznego. W kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła
Jakuba Starszego w czwartek, piątek i sobotę wysłuchamy koncertów muzycznych. W niedzielę o godz. 8.30 pamiątka poświęcenia kościoła i nabożeństwa w kościele i na placu kościelnym
oraz o godz. 10 koncert pieśni w wykonaniu Ustrońskiego Chóru
Ewangelickiego.
Rada Nadzorcza Domu Wczasowego „JAWOR” Sp. z o. o.

z siedzibą w Jaszowcu-Ustroniu, ul .Wczasowa 5,4 - 450 Ustroń-Jaszowiec
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w BielskuBiałej, VIII Wydział Gospodarczy kRS pod numerem 00000764, o kapitale
zakładowym .758.500 zł, wpłaconym w całości, NIP 548--88-84

OGŁASZA kONkURS NA PReZeSA ZARZąDU
D.W. „JAWOR” Sp. z o.o.

kANDyDACI POWINNI SPeŁNIAĆ NAStęPUJąCe kRyteRIA:
1) wykształcenie wyższe, preferowane o proilu hotelarskim, turystyka i rekreacja lub
marketingowym, prawniczym, ekonomicznym,
2) umiejętność kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji złożonych
przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie hotelarstwa, turystyki i rekreacji,
3) umiejętność swobodnego nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co
najmniej jednym języku obcym,
4) dobra znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania spółek prawa handlowego,
5) doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami pracowników,
6) zdolności interpersonalne,
7) dobry stan zdrowia.

DODAtkOWyM AtUteM BęDZIe:

1) dodatkowe kwaliikacje z zakresu zarządzania,
2) dobra znajomość realiów rynku usług hotelarskich, turystycznych i rekreacyjnych,
3) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

OFeRtA POWINNA ZAWIeRAĆ:

1) CV,
2) list motywacyjny,
3) odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwaliikacje oraz staż pracy,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, pozwalającym na kierowanie
spółką prawa handlowego,
5) oświadczenie kandydata o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych,
b) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
d) nie podleganiu określonym w przepisach prawa handlowego ograniczeniom
lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów odbywać się będzie w siedzibie
Spółki, pok. 101 przy ul Wczasowej 51, 43 - 450 Ustroń-Jaszowiec lub za
pośrednictwem poczty w terminie do 0 lipca 00 r. do godziny 5. Zgłoszenia wysyłane pocztą będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do Spółki w terminie
określonym powyżej. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „kONkURS na Prezesa Zarządu D.W. „JAWOR” Sp. z o. o.”
Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu złożonych ofert, zaprosi wybranych kandydatów na rozmowy kwaliikacyjne i o wynikach tego postępowania poinformuje w drodze indywidualnych pism. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo
do zakończenia postępowania konkursowego, bez podania przyczyn, nie
wyłaniając kandydata na Prezesa Zarządu.

POZIOMO: ) powiększa, 4) przyjaciółka Nel, 6) skrzydlaty padlinożerca, 8) gatunek muzyki, ) marny but,
0) drewniane ogrodzenie, ) silnik, ) imię męskie,
) męska miss, 4) amerykański stan, 5) utwór żałobny,
6) skórki na futro, 7) mamy je za oknem, 8) nagi obraz, ) imię Chaczaturiana – kompozytora, 0) atrybut
kelnera.
PIONOWO: ) skorupa ziemska, ) głowa państwa,
) osobowy lub towarowy, 4) szwedzka metropolia,
5) słynni lutnicy z Włoch, 6) na precjoza, 7) ładny widoczek,
) dziewczyna ratownika, ) dla pana starosty.

Jako sie mocie

Na isto dobrze, dyć je przeszumno pogoda jaki już pore
roków tak w kónsku nie było. Tóż nie dziwota, że wszyscy
chodzóm jak plażowicze, pumalutku i prawie goli, nale przi
takim hycu nielza sie inaczyj poruszać. Jo w połedni nejraczyj siedzym w zogródce, popijóm maślónke i czytóm jakisi
bojki w gazetach, a zdo mi sie, że to je wszycko na jedno
kopyto. Przijechała łoto do mnie kamratka na wywczasy
z wmuczkóm, tóż nakupiła tych rozmaitych gazecisków, no
i też sie kapke doinformujym. Łóna je światowo, do Ustrónio
prziżynyła jyno skwóla tego, że sie spłókała z piniyndzy,
a jak je przi kasie, to fórt wandruje wte i wewte po calutkim
świecie. Teroski strasznucnie rozmyślo, kaj by poderwać
jakigo starszego, a bogatego wdowca, coby miała kase na
swoji wywczasy, bo na tej nauczycielski pyndzyji to ciynko
przyndzie. Tóż jak idzie samotnie jaki panoczek, to już tak
sie uśmiycho ta staro pudernica, że aż mie to wkurzo, bo
ponikiedy sóm to moji znómi i kapke mie je gańba. Cóż se
ludzie ło mnie pomyślóm? Tóż miyjcie sie na baczności
ustrónioki, feszni emeryci z wielucnóm pyndzyjóm, bo ani
sie nie nazdocie jak was łowinie kole palca. A je już potwora
podwójnóm wdowóm, to reszte se możecie dopowiedzieć.
Już żech je kapke utropióno jeji towarzystwym, ale pocieszóm sie, że łóna dłógo nie wydzierży na jednym miejscu.
Wnuczke zawiezie do swoji cery i wio w świat! Łoto kierysi
ji powiedzioł, że strasznie szumnie je na Balii. Tóż jyno ło
tym rozmyślo coby sie tam dostać, aji mie chciała namówić,
coby śmióm sie tam wybrać. Jo sie doista z tego uśmioła, dyć
jak jo nie widzym kumina łod swoji chałupy, to zaroziutko
sie bierym naspadek. A na balii, abo w szaliku pływali my
z dzieckami z sómsiedztwa po Młynce. To już móm doś. Teraz
na stare roki nigdzi sie nie wybiyróm, mi sie tu nie nudzi, bo
roboty móm aż za moc. Rybiźle, trześnie trzeja zawarzować,
dyć samo sie to nie zrobi.
Jewka

ZAkŁAD POGRZeBOWy
leszek kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-5.00
sob .00-.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy:  854 44 75, tel. kom. 050 75 

KrzyżóWKA KrzyżóWKA KrzyżóWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 30 lipca.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 7

PSIA WyStAWA

Nagrodę 30 zł oraz książkę „Ludzie szerokich horyzomntów” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia oraz bon
o wartości 100 zł do wykorzystania w biurze turystycznym „Mea Travel” otrzymuje: Zofia kaczmarczyk
z Ustronia, os. Mahatan 5/4. Zapraszamy do redakcji.
22 lipca 2010 r.
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W ostatnim artykule poświęconym wilgom przytoczyłem i ptaki te przywędrują wzdłuż Wisły także i nieco bliżej Ustroopinię ornitologów, że ptaki te zasługują na uznanie jako świetni nia.
budowniczowie gniazd. Co w takim razie powiedzieć o bohaterze
Remizy budują swe oryginalnie skonstruowane gniazda na
dzisiejszego tekstu – remizie? Wszystkie gatunki remizów słyną końcach cieniutkich, wiotkich i zwisających gałązkach wierzb
z niezwykle kunsztownie wykonanych gniazd, o oryginalnej (ewentualnie brzóz, topól bądź olch). Są one zlokalizowane na
i rzadko spotykanej w świecie ptaków konstrukcji. W sumie zna- różnej wysokości – nad lądem wyżej, do wysokości kilkunastu
my 11 gatunków remizów, z których 10 zamieszkuje kontynent metrów, natomiast nad wodą niżej, nawet poniżej 3-4 metrów.
afrykański, a zaledwie jeden – środkową i południową Europę (od Gniazdo remiza przypomina zawieszony na gałązce i wykonany
Półwyspu Iberyjskiego) i Azję (po rzekę Amur).
z roślinnego „puchu” i roślinnych pędów podłużny worek lub
Występujący w Polsce remiz (czasem zwany zwyczajnym) to owalny kokon o kształcie „kropli wody”. Wymiary gniazda nie
niewielki ptaszek, mniejszy od wróbla czy sikorki modraszki przekraczają z reguły 20 cm długości, przy średnicy dochodzącej
i tylko niewiele większy od mysikrólika. Remiz dorasta do oko- do 12 cm. Otwór wejściowy do gniazda znajdują się na końcu
ło 11 cm długości ciała, a rozpiętość jego skrzydeł mieści się długiego na kilkanaście centymetrów korytarzyka, mieszczącego
w przedziale od 16 do 18 cm. Przy takich rozmiarach nie się w ciasnawym rękawie – rurkowatej wypustce, skierowanej
powinno więc dziwić, że ten ptasi mikrus osiąga wagę cia- w dół, z reguły od strony północno-wschodniej. Fachowcy od ptasich
ła zaledwie około 9-10 gramów. To ptak wędrowny, gniazd wyróżnili w budowie gniazd remizów etapy, które nazwano
do naszego kraju przylatujący w okresie marzec-kwiecień, następująco: oplecenie, obrączka, koszyczek, koszyczek z małymi
a odlatujący na zimowiska (w
otworami, kieszeń, gniazdo
krajach południowej Europy)
z krótką rurką, a ostatnim
od września do listopada.
etapem jest wreszcie gniazdo
Charakterystyczna dla
gotowe. Wystarczy przyjrzeć
upierzenia remiza jest tak
się ostatecznemu efektowi prazwana maska, czyli czarna
cy ptasich budowniczych (na
ReMIZ
plama obejmująca czoło
zdjęciu), by wyobrazić sobie
i oczy. W okresie lęgowym
poszczególne etapy budowy.
tułów tych ptaków ma barwę
Dodam, że na etapie obrączki
kasztanowordzawą, wierzch
gniazdo remiza przypomina
głowy i kark są szarobiałe,
wiszącą na drzewie... wisielkuper i brzuch jasnopłoczą pętlę! Ściany gniazda są
wy z rudawym odcieniem,
wykonane przede wszystkim
a skrzydła – czarnobrązowe
z puchu wierzb, topól i paz jaśniejszymi brzegami.
łek wodnych, wplecionego
Upierzenie ptaków obu płci
w konstrukcję zbudowaną
jest podobne, przy czym samz różnych włókien roślinnych.
ce mają barwy wyraźniejsze
Jeśli ptak wybudował gniazdo
i bardziej kontrastowe, samice
wiosną, kiedy nie ma jeszcze
generalnie są jaśniejsze, natozbyt wiele puchu, w ściankach
miast młode ptaki nie mają
przeważają włókna roślinne,
maski. Remizy odżywiają się
nadające gniazdom remizów
przede wszystkim różnymi
brudnoszary kolor. Ale gniazowadami, pająkami i innymi
da budowane końcem maja lub
drobnymi bezkręgowcami,
na początku czerwca są niemal
a zimą także nasionami trzcibiałe od puchu kwitnących
ny, pałki, wierzby i topoli. Są
i wydających nasiona roślin.
to ptaki mało płochliwe, ale
Niezwykle zróżnicowane
dosyć trudne do obserwacji,
jest życie rodzinne tych ptagdyż bardzo ruchliwe. Po seków. Owszem, zdarzają się
zonie lęgowym stają się ptawśród remizów typowe mokami towarzyskimi i tworzą
nogamiczne pary w naszym
grupy liczące do kilkunastu
ludzkim rozumieniu, ale stoosobników. Remizy odzywasunki rodzinne tych ptaków
ją się cienkim i wysokim głosą najczęściej zdecydowanie
sem, nawołując przeciągłym
bardziej skomplikowane. Bu„tsiii, tsiii”.
dowę gniazda rozpoczynają
Ulubionym siedliskiem resamce same (czasem budując
mizów są rosnące wzdłuż rzek
równocześnie kilku gniazd).
i potoków lub na brzegach
O tym, czy dane gniazdo zozbiorników wodnych niewielkie zadrzewienia lub zakrzewienia stanie wykończone decydują samiczki, które akceptując samca,
z pojedynczymi drzewami. Zadrzewienia te muszą być tworzone dopingują go do wspólnego ukończenia budowy. Samce tak naprzede wszystkim przez wierzby, olchy, brzozy i topole. Generalnie prawdę „udostępniają” gniazdo tylu samiczkom, ile tylko zdołają
będą to więc lasy czy też zadrzewienia łęgowe, porastające zwłasz- przekonać do odbycia kopulacji i złożenia jaja (lub jaj). Kiedy
cza mniej odwiedzane i „nieuporządkowane” brzegi jezior i rzek, tylko samiczka nieopatrznie przystąpi do ich wysiadywania, sarzadziej bagna i torfowiska, rowy bądź śródpolne oczka wodne. miec porzuca gniazdo i pędzi budować nowe, aby skusić kolejną
Po okresie lęgowym natomiast remizy trzymają się głównie trzci- samicę do założenia rodziny. Samiczki także nie grzeszą zbytnią
nowisk. W naszym regionie remizy można spotkać w okolicach wiernością jednemu partnerowi i kiedy tylko złożą jajo (lub jaja)
Zbiornika Goczałkowickiego, ale kto wie, czy uważny obserwator w jednym gnieździe, szybciutko odlatują w poszukiwaniu nowego
i podglądacz ptaków nie odkryje ich w innych miejscach. Bowiem gniazda i jego atrakcyjnego właściciela. W sumie więc samiec
chociaż remiz jest uznawany za gatunek trzymający się niżu, to i samica mogą mieć nawet do sześciu partnerów w sezonie, a jaja
od pewnego czasu obserwuje się wyraźny wzrost jego liczebności wysiadują zarówno samiczki, jak i – chociaż rzadziej – samce.
i zagęszczanie stanowisk. Jeszcze w XIX i na początku XX wieku Wysiadywaniem i opieką nad pisklętami zazwyczaj zajmuje się
remiz był gatunkiem skrajnie nielicznym na polskich ziemiach więc tylko jeden z rodziców, co niestety wpływa negatywnie na
i występował wyłącznie w dolinach większych rzek. Po II wojnie ilość wychowywanych młodych.
światowej dość szybko zaczęła rosnąć liczebność tego gatunku,
Jako ciekawostkę warto odnotować, że w dawnych czasach
a tym samym jego ekspansja na nowe tereny. Dziś w Polsce remiz używano ponoć gniazd remizów jako… ciepłych wyściółek do
uchodzi za gatunek dosyć częsty, nie można więc wykluczyć, że butów!
Tekst: Aleksander Dorda, zdjęcie: Marek Fiedor
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Grali w meczu: od lewej stoją: dawid Szpak, łukasz Tomala, Przemysław Piekar, Sebastian Cholewa, Piotr Popławski, Tomasz Stomina,
jakub Szczotka, janusz Szalbot, rafał Podżorski, jacek juroszek, łukasz dziadek, mateusz Sulich, marcin Sulich, robert haratyk, jarosław
Bujok, Szymon Pietrzyk, Piotr Wardyński, maciej Szatanik, mateusz żebrowski, Sławomir rudzki, Adolf Garncarz, klęczą od lewej: Tomasz
jaworski, Krzysztof rygiel, marek matuszek, Andrzej Bukowczan z córką Anią, jan Gomora, Paweł macura, Grzegorz Piotrowicz, Paweł
Sztefek, rafał Szturc, michał Nawrat, Sebastian Kopel.
Fot. W. Suchta

GrAli dlA PAWEłKA
W sobotę 17 lipca na stadionie KS Kuźnia Ustroń odbył się mecz charytatywny,
w którym znajomi piłkarze Andrzeja Bukowczana zagrali dla jego syna Pawełka,
przechodzącego kosztowne leczenie.
Wszystko przygotowali koledzy
A. Bukowczana. Obok meczu były liczne
atrakcje. Powodzeniem cieszyły się grilowane kiełbaski, była też licytacja koszulek
Ireneusza Jelenia i Adriana Sikory. Sam
mecz bardzo emocjonujący, tym bardziej,
że obok ciągle czynnych piłkarzy zagrali
też ci nieco starsi. Przede wszystkim w
bramce Jan Gomola, jak do tej pory wychowanek Kuźni mogący się poszczycić
największymi sukcesami. Był to pierwszy
polski piłkarz, któremu udało się wyjechać
na kontrakt zawodowy zagranicę.
Grało trzydziestu piłkarzy przy czym
przy podziale na drużyny nie kierowano
sie jakimis specjalnymi kryteriami. Stanęły na przeciw siebie dwie jedenastki.
Strzelono 12 bramek. Emocji więc nie
brakowało. A kto wygrał? Oczywiście
wygrali piłkarze z Ustronia, ale nie tylko,
bo na meczu zjawili się też koledzy z okolicznych miejscowości, a także ci, którzy
niegdyś w Ustroniu grali. Byli widzowie,
a konferansjerką tym razem zajął się fotograf Henryk Cieślar i trzeba przyznać, że
zebrał kilka pochlebnych opinii.

Obecny na stadionie burmistrz Ireneusz
Szarzec powiedział: Była to wielka impreza, nie tylko ze względu na liczbę uczestników. Wielki był cel meczu czyli pomoc kolegów Andrzejowi Bukowczanowi dla jego
syna Pawełka. Wielu ustroniakom znana
jest sytuacja dziecka przechodzącego długotrwałe leczenie zagranicą. W ten sposób
piłkarze wsparli kolegę co miało nie tylko
wymiar inansowy, ale przede wszystkim
duchowy. Była aukcja i licytacja, a dochód
w całości przeznaczono na leczenie Pawełka. Podkreślić trzeba, że cała impreza
została zorganizowana spontanicznie,

wsparły ją irmy prywatne pokazując swe
wielkie serce. Współorganizatorem był
Klub Sportowy Kuźnia Ustroń. Tego dnia
na stadionie Kuźni wszystkich łączył jeden
cel.
(ws)

*

*

*

Poniżej podajemy konto, na które można wpłacać pieniądze. Konto dla wnuka
otwarła babcia i dlatego przy wpłatach
należy podać jej dane z dopiskiem „Na
leczenie Pawełka”.
PKO BP
0 00 0 0000 60 08 654
Maria Michnik
ul. Lipowska 130
43-450 Ustroń
W tytule wpłaty: Na leczenie Pawełka.

P O D Z I ę k O WA N I e

Rodzice Pawełka Bukowczana serdecznie dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania meczu charytatywnego,
a szczególnie Justynie i Sebastianowi Cholewom, pomysłodawcom i inicjatorom imprezy oraz prezesowi kS kuźnia Ustroń
Zbigniewowi Szczotce za udostępnienie stadionu, a także organizatorom: Sebastianowi Cholewie, Jakubowi Szczotce, Robertowi
Haratykowi, Marcinowi Sulichowi i Mateuszowi Sulichowi oraz
wszystkim grającym w meczu piłkarzom.
Również irmom, które wsparły przedsięwzięcie, a były to:
eurodruk – offset, Rygiel housing, Pilch, tomar, Słonecznik,
Galeria na Gojach, Henkel, Przedsiębiorstwo komunalne
w Ustroniu, MDM S.A. w Cieszynie, Chemtech, Zakłady Mięsne
Jan Bielesz, Ustronianka, Piekarnia Inwex, Piekarnia Zbigniew
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tomaszek, Hotel Spa Poniwiec, Hotel Diament, Restauracja Bahus, karczma Rzym; osobom prywatnym: Adrianowi Sikorze,
Ireneuszowi Jeleniowi, Aleksandrze i kajetanowi kajetanowiczom, Markowi Matuszkowi, Marzenie i Dariuszowi Berezom,
tadeuszowi Cholewie, Henrykowi Cieślarowi, Robertowi Moskale,
Dariuszowi Molinowi, Radosławowi Baranowskiemu, Mariuszowi
Fatalskiemu; mediom: Radiu 0 FM, Gazecie Ustrońskiej, ox.pl,
nasz-ustron.pl, beskidzkapilka.pl, ustron.pl, 5ligabielska.rox.pl,
sport.olza.pl, gazetacodzienna.pl, brenna.org.pl, ug.istebna.pl,
beskidzka5.pl; hostessom: Justynie Cholewie, Annie Musiałek,
Justynie Szlajss, Małgorzacie Poterucha – Sulich, karolinie Szturc,
Barbarze Szpak oraz wszystkim osobom licytującym, kupującym
losy oraz wrzucającym datki do puszek.
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kUltURA

24.07 godz. 16.30
30.07 godz.18.00
31.07 godz. 18.00

Mini Reggae Fest, amiteatr.
Koncert Turnioki i Przyjaciele, amiteatr
Koncert Ustronsky i Przyjaciele, amiteatr

kINO

23-28.VII godz. 18.30 PIKSELE (15lat), obyczajowy /komediodramat,Polska 2010.
23-29.VII godz.20.10 AGORA (15lat) dramat historyczny,
Hiszpania 2010.

21-22.7
23-24.7
25.7
26.7
27-28.7

Elba
Centrum
Venus
Centrum
Pod Najadą

ul. Cieszyńska 2
ul. daszyńskiego 8
ul. Grażyńskiego 2
ul. daszyńskiego 8
ul. 3 maja 13

tel. 854-21-02
tel. 854-57-76
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
Piłkarze dokonywali cudów.

Dj, wodzirej - wesela, imprezy
firmowe, karaoke, uroczystości
rodzinne. tel. 603-168-747.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Kolejki PIKO,HO,TT.
607-912-559.
Kupię antyki, starocie 790-467020.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33854-22-57. www.komandorustron.pl
Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 518201-189.

Fot. W. Suchta
Zakładanie ogrodów, prace brukarskie. Pielęgnacja trawników
(skaryikacja, aeracja, nawożenie,
dosiew). 507-054-163.
Malowanie, panele, instalacje
wod-kan. 509-333-637.
Pokój do wynajęcia. (33) 85451-97.
Pokój do wynajęcia. 603-468651, (33) 854-26-67.
Wynajmę mieszkania: 1-pokojowe, 2-pokojowe + łazienka +
aneks kuchenny. Ustroń Polana ul.
Turystyczna 5a. 603-069-671.
Mieszkanie M-2 do wynajęcia.
505-520-123.
Mieszkanie 3-pokolowe do wynajęcia lub sprzedaży w dostępnej
cenie na os. Centrum w Ustroniu.
502-079-924.
Do wynajęcia na ul. Sikorskiego
M-3. 605-635-161.

Czyszczenie tapicerki, dywanów.
602-704-384, (33)854-38-39.

Elektroinstalacje, odgromówki.
508-016-055.

Architekt poszukuje działek
w Ustroniu dla swoich klientów.
602-621-797.

Sprzedam drzewo opałowe buk.
Tel. po 17.00 699-216-940.

Usługi koparko-ładowarką. 507054-163.
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Zatrudnię fryzjerkę w Ustroniu,
na korzystnych warunkach, tel.
663 281 077.

Koncert „Tam gdzie biją źródła” nie odbędzie się w tym roku
na Równicy. Nawet nie odbędzie się w Beskidach. Organizatorzy
zdecydowali się przenieść koncert na lotnisko w okolicach Nowego
Targu. (...) Wcześniej organizatorzy poinformowali władze Ustronia, że w tym roku na Równicy spodziewają się 40.000 widzów,
gdyż zamierzają zaprosić zespół młodzieżowy, który powinien
ściągnąć właśnie tylu fanów. Oczywiście Równica takiego tłoku
nie jest w stanie wytrzymać, nikt też nie wziąłby odpowiedzialności
za bezpieczeństwo widzów.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Całą niedzielę, 16 lipca padało, jednak prawdziwa ulewa zaczęła
się w nocy na poniedziałek. Wezbrały wody w Wiśle i wszystkich
potokach. W poniedziałek o godz. 8.30 do akcji przystępują
służby ratownicze. W akcji biorą udział jednostki OSP z Polany,
Centrum, Nierodzimia, Lipowca oraz trzy sekcje Państwowej
Straży Pożarnej z Polany. Ich główne zadanie to walka z dzikimi
potokami, które tworzą wody spływające z gór. Z takimi powstałymi w jeden dzień potokami zmagano się przy ul. Jelenica, ul.
Grabowej, ul. Orłowej.
Podczas festiwalu „Gaude Fest” z zespołem „Arka Noego”
wystąpił Joszko Broda. Zapytaliśmy go, czy czuje się człowiekiem
sukcesu, gdy powstają o nim piosenki: „Nieee... To był jakiś dowcip Anny Marii Jopek i Marcina Pośpiecha. Czasem dziwię się,
że potraię utrzymać się z grania. Że mogę grać i jednocześnie
zarabiać na życie. Wiem, że to nie jest proste. Beskidy nauczyły
mnie muzyki autentycznej. Nie muszę się do nikogo dostosowywać
i zawsze gram to, co potraię. Ale prawdziwy mistrz świata jest tam”.
Joszko Broda wskazał na scenę, gdzie właśnie trwał koncert jego
ojca – Józefa Brody z Warszawskim Kwartetem Saksofonowym.
- W lecie porzucenia psów zdarzają się najczęściej i z tego, co
mówią ludzie, którzy nas zawiadamiają, psy najczęściej wyrzucane są z samochodów z katowickimi rejestracjami – mówią Beata
i Mieczysław Kowalczykowie, którzy prowadzą jedyne w powiecie
schronisko dla psów, mieszczące się w Cieszynie przy ul. Cichej.
(...) Zdarzają się trudne interwencje, kiedy trzeba zmierzyć się
z dużym agresywnym psem. Pan Mieczysław robi to za pomocą
poskramiacza – długiego kija z pętlą. (...) Są takie psy, które przez
kilka godzin nie dają się podejść. Próbuje się je zwabić pokarmem
ze środkiem usypiającym. Czasem jednak mięso zostaje pożarte,
a pies ani myśli się zdrzemnąć.
(mn)
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felieton
tak sobie myślę

Moda na opaleniznę
Właściwie ten felieton powinienem
rozpocząć tak, jak rozpoczyna się opowiadanie bajek, legend czy mitów. A więc
od słów: Było to dawno, dawno temu…
W tych zamierzchłych czasach panie
dbając o swoją urodę, szczyciły się bielą
swojej cery. Nie wypadało pani z dobrego
domu dopuścić do tego, żeby słońce opaliło
ją i przyćmiło kolor jej skóry. Panie nosiły
więc eleganckie parasolki, aby chroniły je
przed słońcem, podstępnym wrogiem ich
nieskazitelnej, jasnej cery. Zresztą, choć
panie o tym dawno zapomniały, parasol,
jak jego nazwa wskazuje, służył nie tyle
jako ochrona przed deszczem, ale przed
słońcem…
Opalone ciało to była domena kobiet
z niższych warstw społecznych, szczególnie wieśniaczek wystawionych na działanie
promieni słonecznych podczas prac polowych, szczególnie zaś podczas żniw.
Od kilkudziesięciu lat nie ma już mody

felieton
W kręgu ilozoicznej
releksji (7)
1. Znajdujemy się w szczytowym momencie wakacji – kończy się lipiec i zacznie się sierpień. Wakacje to szczególny
okres ludzkiej aktywności. Człowiek staje
się wówczas w jakiejś mierze wolnym od
wielu codziennych obowiązków i prac,
które w dni powszednie intensywnie „zaprzątają głowę” i „wysysają energię”.
Wakacje charakteryzują się tym, że mają
swoistą autonomię: wiele spośród podejmowanych w ich czasie czynności służy
jedynie dobremu spędzeniu wakacji, a nie
innym celom. Wakacje dają także swoistą
satysfakcję, gdy ich przebieg jest pomyślny. Są one – przynajmniej w pewnej mierze
– odrębnym światem, urządzanym wedle
innych reguł niż zabiegana codzienność.
2. Warto przypomnieć, że od starożytnych początków kultury europejskiej
całkiem serio powiadano, że „filozof
jest zawsze na wakacjach”. Oczywiście,
taka radykalna opinia może bulwersować
i wywołać sprzeciw, jeśli zostanie niewłaściwie zrozumiana. Bo jakże to można
„być zawsze na wakacjach”? Otóż, w mogącym dość dziwnie brzmieć stwierdzeniu
„ilozof jest zawsze na wakacjach” chodzi
po prostu o to, że uprawienie filozofii
i odkrywanie (pomnażanie) wartościowej
poznawczo wiedzy wymaga wolności od
takich obowiązków i prac „zaprzątających
głowę”, które nie pozwalają poznawać
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na jasną, ochranianą przed słońcem, cerę.
Modna jest opalenizna. Im ciemniejsza
karnacja skóry, tym bardziej zasługuje na podziw. Stąd nasze panie starają
się wykorzystać każdy pobyt na słońcu,
na osiągnięcie upragnionej opalenizny.
A kiedy, choćby w zimie, brak opalającego
słońca, przychodzi czas na korzystanie
z solariów. A piękne opalone panie nie
kryją swego zadowolenia, gdy słyszą pełne
zachwytu słowa: Jak ty się ładnie opaliłaś!
A obrażają się, gdy im ktoś powie, że mają
przepiękną jasną cerę, jak nie przymierzając „córka młynarza”.
Chcąc więc pozyskać względy pięknej
pani należy, szczególnie teraz w okresie
letnim, chwalić jej opaleniznę. Tym bardziej, że nie trudno zgadnąć, że niejedna z
pań osiągnęła tę wspaniałą opaleniznę na
drodze wielu wyrzeczeń i poświęceń. To
pieniądze wydane na solarium, wyjazd do
miejsc i krajów, gdzie słońce nie zawodzi
a także zakup kremów czy olejków do opalania. A do tego dochodzą długie godziny
opalania się, leżenia na słońcu z nadzieją,
że dokona swego dzieła i sprawi, że ciało
przybierze kolor ładnej opalenizny. Najlepiej ciemniejszej od tej, którą osiągnęły
inne panie…
Przy okazji opalania się łatwo o popeł-

nienie błędu; użycie niewłaściwych kremów i zbyt długie przebywanie na słońcu,
może zamiast opalenizny przynieść oparzenia słoneczne. Konsekwencją tego jest
łuszcząca się skóra i nieprzespane noce,
a co za tym idzie stracone dni wymarzonego urlopu. Zdarza się, że słyszymy od
zbyt lekkomyślnych wczasowiczów, że dojechali szczęśliwie nad Morze Śródziemne
i cały dzień się opalali, a teraz cierpią
z powodu słonecznego oparzenia…
Najwyraźniej z opalaniem trzeba, jak
zresztą ze wszystkim, postępować rozważnie i ostrożnie. Umieć żyć w zgodzie
ze słońcem i opalać się z umiarem. Wtedy
pewnie uda się osiągnąć pozytywny efekt
opalania i uniknąć jego szkodliwych skutków. A póki co, na ulicach naszego miasta
i nie tylko, można spotkać coraz więcej
ładnie opalonych osób. Tym bardziej, że po
deszczowych i chłodnych dniach, mamy
wreszcie prawdziwie upalne lato.
A swoją drogą ciekawe kiedy moda
znowu się zmieni. Przestanie być modna
opalenizna, a nasze panie będą starać się
wszelkimi sposobami zachować swoją
naturalną, jasna karnację, zaś w słoneczne dni na ulicach pojawią się kolorowe
parasolki, chroniące nasze panie przed
słońcem.
Jerzy Bór

prawdy dla niej samej. Trzeba uwolnić
się z pęt różnorakich konieczności, aby
być wolnym do poznawania prawdy
dla niej samej, a nie dla innych potrzeb
i korzyści.
3. Wybitny logik i ilozof, Alfred Tarski,
w cenionej pracy z zakresu logiki, dotyczącej prawdy, rozpatruje też zagadnienie
właściwego sposobu określenia wartości
pracy naukowej. Do releksji nad sposobami pojmowania wartości pracy naukowej
skłoniły go przede wszystkim dyskusje
z matematykami (w latach 30. i 40. XX
wieku), dotyczące walorów uprawianej
przez Tarskiego logiki. W tych dyskusjach
spotykał się on częstokroć z pytaniem
o zastosowanie wypracowanych przez
niego rezultatów. To pytanie podszyte było
przeświadczeniem, że brak takich zastosowań dyskredytuje uzyskany wynik.
3.1. Tarski zdecydowanie wyraża sąd
o nieredukowalnej wartości bezinteresownego poznania, o doniosłości badań naukowych nie znajdujących bezpośredniego (technicznego) zastosowania
w usprawnieniu ludzkich działań. Wyjaśnia swe stanowisko następująco: „nie
chcę zaprzeczać, że wartość czyjejś pracy
może wzrosnąć dzięki jej implikacjom
dla badań innych i dla praktyki. Ale mimo
wszystko twierdzę, że mierzenie ważności badań wyłącznie lub głównie ich
użytecznością i możliwością zastosowań
jest szkodliwe dla postępu nauki”. Dodać trzeba, że pokusa, aby wyniki badań
mierzyć ich bezpośrednią użytecznością
i możliwością zastosowań jest obecnie
nader silna, zwłaszcza u biurokratów
i polityków, którzy – ślepo zapatrzeni we
własne interesy – przypisują sobie prawo
do kreowania tzw. polityki naukowej
i oceniania wedle własnych schematów
walorów pracy naukowej.

3.2. Tarski wskazuje również na występowanie intelektualnej satysfakcji zespolonej z zaspokojeniem swoistych potrzeb,
które odgrywają istotną rolę w ludzkim
dążeniu do wiedzy: „Sądzę, że istnieje
specjalna sfera bardzo głębokich i silnych
potrzeb człowieka związanych z pracą naukową, które pod wieloma względami są
podobne do potrzeb estetycznych, a może
i religijnych. Sądzę również, że zaspokojenie tych potrzeb należy uznać za ważny
cel badań. Dlatego jestem przekonany, że
na pytanie o wartość jakichkolwiek badań
nie można udzielić trafnej odpowiedzi, nie
uwzględniając intelektualnej satysfakcji,
jaką wyniki badań dają tym, którzy je
rozumieją i się nimi zajmują. Może to niepopularne i niemodne, ale nie uważam,
że wynik naukowy, dający nam lepsze zrozumienie świata i czyniący go w naszych
oczach bardziej harmonijnym, ma być
mniej poważny niż, powiedzmy, wynalazek zmniejszający koszt brukowania dróg
czy ulepszający domową kanalizację”. Tak
brzmią słowa Tarskiego, które dobitnie
wypowiada on w obronie dążeń czysto
poznawczych do lepszego zrozumienia
świata; czyni to w sytuacji, gdy dążenia
te bywają niesłusznie deprecjonowane,
bowiem nie widać bieżącej i wymiernej
korzyści jaką te dążenia przynoszą.
4. Jedną z przyczyn intelektualnego
rozwoju kultury europejskiej było respektowanie prawa do podejmowania badań
czysto poznawczych, służących wyłącznie
lepszemu zrozumieniu świata. Uznawano
prawo do „ilozoicznych wakacji”, do
wolności nauki od bezpośrednich zastosowań. To efektywnie zagospodarowane
„ilozoiczne wakacje” pozwalają na przybliżanie się do poznania prawdy i odczuwanie intelektualnej satysfakcji.
Marek Rembierz
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Ustroniacy nie wygrali, ale zaznaczyli swoją obecność.

Fot. W. Suchta

KAWAłEK BETONU

Streetball u swoich korzeni jest grą pojedynczych graczy. Nie ma legendarnych
drużyn, są wspomnienia jednostek.
Czasy największej świetności streetball’a w USA to lata 60’ i 70’ ubiegłego
wieku, wtedy rodziły się największe
sławy i trwały spory o to, kto jest najlepszym graczem. Linia podziału przebiegała
między zawodowcami i streetballowcami, gwiazdami NBA i bohaterami ulic.
W zawodowym sporcie liczyły się technika i zespół, na podwórkach co innego.
Nie było ustalonych reguł, a nawet te
istniejące często były naginane dla zapewnienia lepszego widowiska. Rzadko
kiedy pojawiali się sędziowie – pewnego
porządku pilnowali wszyscy stojący wokół boiska.
Jednak gdyby na ustrońskim BETONIE
respektować takie tradycje, szybko zapanowałby kompletny chaos. 33 drużyny,
w tym pięć żeńskich, cztery boiska, celem
jedna nagroda: 4000 złotych.
Organizacja osiemnastego turnieju
przez chwilę pozostawała niepewna, ponieważ dzień przed nim załamała się pogoda. Organizatorzy wspominali sytuację
sprzed roku, kiedy to całą niedzielę padał
ulewny deszcz i turniej został przełożony
na tydzień później. Z tego powodu przyjechało o wiele mniej drużyn.
Od godziny 8.00 do 9.00 organizatorzy przyjmowali zgłoszenia. Wpisowe
wynosiło 40 zł od drużyny, dla tych
zgłoszonych dopiero w niedzielę – 60
zł. Jak zwykle nazwy drużyn wzbudzały
zainteresowanie: z nowych pojawili się
„Harapucie”, „Lubie placki”, „Hawajskie
koszule”, „Pogromcy Betonu” czy „Przecież ja nie gram”. Tradycyjnie przyjechali
„W pogoni za chlebem”, „YNO”, „Bezna-

dziejnie skuteczni”, „Klan orzecha”, „Coś
tam potraią”, „Nowa Forma”.
Zaproszonym gościem, który wraz
z Grażyną Winiarską z Urzędu Miasta rozpoczął turniej pierwszym mini-meczem,
był Andrzej Georg. Po ich wystąpieniu
ruszyła seria meczów. Każdy trwał dwa
razy po pięć minut, w przerwach między
nimi odbywały się konkursy. Prowadzeniem imprezy i komentowaniem zajmował
się Mateusz Werpachowski, który wraz
z Rafałem Chybiorzem, prawie 20 lat
temu wpadł na pomysł zorganizowania
pierwszej edycji turnieju. Najbardziej
widowiskowy jest konkurs wsadów, czyli
efektownego umieszczania piłki w koszu.
Zawodnicy zawisają na obręczy, rzucają
od dołu, skaczą, czasami ustawiają się na
boisku w całą akcję ze swoimi kolegami
z drużyny. W tym roku wystartowało pięciu
graczy. Rozstrzygano wspólnie zwycięzcę

spośród dwóch: Marcina Sikory i „Juniora”, aby w końcu wybrać tego pierwszego
mistrzem BETONOWEGO WSADU.
Znacznie więcej osób próbowało wygrać
w konkursie rzutów za trzy punkty – aż 47
na liście zgłoszonych, w tym kilku spoza
drużyn. Wygrał Artur Donerstag z drużyny
„Lebron znowu dałeś d...”.
W inale rozgrywek spotkały się dwie
znane z wielu poprzednich edycji drużyny. „YNO” wystąpiła w składzie: Michał
Cichoń, Michał Grygier, Zbigniew Przybyła i Tomasz Dąbrowski, zmierzyła się
z drużyną „Drugi Czopot” z Sosnowca,
w której grali: Marcin Środa, Krzysztof
Morawiec, Paweł Zmarlak, Marcin Salamonik i Łukasz Bąk. I to oni zwyciężyli
XVIII edycję.
Najlepsze wśród dziewcząt okazały
się Magda Szajtauer, Bronisława Marek,
Żaneta Strządała i Marcelina Strządała
z „Drużyny A”.
Turniej nie odbyłby się, gdyby nie
wsparcie i pomoc sponsorów: piekarni
Bethlehem, która podarowała drożdżówki
dla graczy, irm Smakosz i Ustronianka,
dzięki którym gracze mieli wodę mineralną, irmy Kosta, dzięki której namalowane
były boiska, Zbigniewa Hołubowicza, który dał graczom słonecznik. Organizatorzy
pragną podziękować również irmie Delta
Partner, Staroście Cieszyńskiemu Czesławowi Gluzie, irmie Zakład Optyczny
Zbigniew Winter, irmie WI K WIK: Tomaszowi Klusce i Zbigniewowi Widence,
Zbigniewowi Drózdowi, irmie Azbud,
irmie Kubala, irmie P.P.H.U Klaudia, Leśnemu Parkowi Niespodzianek, dyrektor
SP nr 2 Ewie Gruszczyk za udostępnienie
boiska, a ponadto Grażynie Winiarskiej,
Mateuszowi Werpachowskiemu, Rafałowi
i Przemysławowi Chybiorzom oraz Janowi
Herzykowi.
Co będzie za rok? Organizatorzy nie kryją, że BETON ma wyglądać inaczej. Szykuje się dużo zmian – w tym zmiana miejsca,
w którym staną kosze. W końcu zbliża się
jubileuszowa XX edycja.
Maria kulis

drugi Czopot świętuje zwycięstwo wraz z organizatorem.

Fot. W. Suchta
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