kolarSkIe
mIaSto
aktorzy
Na kortach
Sld o pkp
Nr 31 (977)

5 sierpnia 2010 r.

2 zł (w tym 0% Vat)

Nakład: 1400 egzemplarzy

Ustronsky i przyjaciele w amiteatrze (str. 8-9).

ISSN 1231-9651

Fot. W. Suchta

nikogo nie Udaję 240 mIlIoNóW
Rozmowa z Kajetanem Kajetanowiczem,
kierowcą rajdowym

odbIorcóW

Do pierwszych pana sukcesów wszyscy podchodzili z rezerwą.
Teraz już zadomowił się pan w polskiej czołówce, jest pan
rozpoznawalnym rajdowcem, ale czy na długo?
W zeszłym sezonie jako jedyny polski kierowca wygrałem dwa
rajdy, a pierwsze zwycięstwo w rajdzie w klasyikacji generalnej
odniosłem w 2007 roku. Sukcesy powtarzają się, lecz rajdy są taką
dyscypliną, w której nie da się wszystkiego przewidzieć. Ostatnie
wyniki są faktycznie bardzo dobre i z tego należy się cieszyć.
To już trzeci dobry sezon.
Jest to trzeci dobry rok, ale dla mnie na pewno przełomowy. Wygraliśmy po raz pierwszy imprezę rozgrywaną na szutrze – Rajd
LOTOS. Następnie odnieśliśmy zwycięstwo w najważniejszej,
najstarszej i najbardziej prestiżowej imprezie w sportach motorowych w naszym kraju – Rajdzie Polski. To rajd będący jednocześnie

Gazeta Ustrońska ukazuje się w czwartek, więc w dniu etapu na
Równicę wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Dlatego relację
z tego etapu będziemy mogli zamieścić dopiero w następny
czwartek i co tu ukrywać, nie będzie to świeża wiadomość.
Tour de Pologne to wielkie przedsięwzięcie. W tym roku uczestniczy w nim Ustroń jako miasto etapowe. To nie tylko doskonała
reklama ale też liczne obowiązki.
- Jest to największe wydarzenie sportowe w tym roku w naszym
mieście i regionie – mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. - Mam nadzieję, że przyciągnie sporą rzeszę kibiców tego pięknego sportu
dobrze wpisującego się w uzdrowiskowy charakter miasta. Kolarstwo to bardzo widowiskowa rywalizacja sportowa, zwłaszcza
podczas etapów górskich. Od lat Równica jest wyzwaniem dla
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jedną z rund mistrzostw Europy. Pozwoliło nam to zmierzyć się
z europejską czołówką.
Znalazł się pan wysoko w klasyikacji Mistrzostw Europy. Czy
nadal będzie pan startował w tych rajdach?
Raczej nie będziemy startować w tym sezonie w więcej niż trzech
imprezach zaliczanych do Rajdowych Mistrzostw Europy, bo nie
taki jest nasz cel na ten rok. Oczywiście jest trochę przypadku
w tym, że od razu znaleźliśmy się tak wysoko, ale to ze względu
na wygraną w Rajdzie Polski. Zaliczyliśmy Rajd Ypres w Belgii,
a pod koniec sierpnia planujemy udział w Rajdzie Barum. Trzeba jednak pamiętać, że nie będziemy rywalizować w Czechach
o zwycięstwo. Tam startują świetne załogi z Intercontinental Rally
Chalenge, cyklu konkurującego z Mistrzostwami Świata.
Więc i samochody wiele lepsze?
Sstartują tam fabryczne samochody i zespoły z ogromnym doświadczeniem. My, póki co, jeździmy tam po naukę.
Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o samochodzie, na
którym pan startuje?
Jest to Subaru Impreza w najnowszej specyikacji. Klasyikowani
jesteśmy w grupie N i tak naprawdę powinniśmy w niej rywalizować. Jednak wygrywamy tym samochodem w klasyikacji generalnej, co nas bardzo cieszy. Następne samochody grupy N są na
dalszych pozycjach. Brylują na naszych trasach auta klasy S2000,
które od podstaw budowane są do rajdów, a co za tym idzie bardziej
zaawansowane technologicznie i trzykrotnie droższe.
Samochód w rajdzie wiele znaczy?
Oczywiście, ale na sukces składa się wiele czynników. Świetny
zespół to też atut, bez którego nie moglibyśmy wygrywać.
A gdyby przesiadł się pan do samochodu klasy S000?

k. kajetanowicz.

Fot. W. Suchta

synagogę. Fakt istnienia żydowskiej świątyni upamiętnia
pomnik wzniesiony w latach
90. minionego wieku na tzw.
Małym Rynku.
W Wiśle trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej. Finał nastąpi
w najbliższą niedzielę, 8 sierpnia. W amiteatrze prezentują
się polskie i zagraniczne zespoły. W sobotę przed południem
przez miasto przejdzie barwny
korowód zespołów rywalizujących o nagrody w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych, których w tym roku
gospodarzem jest Wisła.
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Ponad półtora wieku temu
wybudowano w Skoczowie

 Gazeta Ustrońska
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*

*

W przyszłym roku w śródmieściu Cieszyna zacznie się
modernizacja sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. Niektóre jej
elementy pamiętają czasy cesarza Franciszka Józefa. Koszt
inwestycji szacowany jest na
100 mln zł. Znaczną część funduszy udało się już pozyskać
z programów unijnych.

*

*
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Drewniany kościół w Kaczycach został tu przeniesiony
na początku lat 70. ubiegłego
wieku z Ruptawy. Świątynię

Gdybać zawsze można. W tym roku jeździmy samochodem Subaru,
taki mamy kontrakt i bardzo jestem z tego zadowolony.
A na jak długo zawarł pan kontrakt?
Kontrakt z LOTOS promujący markę Dynamic jest wieloletni
i daje nam możliwości rozwoju.
Często występuje pan w mediach i to tych o największej oglądalności. To ważne dla sponsorów, ale jak to się robi?
Najważniejsze jest to, żeby szybko jeździć.
Byli inni szybko jeżdżący, a dziennikarze niebyt chętnie do
nich podchodzili.
Trzeba szanować pracę każdego, także dziennikarzy i oni to doceniają. Zawsze staram się znaleźć dla nich czas. To chyba powoduje,
że chętnie z nami rozmawiają.
A odczuwa pan tremę przed kamerami?
Raczej nie. Są sytuacje, gdy poziom adrenaliny wzrasta, ale to jest
dobre. Staram się przed kamerą być naturalny i nikogo nie udaję.
To dobry klucz do tego, żeby się nie stresować. Gdy próbuje się
coś na siłę przemycić to człowiek staje się sztywny i sztuczny.
Ale ma pan własny zespół obsługi medialnej?
Tak. Jest pani zajmująca się kontaktem z mediami i jest pośrednikiem między dziennikarzami a zespołem. Bardzo dużo pracy
wykonuje także moja żona Ola, która dzięki swojej łatwości
w nawiązywaniu kontaktów służy pomocą w wielu kwestiach,
także medialnych.
Rajdy, z panem w roli głównej, zaczęły się pojawiać w publicznej telewizji. Coś się zmieniło?
Myślę, że to dobry znak. Pojawiają się w dobrym czasie antenowym, przez co telewidzowie „zarażają się” rajdami, mogą poczuć
ich smak, choć emocje na żywo są nieporównywalnie większe.
Jestem kierowcą, nad którym patronat objęła stacja TVP Sport, a co
za tym idzie program pierwszy telewizji publicznej. Podczas rajdów
zagranicznych współpracujemy także z EUROSPORT-em.
To wiele ułatwia?
Oni widzą potencjał w naszej załodze, a to przynosi obopólną
korzyść.
Wiem, że bez problemu zgodził się pan zachwalać Ustroń
w telewizyjnym w programie „Kawa czy herbata”. Nie każdej
znanej osobie przyszłoby to tak łatwo.
Bardzo dużo jeżdżę po Polsce - na rajdy, imprezy, rozmowy z kontrahentami. I coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że lubię
Ustroń, wręcz uwielbiam to miasto i cieszę się, że tu mieszkam.
Gdy rozmawialiśmy w poprzednich latach, zawsze podstawowym kłopotem było znalezienie sponsorów. Teraz chyba to się
zmieniło?
Jest łatwiej, ale cały czas trzeba dbać o sponsorów. Teraz wspólnie z Grupą LOTOS, z Subaru oraz innymi partnerami tworzymy
zgrany zespół. Oczywiście nadal zabiegam o sponsorów, ale oni
też zabiegają o mnie. To bardzo przyjemne, ale to nie jest tak, że
mogę chodzić z głową w chmurach. Mam kontrakty, zobowiązania
i chcę się z nich wywiązać. Na pewno jest lepiej, mamy większy
komfort psychiczny, a to jest niesamowicie ważne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
wzniesiono jednak w 1620
roku. Kaczycka paraia został
wydzielona z pogwizdowskiej i funkcjonuje od 1976
roku.
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Starostwo Powiatowe do dawnego budynku Cefany przy
ulicy Bobreckiej w Cieszynie
„wprowadziło się” na początku
stycznia 1999 roku. Trzy lata
później zakończono modernizację i remont obiektu, który
zyskał nowoczesny wygląd.
Fasada do dzisiaj dobrze się
trzyma. W ciągu minionego 10lecia starostami byli: Andrzej
Georg, Witold Dzierżawski
i Mirosław Kożdoń. Obecnie
trzeci rok gospodarzem powiatu jest Czesław Gluza.

W Muzeum Śląska Cieszyńskiego można oglądać igurę
Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
które przez długie lata stała na
postumencie na Starym Targu
w Cieszynie. Sądzono, że rzeźba pochodzi z XIX wieku, ale
dociekliwi badacze ustalili, że
igurę wykonał Piotr Parler już
w... XIV wieku. Teraz oryginał
jest w muzeum, a w jego miejscu stoi wierna kopia.
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Od ponad 20 lat działa Izba Regionalna Kocyanów na Bajcarach w Wiśle Malince. Mieści
się w niej ekspozycja twórczości ludowej i pracownia rzeźbiarska. Wokół starej góralskiej
chaty można obejrzeć dawne
sprzęty gospodarskie. (nik)
5 sierpnia 2010 r.

NAJlEPSZE żyCZENIA DlA JUBIlATóW:
Wanda Biłko (Łuszczek)
lat 80 ul. Spółdzielcza 1/24
Paweł Cienciała
lat 85 ul. Sanatoryjna 15
Karol Ferfecki
lat 85 ul. Krzywaniec 10
Elżbieta Gogółka (Świeża)
lat 97 ul. Kościelna 7
Maria Knopek (Lennert)
lat 80 ul. Wąska 15
Czesław Kocoń
lat 80 ul. Sanatoryjna 50
Anna Madzia (Firlejczyk)
lat 85 ul. Szeroka 18/4
Jadwiga Szkaradnik (Kawulok) lat 101 ul. Wiślańska 7
Matylda Troszok (Bielecka) lat 85 os. Manhatan 4/11
Anna Wróblewska (Buczek) lat 80 ul. Ślepa 48
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NA ślUBNyM KoBIERCU STANęlI
Joanna Morkisz z Ustronia i Krzysztof Karasiewicz z Żywca
Diana Szajwa z Ustronia i Janusz Chlubicki ze Skoczowa
PoDZIęKoWANIA oD PoWoDZIAN
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń przesłali
podziękowania dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu
oraz pozostałych mieszkańców Lipowca, którzy pomogli powodzianom. W liście czytamy: „Dziękujemy z całego serca za
pomoc materialną, którą nam okazaliście. Nasza miejscowość
Trześń położona jest w dorzeczu 3 rzek: Wisły, Trześniówki
i Łęgu. W 2001 roku przeżywaliśmy bardzo ciężko powódź. Klęska żywiołowa, która dotknęła nas w tym roku, jest tak znaczna,
że trudno ją wyrazić słowami. Zostaliśmy dwukrotnie zalani przez
wodę: 19 maja i 4 czerwca, woda była o 2 metry wyżej niż w 2001
roku (średnio o 3 metry). Dary, które od Was otrzymaliśmy traiły
do rodzin najbardziej poszkodowanych. Dzięki Waszej pomocy
rodziny mają łatwiejszy powrót do normalnego bytowania oraz,
co najważniejsze, wsparcie duchowe, ponieważ wiedzą, że jest
grupa ludzi, oddalona o kilkaset kilometrów, która wspiera ich
swoimi działaniami.”

*

*

*

ZAPISy Do żAKóW I TRAMPKARZy
Od 2 sierpnia zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej, zajęcia grupy żaków oraz trampkarzy młodszych. Pierwsze spotkanie
rozpoczynamy o godz. 15.30. Treningi odbywają się na stadionie
sportowym KS Kuźnia Ustroń 2-3 razy w tygodniu. Zapraszamy
wszystkich chętnych z rocznika 2000 i młodszych do grupy żaków
oraz rocznik 98-99 do grupy trampkarzy młodszych. Wszystki
grupy biorą udział w organizowanych turniejach, na których mają
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z rówieśnikami
z okolicznych miejscowowści, dzięki czemu miło, aktywnie
i wsesoło spędzają czas. Zachęcamy również do współpracy
rodziców. Wszystkie szczegóły dotyczące prowadzenia zajęć
można uzyskać pod nr. tel. 665-580-398.

*

*

*

CI, KTóRZy oD NAS oDESZlI:
Jan Krzyś
lat 59 ul. Leśna 22
Jan Kuś
lat 70 ul. Wesoła 2
Józef Kawulok
lat 64 os. Cieszyńskie 2/21

7 VII 00 r.
O godz. 17.50 na skrzyżowaniu
ul. Cieszyńskiej z ul. Katowicką
doszło do kolizji, gdy kierująca
peugeotem 206 mieszkanka Krakowa wymuszała pierwszeństwo
przejazdu na mieszkance Ustronia
kierującej vw golfem.
8/9 VII 00 r.
W nocy z balustrady mostku przy
ul. Parkowej skradziony został
baner reklamowy.
 VII 00 r.
Mieszkanka Warszawy zgłosiła
kradzież portfela z plecaka. Stało
się to około godz. 15, a złodziej
wykorzystał ścisk w kolejce po
lody w jednej z cukierni.
 VIII 00 r.
O godz. 12.15 na ul. Ogrodowej kierujący citroenem uderzył
w forda iestę podczas cofania.

6 VII 00 r.
Interweniowano w sprawie bezpańskiego psa, który przebywał
na posesji przy ul. 3 Maja. Trafił do schroniska dla zwierząt.
6 VII 00 r.
Otrzymano zgłoszenie o padniętej
sarnie przy ul. Jelenica i padniętym psie przy ul. Katowickiej.
Strażnicy zawiadomili pogotowie
sanitarne i martwe zwierzęta zostały zabrane do utylizacji.
6 VII 00 r.
Mandatem w wys. 50 zł ukarano
kierowcę, który niszczył zieleń
przy ul. Cieszyńskiej.
8 VII 00 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w Nierodzimiu, Hermanicach
i Lipowcu.
9 VII 00 r.
Kontrole porządkowe w Jaszowcu, Polanie i Dobce.
0 VII 00 r.
Strażnicy prowadzili kontrole wywozu nieczystości z prywatnych
posesji przy ul. Jaśminowej.

 VIII 00 r.
O godz. 14.45 na ul. Katowickiej kierująca iatem mieszkanka
Skarpy doprowadziła do kolizji
z mercedesem kierowanym przez
mieszkańca Pszowa.
 VIII 00 r.
Między godz. 10 a 20 z pokoju
w sanatorium na Zawodziu skradziono torbę z dokumentami i pieniędzmi, należącą do mieszkanki
Jarocina.
/ VIII 00 r.
W nocy po wybiciu szyby
w tylnych drzwiach włamano się
do opla astra, zaparkowanego na
os. Cieszyńskim, z którego skradziono odtwarzacz DVD, telewizor LCD 7”, zestaw lotek. Straty
poniósł mieszkaniec Ustronia.
 VIII 00 r.
O godz. 11.25 personel sklepu
Lidl zatrzymał ustroniaka, który
próbował ukraść skarpetki.
 VIII 00 r.
Interweniowano na ul. Zdrojowej
w sprawie blokowania ruchu
w rejonie Leśnego Parku Niespodzianek.
(mn)

7.08 godz. 17.00
8.08. godz. 16.00
muzyka na żywo!
wstęp wolny!
Sissi, ul. Słoneczna 11
rezerwacje:

509 922 882

do WynajęCia
powierzchnia biurowo-usługowa
Ustroń ul. Sportowa 7
tel. 33/ 854-28-91, 606-129-355

Handel podczas Dożynek

Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki” informuje, że
w związku z organizowaniem Dożynek w dniu  sierpnia
00 /niedziela/, podmioty prowadzące punkty handlowogastronomiczne mogą składać wnioski na handel w Parku
Kuracyjnym w terminie do 0 sierpnia 00 r w Urzędzie
Miasta Ustroń, pok.5,tel.0 857 94 .
Prezes Stowarzyszenia
Jan Szwarc

Łatanie ul. Cieszyńskiej.
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wymaga to również od nas sporo nakładów
i sporo pracy, może często niewidocznej,
ale bardzo istotnej.
Więcej o szczegółach zaangażowania
miasta mówi Grażyna Winiarska z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta:
- Z umowy wynika ile czynności i jakie roboty leżą po stronie miasta. Po podpisaniu
umowy burmistrz nie złożył wszystkiego
na jedną osobę czy jeden wydział, ale
rozdzielił zadania tak, że w przygotowania
zaangażowanych jest wielu pracowników
Urzędu Miasta. Na przykład wydział
inwestycji odpowiada za odpowiednią
dostawę energii elektrycznej na Równicę.
Musi jej wystarczyć na funkcjonowanie
telebimów, bram pneumatycznych, studia
telewizyjnego, biur zawodów. Trzeba zadbać o ustawienie odpowiednich znaków
drogowych w związku ze zmianą organizacji ruchu. Zadaniem wydziału środowiska jest zapewnienie ubikacji, utrzymanie
czystości oraz oczyszczenie ulic. Wydział
Mieszkaniowy zadba o pracowników do
pomocy przy aranżacji urządzeń mety na
Równicy. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odpowiada za promocję.
Odpowiedzialny za zabezpieczenie na
Ściganie na równicę. Fot. W. Suchta
trasie jest Mirosław Melcer, który o tym
wielu rowerzystów, chcących zaliczyć ją istotnym elemencie przygotowań mówi:
na swoim koncie sportowym. W Ustroniu - Nie zabezpieczaliśmy jeszcze tak dużej
od lat odbywają się wyścigi na Równicę imprezy, z tak wysokiej półki i o takim prew konwencji amatorskiej, ale uczestniczą stiżu. Kolarze będą przejeżdżać trzykrotnie
w nich też profesjonaliści uprawiający za- przez Ustroń praktycznie w godzinach
wodowo ten sport. Podczas etapu Tour de szczytu i w środku sezonu. Z biura Tour
Pologne na Równicę, w końcówce kolarze de Pologne otrzymaliśmy szczegółowe
będą mieli już sporo kilometrów w nogach informacje o prawdopodobnym czasie
w terenie górskim i ta rywalizacja powinna przejazdu kolumny wyścigu. Na tej podbyć szczególnie ciekawa. Nasze miasto stawie sporządziliśmy szczegółowy plan
może się pochwalić tak dużą imprezą, ale zabezpieczenia, który został przesłany

UStroniaCy dla PaWeŁka

roczny Pawełek Bukowczan z Ustronia jest chory na siatkówczaka lewego oka, bardzo rzadki przypadek nowotworu oka u dzieci. W niedzielę,
8 sierpnia w ustrońskim amiteatrze odbędzie się koncert charytatywny
i zbiórka pieniędzy na leczenie chłopca.
Leczenie nowotworu zdiagnozowanego Część pieniędzy pożyczyli już od rodziny
u Pawełka jest bardzo drogie. Rodziców i przyjaciół, okazuje się jednak, że koszty
na takie leczenie nie stać, mimo to robią terapii znacznie przekraczają ich możliwowszystko, żeby przeprowadzać kolejne ści. Aby pomóc rodzicom, ustrońskie stocykle chemioterapii w Wielkiej Brytanii. warzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
organizuje koncert charytatywny, w czasie
którego zorganizowana zostanie zbiórka
pieniędzy na leczenie Pawełka.
- Chcielibyśmy zachęcić wszystkich, żeby
pomogli swoją obecnością i przy okazji
pokazali naszą lokalną solidarność – mówi
Andrzej Drobik, prezes stowarzyszenia. Oprócz tego chcemy, żeby wszyscy dobrze
się bawili. Na koncercie zagrają znane
ustrońskie zespoły: Antyrama, Ustronsky,
Silesian Sound System, zaśpiewa Karolina
Kidoń i wystapią tancerze ze szkoły tańca
Opentany. Przygotowaliśmy też konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.
Koncert rozpocznie się o godz. 16.
Wstęp wolny.
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do Dyrekcji Generalnej Dróg i Autostrad
w Warszawie, do Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach. Stale współpracujemy z Komendą Powiatową Policji
w Cieszynie. Ze strony Tour de Pologne
nasz plan zabezpieczenia został zaakceptowany, zresztą wspólnie przejechaliśmy
trasę wyścigu na naszym terenie. Uwag nie
było. Odpowiadamy za odcinek wyścigu
w Ustroniu oraz od Obłaźca do Oazy
w Wiśle. Był problem z wielką dziurą
w drodze przed przejazdem kolejowym na
Obłaźcu, ale starosta zapewnił, że dziury
podczas wyścigu nie będzie.
W pierwszej wersji planu zabezpieczanie trasy spoczywało głównie na Ochotniczych Strażach Pożarnych. Po konsultacji
z Komendą Powiatową Policji postanowiono, że jednak na trasę zostanie skierowanych więcej policjantów. Generalnie
wszystkie ważniejsze skrzyżowania obstawiają policjanci. Mimo to w środę na trasie
przejazdu będzie 45 strażaków z OSP,
a w czwartek, podczas etapu na Równicę
będzie ich 75. Niestety nasze siły podczas
sezonu urlopowego nie są wystarczające
i wspomagać nas będzie 25 strażaków
z jednostek OSP z Brennej. Trzeba jednak
stwierdzić, że i tak mobilizacja w szeregach OSP była wysoka.
Są wytyczne organizatora co do ubioru
służb zabezpieczających. Przy ładnej pogodzie będzie to umundurowanie koszarowe plus kamizelki odblaskowe, a każdy
strażak będzie miał gwizdek i lizak.
Przygotowania do wyścigu to określone koszty, ale wszyscy patrzymy na
korzyści Ustronia, a to przede wszystkim
promocja naszego miasta podczas relacji
telewizyjnych.
- Promocja rozpoczęła się już w marcu,
gdy to dokonano uroczystej prezentacji
tegorocznego Tour de Pologne w Pruszkowie. Tam wyświetlono ilm o Ustroniu.
Relacja z tej uroczystości była na antenie TVP 1. – mówi G. Winiarska. - Po
podpisaniu umowy prowadzimy różnego
rodzaju działania mające promować nasze
miasto podczas wyścigu. Langteam wydaje specjalny katalog, w którym jako miasto
etapowe mogliśmy zamieścić reklamę,
są banery, plakaty reklamujące TdP, były
spoty reklamowe w TVP 1 oraz międzynarodowe w Niemczech i Francji, kinowe
i plazmowe. W dniu imprezy będą słupy,
bramy pneumatyczne i banery z wizerunkiem Ustronia. Na stronie internetowej
miasta jest reklama TdP, zaś na stronie TdP
informacja o naszym mieście i link na stronę internetową www.ustron.pl. Dla komentatorów przygotowaliśmy specjalną informację o Ustroniu ze zwróceniem uwagi na
imprezy kolarskie w naszym mieście. Poza
tym różne ciekawostki mogące się przydać
podczas komentowania wyścigu. Zostały
one przygotowane po polsku, angielsku
i francusku. A wiedzieć trzeba, że TdP transmitowany będzie na żywo przez pierwszy
program telewizji publicznej oraz przez
Eurosport do 59 krajów. Poza transmisją
na żywo późnym wieczorem i dnia następnego będą w Eurosporcie skróty z etapów,
w tym z etapu ustrońskiego. Jak nas poinformowano relacje dotrą do 240 milionów
odbiorców.
(ws)
5 sierpnia 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza
o sezonie urlopowym mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Ciekawe czy czołówka tdP pobije rekordy równicy?

Fot. W. Suchta

kolarSkIe mIaSto
Tour de Pologne to impreza kolarska o najwyższej randze. Mamy jednak
w Ustroniu szereg innych imprez i coraz częściej nasze miasto jest kojarzone
z kolarstwem. Organizowany jest maraton
szosowy o Puchar Ustronianki, jest Rajd
Miast Partnerskich, weekendy rowerowe,
Beskidy Uphill MTB, jest w końcu Festiwal Kolarski, który po raz drugi odbędzie
się w sierpniu. Pasjonatem kolarstwa jest
Andrzej Nowiński, ale nie tylko pasjonatem, bo też organizatorem lub współorganizatorem wymienionych imprez.
O ustrońskiej cyklistyce mówi:
- Mam ideę, by kojarzono Ustroń jako
miasto przyjazne kolarzom. Już dwadzieścia obiektów zainwestowało w usługi
niezbędne dla kolarzy, a my staramy się te
obiekty promować na mapach, tablicach,
folderach. Miasto powinno być atrakcyjne dla kolarzy nie tylko w wymiarze
sportowym, ale też np. przez weekendy
rowerowe.
Co prawda trudno się znaleźć od razu
na pierwszych stronach gazet, ale jak
podkreśla A. Nowiński ważne jest stworzenie grupy osób potrafiących dobrze
organizować imprezy.
- Z roku na rok budujemy rangę naszych
zawodów, a z drugiej strony coraz więcej
osób widzi, że przy odrobinie samozaparcia i powiedzeniu sobie, że mogę, przejeżdża trasę zawodów. Parę lat pracy skutkuje
tym, że zawiązała się w Ustroniu grupa
osób myślących podobnie o rowerach. Widzę to podczas organizacji zawodów, gdy
mogę zawsze liczyć na pomoc. Wszyscy
robią to społecznie. Jednak gdy udało się
załatwić doinansowanie Euroregionu do
Beskidy Uphill 2010, wyszliśmy z założenia, że młodzi ludzie pomagający przy
organizacji np. bufetów, sprzątaniu trasy,
powinni być wynagradzani. Chodzi o to,
by nie byli to tylko znani pasjonaci kolarstwa, ale chcemy wykształcić dużą grupę
młodych osób, które będą w stanie dobrze
pomóc przy organizacji każdych zawodów.
Natomiast podstawowa kadra pracująca
przy zawodach, to woluntariusze.
Mieliśmy już przykre doświadczenia
z próbą stworzenia w Ustroniu ośrodka kolarskiego. Przez dwa lata Polski Związek
5 sierpnia 2010 r.

Kolarski organizował na Zawodziu Szosowe Mistrzostwa Polski. Przez tydzień
w Ustroniu odbywały się wyścigi rangi
mistrzowskiej orlików, mastersów, elity,
itp. Niestety opór, a nawet wrogość wobec
takiej idei zdecydowanej większości gestorów piramid na Zawodziu spowodował,
że PZKol przestał walczyć z wiatrakami
i z Ustronia odszedł. Coś z tamtej atmosfery przetrwało do dziś.
- Są ludzie, którym nie podobają się
zawody kolarskie na Równicę - mówi
A. Nowiński. - Myślę, że jest to kwestia
przełomu w mentalności. W Austrii jest
zupełnie niemożliwe, by miała miejsce
taka sytuacja, jak podczas Szosowych Mistrzostw Polski w Ustroniu, gdzie z jednej
strony ośrodek gości kolarzy, a jego kierownik się wścieka, bo droga jest przez pół
godziny zamknięta, a on akurat wiezie do
kuchni marchewkę. Według mnie wszystko wymaga czasu, ale już widać poprawę.
Przykładem obiekty przyjazne kolarzom.
Nie rozumiem dlaczego Tour de Pologne
nie podoba się, co prawda nielicznym,
którzy na tej imprezie ewidentnie zarobią.
To jakieś pomieszanie pojęć. Oczywiście
kierownikowi ośrodka łatwiej przyjąć turystę pierwszego z brzegu, a nie kolarza,
który jest specyficznym klientem. Ale
patrząc perspektywicznie można nastawić
się na przyjmowanie drużyn kolarskich
przyjeżdżających tu trenować.
Wszyscy kierownicy ośrodków zostali
poinformowani, że 4 i 5 sierpnia drogi
okresowo będą zamknięte. Miejmy nadzieję, że wcześniej zaopatrzą się w marchewkę i obędzie się bez awantur.
- Z Tour de Pologne wraca do Ustronia
wielkie kolarstwo szosowe w najlepszym
wydaniu - mówi A. Nowiński. - Jeżeli
zobaczymy, że u nas może też dziać się coś
takiego jak we Francji, gdzie na kolarzy
na podjazdach czekają tysiące kibiców, to
Równica może się stać kolarskim atutem
Ustronia. Już na stronie Tour de Pologne
zamieszczona jest lista najlepszych wyników organizowanych przez nas mistrzostw
Ustronia właśnie na Równicę. Myślimy
o stworzeniu honorowej listy rekordzistów
wyjazdu na Równicę. Już mam 30 najlepszych wyników.
Wojsław Suchta

*

*

Połowa wakacji za nami. Sezon urlopowy w pełni, ale w tym roku, na co wpłynęło
wiele ważkich wydarzeń, nieco zmieniły
się preferencję Polaków. Przez to obecny sezon letni nie należy do najbardziej
udanych.
Podczas majowej powodzi i w późniejszym czasie media nie zachęcały do
odwiedzin miejscowości górskich. Wiele
mówiono o skutkach powodzi, osuwiskach w górach, nieprzejezdnych drogach
i innych zagrożeniach. Dało się odczuć, że
odwiedzało nas znacznie mniej turystów,
choć znacznych zniszczeń w infrastrukturze turystycznej nie było. Były drobne
osuwiska na szlakach górskich, co równie
dobrze mogło się zdarzyć w każdym innym terminie przy bardziej intensywnych
opadach. Wszystkie ośrodki funkcjonowały, nie było przerw w dostawie wody
czy energii, drogi były przejezdne, nie
zamknięto hoteli, domów wczasowych,
pensjonatów. Pogoda też nie zachęcała
gości do odwiedzania naszego miasta,
chociaż w nieliczne pogodne weekendy
gości nie brakowało.
Mamy możliwość wyboru spędzania
urlopu w kraju i zagranicą. Jednak w tym
roku wysoki kurs euro nie zachęca do
wyjazdów na Słowację i do innych krajów
strefy euro, a z kolei na dalsze wyjazdy
wpływ miał wybuch wulkanu na Islandii
Nasza oferta turystyczna jest co roku
wzbogacana, urozmaicana przez co stwarzamy propozycje atrakcyjnego pobytu
i aktywnego spędzania czasu. Jest to oferta
przyciągająca, mimo wszystko, do naszego
miasta sporo gości. Co roku miasto stara
się przyczyniać do tego, by poszerzać swa
ofertę. W tym roku mamy odnowiony,
a raczej generalnie przebudowany, amiteatr. Coraz to nowe imprezy na polanach
przy wyciągu oferuje Kolej Linowa „Czantoria”. Wiele do oferty wnoszą prywatne
przedsiębiorstwa i gestorzy bazy turystycznej, stowarzyszenia.
Perełką wśród atrakcji w tym sezonie
jest etap wyścigu Tour de Pologne z metą
na Równicy. Na pewno jest to doskonała
oferta dla miłośników kolarstwa, a także
wszystkich kibiców sportowych. Liczymy
na to, że ten wyścig przyciągnie do naszego miasta sporo osób, które przy okazji
emocji sportowych skorzystają z innych
walorów Ustronia.
Naszym niewątpliwym atutem jest
uzdrowiskowy charakter Ustronia. Sprzyja
on nie tylko pobytom kuracyjnym, celem
poprawienia swego zdrowia, ale także pobytom ludzi szukających aktywnych form
spędzania czasu i proilaktyki zdrowotnej.
Na tym też się opiera oferta większości
ośrodków i w tym kierunku rozwija się
nasze miasto.
Notował: (ws)
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lISty do redakcjI
Biedronka – o co chodzi? – przecież wszystko
jest zgodne z prawem

Panie Naczelniku Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
W odpowiedzi na artykuł w Gazecie Ustrońskiej dziękuję za
odpowiedź i wyrażam radość z faktu, że Gazeta Ustrońska cieszy
się zainteresowaniem w Starostwie Powiatowym.
Z przykrością stwierdzam, że Pan nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Z Pana pisma jednak dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy.
Z satysfakcją stwierdził Pan, że postępowanie w wydaniu decyzji pozwolenia na budowę trwało 3 miesiące. Wynika z tego, że
sprawa została potraktowana jako „szczególnie skomplikowana”,
gdyż jak Panu wiadomo jako doświadczonemu urzędnikowi na
podstawie z art. 35 § 3 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracyjny architektoniczno-budowlany powinien wydać decyzję nie później niż w ciągu miesiąca,
a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy max do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
I tutaj przyznaję, że ma Pan się czym pochwalić, utrzymał
Pan, a nawet przekroczył normę. Wielka szkoda jednak, że nie
znalazł Pan odpowiedniej prospołecznej interpretacji przepisu,
aby uszanować sąsiadów projektowanej inwestycji.
Obarczając mnie ochoczo współodpowiedzialnością za decyzje
zatwierdzenia Planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Ustronia jako radnego Rady Miasta w kadencji 2002-2006 r.
(dziękuję Panu, że tak dobrze zna Pan moje funkcje z perspektywy Cieszyna, bo żywię nadzieję, że nikt Panu nie podpowiedział
o mojej zaszczytnej funkcji) poinformował Pan, że „układ komunikacyjny uzgadniał Pan z Gminą Ustroń, której przedstawiciel
Burmistrz Miasta wydał decyzję ustalającą lokalizację zjazdu
z drogi publicznej” (cytat).
Na pewno dowiemy się, jakie rozwiązanie przyjęto i czy była
szansa na wynegocjowanie lepszego? No to wiemy już, kto wydał

Sld o pkp

Stanowisko Koła Miejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Ustroniu w sprawie likwidacji Przystanku kolejowego Ustroń
Zdrój przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 22 lipca 2010 r.
1. Informację o likwidacji Przystanku Kolejowego Ustroń Zdrój
(Gazeta Ustrońska, nr 15 z 15.04.2010 r.) przyjęto z dezaprobatą,
bowiem kolej nadal jest czynnikiem miastotwórczym i wpływa
na dostępność komunikacyjną miasta.
2. Koło Miejskie SLD w Ustroniu jest przeciwne likwidacji
Przystanku Kolejowego Ustroń Zdrój i pozostałych dworców
kolejowych w Ustroniu, pogłębia to bowiem trudności dojazdu
i odjazdu z Ustronia nie tylko mieszkańcom, ale i tysiącom kuracjuszy i turystom uzdrowiska.
3. Koło Miejskie SLD w Ustroniu domaga się natychmiastowego wycofania się z pomysłu likwidacji Przystanku Kolejowego
Ustroń – Zdrój. Jesteśmy przeciwni restrukturyzacji oznaczającej
reguły likwidacji przedsiębiorstw. Przystanek wybudowany był
na potrzeby miasta oraz kuracjuszy i turystów Uzdrowiska Ustroń
i powinno być zachowane jego pierwotne przeznaczenie. O działania w tym kierunku apelujemy do władz miasta Ustronia.
4. Kolej powinna dążyć do zachowania funkcji Przystanku
Kolejowego Ustroń Zdrój.
5.Przystanek Kolejowy Ustroń Zdrój nic nie stracił na aktualności i nadal może służyć rentownemu funkcjonowaniu.
6. Koło Miejskie SLD w Ustroniu uważa, że są duże możliwości takiego zorganizowania zbiorczych połączeń z innymi
regionami w Polski, aby mieszkańcy, kuracjusze i turyści jednego
z największych uzdrowisk w Polsce, jakim jest Ustroń, mieli
dostęp do najtańszego środka komunikacji.
7. Jeżeli istotnie kolej nie jest w stanie utrzymać funkcji Przystanku Kolejowego Ustroń Zdrój ze względów ekonomicznych,
to stosownym byłoby przekazanie wyżej wymienionego obiektu
miastu Ustroń. Przystanek był wybudowany w czynie społecz-
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decyzję. Pryncypialnie wskazał Pan odpowiedzialnego - nie Pan
za to odpowiada. Czas dowiedzieć się szczegółów, dlaczego uznał
Pan, że sąsiadów projektowanej inwestycji nie potraktował Pan
jako strony w sprawie? Czy uważa Pan za normalne pozbawienie
dojazdu do sąsiednich parcel? Bo o to m.in. właśnie chodzi!
Proszę przeczytać również artykuły w Gazecie Ustrońskiej z 22
lipca oraz 29 lipca 2010 r. sąsiadów realizowanej „Biedronki”.
Dowie się Pan, jak ma się Pańska interpretacja i satysfakcja
z podjętej Decyzji ze społecznym odbiorem.
Chciałbym Panu powiedzieć, że jako Radny wspomnianej kadencji bardzo aktywnie starałem się, aby Plan zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ustronia był jak najlepszy.
Byłem w opozycji do wielu rozwiązań planu. Kosztowało mnie to
wiele zdrowia (czytelnicy Gazety zapewne pamiętają moje artykuły w Gazecie Ustrońskiej). Teraz Pan ośmiela się obarczać właśnie
mnie odpowiedzialnością – to jest absurdalne! Jak przewrotne
potrai być życie! I jakie chwyty można jeszcze stosować?!
Pojedynczo żadnej walki podobno się nie wygrywa i tutaj jest
potężna moc urzędnicza, przewaga nad niepokornymi, teraz po
krytyce stara się Pan mnie ugryźć.
Moja suczka Kora (jak mawia mój ulubiony felietonista) na
dzisiejszym spacerze mówiła mi: „Daj spokój, poświęcaj mnie
więcej czasu na spacerki, będziesz zdrowszy.”
A ja jej mówię: „Masz rację, nie martw się tak zrobię, ale bardzo ważne jest, aby być człowiekiem wrażliwym i mieć stabilne
zasady bez względu na twoje szczekanie.”
W tej określonej sytuacji z szacunku i obowiązku wobec moich
wyborców z tego okręgu wyborczego, gdzie realizowana jest budowa, zwrócę się do Pana o podanie trybu możliwości zapoznania
się z projektem i jego rozwiązaniami. To pozwoli na wyjaśnienia
całej tej sprawy.
Chcę dobitnie podkreślić, że nie jest przedmiotem mojej interwencji blokowanie rozwoju placówek handlowych, lecz wybór
optymalnej lokalizacji i rozwiązań dla tych obiektów, w sposób
nie kolidujący z otoczeniem i żywotnymi interesami mieszkańców
oraz ludzkie oblicze w podejmowaniu decyzji administracyjnych,
bo to z mandatu społecznego pełni Pan funkcję publiczną.
Stefan Bałdys, radny Miasta Ustronia
nym, przy dużym zaangażowaniu zakładów pracy i mieszkańców
Ustronia, oddany do użytku 19 grudnia 1985 r. i nieodpłatnie
przekazany kolei.
8. Budynek i teren dworca (notabene ostatnio zdewastowany
przez bezmyślne wycięcie drzew wzdłuż peronu) jako darowizna
celowa miasta na rzecz Kolei w sytuacji wycofania się Kolei
z użytkowania Przystanku powinna wrócić do miasta. Mamy
nadzieję, że miasto Ustroń i Rada Miasta zwrócą się do Kolei
o przejęcie tego obiektu nieodpłatnie. Uważamy bowiem, że
miasto Ustroń powinno być zainteresowane odzyskaniem tego,
co zostało zbudowane przez Miasto.
9. Koło Miejskie SLD w Ustroniu popiera stanowisko Rady
Miasta Ustroń dot. odmownej uchwały o nabyciu za odpłatnością
budynku Przystanku.
10. Koło Miejskie SLD w Ustroniu uważa, że miasto Ustroń
powinno mieć wpływ na przyszłe użytkowanie budynku przystanku.
11. Koło Miejskie SLD powyższym Stanowiskiem chce jasno
stwierdzić, że jest wyraźnie przeciwne spekulacyjnej prywatyzacji
i ma prawo sądzić, że ci, którzy się z tym nie zgadzają, sprzyjają
takiej prywatyzacji.
12. Koło Miejskie SLD w Ustroniu uważa, że sprawę dalszego losu Przystanku kolejowego Ustroń Zdrój należy załatwić
w dobrze rozumianym interesie miasta i pokazać ustroniakom,
zwłaszcza bezinteresownie pracującym w Społecznym Komitecie
Budowy Przystanku PKP Ustroń Zdrój, że ich trud i zaangażowanie nie poszedł na marne, że efekt ich pracy nadal służy miastu.
13. W kontekście przedstawionych argumentów Koło Miejskie
SLD w Ustroniu zwraca się do decydentów oraz wszystkich, którzy w tej sprawie mogą pomóc, o podjęcie kroków naprawczych
i apelujemy o przyłączenie się do naszej inicjatywy. Uważamy, że
likwidacja Przystanku kolejowego Ustroń Zdrój jest szkodliwa dla
miasta.
Zarząd Koła Miejskiego SLD w Ustroniu
Przewodniczący - Karol Chraścina
Wiceprzewodniczący – Henryk Słaby
5 sierpnia 2010 r.
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baraNINa
i ŹródŁa
Środkowy weekend sierpnia obitować
będzie w imprezy regionalne. W sobotę
14 sierpnia odbędą się w amiteatrze Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny,
a w niedzielę 15 sierpnia zapraszam Państwa na Festiwal Muzyki Folkowej i Folklorystycznej „Gdzie Biją Źródła”.
Utalentowany Józef Broda jak co roku
pełnić będzie rolę konferansjera, bajarza
i artysty, zagra na beskidzkich instrumentach i na przedmiotach, które – zdawałoby
się – do grania się nie nadają. Zaprosi też
na scenę trzy zespoły. Vajra Con Trios to
dziesięcioosobowa grupa muzyczno-taneczno-wokalna z Koszęcina (kłania się
„Śląsk”), która zaprezentuje nam folklor
góralski i cygański. Pojawią się też dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”
w tańcach i przyśpiewkach Śląska Cieszyńskiego oraz scenkach z Górnego
Śląska i Krakowa a także tańcach narodowych – oberku i kujawiaku. Na koniec
wystąpi zespół wspaniałych muzyków
„Beskidersi”. To pięcioosobowa grupa
młodych artystów stworzona przez Marcina Hałata specjalnie na okazję źródlanej
imprezy. Pomysł narodził się w głowie
Józefa Brody w ubiegłym roku.
Wszystkich lubiących folklor i folk zapraszam serdecznie w niedzielę 15 sierpnia na godz. 17.00 do naszego pięknego
amiteatru.
(bnż)

koroNka
klockoWa
Klub Propozycji przy Muzeum „Zbiory
Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na
spotkanie z Aliną Giecek z Cisownicy
- mistrzynią koronki klockowej (a także
cisownickiej, palestyńskiej oraz frywolitek), które odbędzie się 11 sierpnia,
w środę, godz. 17.00 w siedzibie Muzeum
na Brzegach. Wstęp wolny.

Tak jak w latach poprzednich, ustroniacy, ale również przebywający w naszym
mieście turyści, z ochotą włączyli się
w akcję zbiórki krwi. Autobus do poboru
z oddziału bielskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach pojawiał się w poniedziałek
26 lipca już o godz. 9 na parkingu przy
Rynku. Pracownicy RCKiK pobrali ponad
21 litrów krwi (21600 ml).
Na akcję zgłosiło się 61 dawców ale
krew oddało 48. Jeśli chodzi o grupy krwi
to pobrano: z grupy: ARh+ 18 jednostek,
ARh- 4 jednostki, BRh+ 9 jednostek, BRh3 jednostki, 0+ 7 jednostek, 0 4 jednostki,
ABRh+ 3 jednostki.
To już piąty rok z rzędu dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Ustronia trwa akcja
krwiodawstwa. Zapotrzebowanie na ten
szczególny dar w okresie letnim zawsze
wzrasta, ale wtedy też można liczyć na
oiarność ustroniaków, chociaż w czasie
roku szkolnego zgłasza się więcej dawców,
a to za sprawą pełnoletnich uczniów. Część
stałych uczestników akcji wyjechała na
urlopy, a i tak w autobusie spotkać można
było wiele znajomych twarzy, stałych
krwiodawców. Kolejna zbiórka odbędzie
się 25 października.
(mk)

Na fotograii prezentujemy szkółkę tenisową wraz z opiekunami
przed pochodem pierwszomajowym w 1973 r. na terenie Kuźni
Ustroń. Od lewej stoją: Jan Mojeścik, Bogusław Suchodolski, Legierski, NN, Urszula Fabian, NN, NN, Danuta Suchodolska, Danuta Szczepańska, Szymon Dyrda, Jan Polok, w rzędzie drugim:
Janusz Czyż, Jerzy Skałka, Mitręga, NN, NN, NN, Alicja Żurek,
Henryk Cieślar. Prosimy o rozpoznanie pozostałych osób.
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koncert rozpoczął Ustronsky.

Fot. W. Suchta

uStroNSky I przyjacIele
W sobotę w amfiteatrze, odbył się
koncert pt. „Ustronsky i Przyjaciele”.
Wystąpił oczywiście zespół Ustronsky
- mający na koncie występ na festiwalu
w Opolu i debiutancką płytę wydaną
w Gazecie Ustrońskiej – oraz zaprzyjaźnieni
artyści: Marzena Korzonek, laureatka„Szansy na Sukces” i zdobywczyni nagrody im.
Anny Jantar, ustronianka Magda Zborek,
kolejna ustronianka Karolina Kidoń, która
wraz ze swoim zespołem „Puste Biuro” wiele razy gościła na podium prestiżowego konkursu „Rawa Blues”. Nieformalną gwiazdą
wieczoru była grupa „Lotharsi” z Lotharem
Dziwokim na czele – jazzmanem, wokalistą
i dyrygentem, który w tym roku obchodzi
50–lecie swojej działalności muzycznej.
Umie on śpiewać scatem, polegającym
na dźwiękonaśladostwie danego instrumentu, w jego przypadku, trąbki. To, jak
i charakterystyczna chrypa słusznie może
kojarzyć się z Louisem Armstrongiem,
do którego inspiracji pan Lothar nam się
przyznał. Jego umiejętności muzyczne
i charyzma sprawiły, że publiczność parę
razy podczas występu, oklaskiwała zespół
na stojąco, co w Ustroniu zdarza się rzadko.
(kk)

*

*

Właściwie mogę tak powiedzieć, bo mam
tu trochę ziemi i od lat przyjeżdżam pooddychać świeżym powietrzem w kampingu
w Dobce.
Często występuje pan u boku innych
artystów?
Zawsze się śmieję: „graj z lepszymi od
siebie, wtedy będzie o tobie głośno”.
Dlatego zawsze się staram, żeby ktoś
jeszcze był obok mnie na scenie, poza
moim zespołem.
Założył pan również „żorską orkiestrę Rozrywkową”, jak pan sobie radzi
z komenderowaniem tak licznym zespołem?
Taki band się ciężko utrzymuje bo liczy
ponad 20 osób, więc gramy mało koncertów. Częściej występujemy w mniejszym
składzie.
Jak pan reaguje, gdy tytułuje się pana
„Polskim louisem Armstrongiem”?
To określenie wzięło się z okresu,

w którym wiele podróżowałem po świecie.
Grałem na rozmaitych festiwalach, np.
w Nowym Orleanie. I tam dziennikarze,
gdy usłyszeli mój śpiew, w którym inspiruję się Louisem, tak mnie nazwali. Ktoś
powiedział „Louis żyje”. Pisano o tym w
gazetach i stamtąd to jakoś przesiąkło do
Polski. Kocham Louisa, ale nie mogę się
nazywać drugim Armstrongiem, bo on był
wspaniały, jedyny.
Akompaniujący panu muzycy są od
pana o wiele młodsi. Jak to wpływa na
stosunki w zespole?
Myślę, że bardzo dobrze, bo łączymy pokolenia. To, co czuję ja z tym, co czują oni.
Muzyka i tak jest jedna. Jeżeli jest dobra,
jest ponadczasowa i zawsze się obroni.
Ucząc młodych ludzi, zawsze mówię im,
że niezależnie od tego jaka muzyka ich
interesuje, muszą znać standardy i klasykę,
bo to po prostu będzie grane zawsze.
Gdyby pan zaczynał teraz, też by pan
wybrał jazz?
Oczywiście, to jest silniejsze od człowieka.
Ale my gramy taki strawny jazz, żeby nie
straszyć ludzi. Może sami się zainteresują
i zaczną sprawdzać trudniejsze rzeczy.
INWESTyCJA W ZESPół
Rozmowa z Janem Zacharem,
wokalistą „Ustronsky’ego”
Jak wrażenia z koncertu?
Obawialiśmy się, że będziemy grać tylko
dla akustyków, tak że bardzo nam miło, że
ludzie przyszli, mimo, że nie znali naszych
utworów.
Jak się panu podoba nowy amiteatr?
Inni artyści wspominali o złej akustyce.
Amiteatr jest świetny wizualnie, ale akustycznie jest, niestety, nie fajny. Nie jestem
specjalistą w tej dziedzinie, więc za bardzo
nie mogę się wypowiadać.
Debiutowaliście w „Gazecie Ustrońskiej”. Kiedy następna płyta?
Następna płyta powinna być w styczniu.
Prace nad nią ciągle się opóźniają. Poszły w stronę teledysków, na które wciąż
zbieraliśmy pieniądze. Wyprodukuje je
Grupa 13 (kręcąca teledyski dla takich
artystów jak Kazik, Behemoth, czy Edyta
Górniak).

*

loUIS żyJE
Rozmowa z lotharem Dziwokim
Czy ten koncert można by nazwać „lothar Dziwoki i Uczniowie?”
Nie do końca, ale część wykonawców
to rzeczywiście moi uczniowie: basista
Wojciech Gąsior, znakomity saksofonista
Główczewski, grający tak cudownie jak
jego ojciec, który również był moim absolwentem. Teraz wykłada w Katowicach
na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej,
gdzie i ja 10 lat wykładałem. Także to już
trzecie pokolenie muzyków grających jazz,
z którymi mam styczność. Również dużo
znanych wokalistów to moi uczniowie, np.
Stanisław Soyka i Kuba Badach.
Na koncercie zdradził pan, że jest niemalże ustroniakiem.
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Śpiewała także Magda Zborek.

Fot. W. Suchta
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na scenie dynamiczna karolina kidoń.

Fot. W. Suchta

Na początku istnienia zespołu spotykaliście się raczej sporadycznie. Czy praca
w zespole wreszcie nabiera tempa?
Przede wszystkim wreszcie mamy próby. Co prawda nie odbywają się w sali,
a w Wilamowicach, w strażnicy. Są tam
warunki w miarę komfortowe i znajduje
się ona w miejscu, do którego wszyscy
członkowie zespołu mają, mniej więcej,
równie blisko.
Kiedy nastanie taki czas, że wakacje
będą dla was jak żniwa? Czyli ruszacie
w trasę w wakacje i na resztę roku macie
już pieniądze.
Miejmy nadzieję, że przyszłe wakacje
już takie będą. Inwestujemy naprawdę
duże środki, to są nasze pieniądze, bo nie
mamy sponsorów, więc miejmy nadzieję,
że już w przyszłym roku tak będzie. Trochę
pomogą wcześniej wspomniane teledyski
i może, nie chcę zapeszać, irma Universal
Music Poland.
Co zmienił występ w opolu z perspektywy roku?
W sumie jedynie dodał nam pewności
i motywacji do dalszej pracy, ale jakieś
korzyści inansowe, niestety, z tego nie
spłynęły.
Muzyka, którą gracie teraz jest przystępniejsza od tej, którą można znaleźć
na płycie wydanej w Gazecie Ustrońskiej. To zabieg mający na celu polepszenie odbioru waszej muzyki?
Tak i po prostu mi się to lepiej śpiewa,
a chłopakom lepiej gra. Można się trochę
swobodniej czuć na scenie, niż wtedy, gdy
ma się do zagrania tyle nut, a do zaśpiewania tyle interwałów.
Zespół „Ustronsky”, to ośmiu ludzi,
z których każdy ma swoje własne
sprawy. Jak wam się to udaje pogodzić
z graniem, z próbami, etc?
Każdy członek zespołu, to praktycznie
zawodowy muzyk. Każdy ma rodzinę
i każdy tę rodzinę musi wyżywić. Zespół
jest na razie inwestycją, w którą trzeba po
prostu ładować pieniądze. Robimy to nawet wtedy, gdy spotykamy się na próbach.
Musimy tam dojechać, kupić sobie coś do
jedzenia, a nie każda żona czy dziewczyna

godzi się na to, by w kółko była wydawana
kasa, na coś, co nie przynosi zysków.
Ile gracie koncertów?
Niewiele. Na razie gramy np. weselach i to
przynosi więcej zysków niż koncerty. Zdarza się nam grać fajne koncerty, z fajnymi
artystami, np. ze Zbyszkiem Bałdysem,
Staszkiem Soyką, Anią Wyszkoni, czy
choćby z obecnym tu Lotharem Dziwokim. Jednak nie jest tego tak dużo, by dało
się utrzymać rodzinę.
BlUESoWy TEMPERAMENT
Rozmowa z Karoliną Kidoń
Towarzyszy pani zespołowi „Puste Biuro” od początku jego istnienia?
Tak, jestem jednym z jego liderów i założycieli. Powstał siedem lat temu, z tym że
na początku zespół tworzyłam ja i pięciu
chłopaków. Potem skład się pozmieniał
i na chwilę obecną śpiewają w nim,
jeszcze trzy dziewczyny: Justyna Cieślik, Monika Czaja i Kasia Zaręba. To
„Puste Biuro”, które gra w tym składzie
od dwóch lat.
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koncert kończył lothar dziwoki.

Jest pani też menadżerką klubu „Angels”. Muzycy, którzy tam występują,
inspirują panią w jakiś sposób?
Tak. W „Angels” układam koncerty i zapraszam artystów od czterech czy pięciu
lat. Także na chwilę obecną, to już są
raczej moi znajomi, z którymi ja również
grywam. Ale było wiele koncertów, m.
in. Grzecha Piotrowskiego, grającego
dziś Lothara Dziwokiego, Grażyny Łobaszewskiej, Henryka Miśkiewicza, które do
dzisiaj pamiętam i które zaważyły na mojej
drodze muzycznej.
Kiedy płyta?
Problem z płytą jest prosty. Praca stoi
z powodu braku funduszy. Ponieważ wydać
płytę sobie można, ale co z nią później zrobić? Na to potrzeba naprawdę olbrzymich
pieniędzy. Jesteśmy w trakcie nagrywania
materiału w Warszawie, w profesjonalnym
studiu. Oczywiście jesteśmy również
w trakcie poszukiwania sponsorów.
Jak się pani podoba nowy amiteatr?
Bardzo mi się podoba, pod względem
wizualnym jest super. Jest jedno ale. Akustycznie zrobiło się bardzo źle, jestem na
trzecim koncercie, na którym ciężko jest
coś usłyszeć. Akustycy twierdzą, że jest
to trochę kwestia tego zadaszenia. Ponoć
z jego powodu zrobiła się pewnego rodzaju
„puszka”.
Jak pani poznała zespół „Ustronsky”?
Zbyszek Bałdys, jeden z założycieli zespołu „Ustronsky”, to mój przyjaciel od
trzynastego, czy czternastego roku życia.
Pierwszy zespół w jakimkolwiek zagrałam był jego. Z resztą chłopaków grałam
w innych zespołach.
Dlaczego wybrała pani taki gatunek
muzyki?
Wydaje mi się najprawdziwszy. Sama
barwa mojego głosu również kierunkuje
mnie właśnie w stronę bluesa i soulu. Jest
najbardziej żywiołowa i w pełni oddaje
mój temperament. Nie wyobrażam sobie
siebie w poezji śpiewanej, bo chyba bym
umarła na scenie ze smutku i z nudów.
Z wykonawcami rozmawiał:
Kacper Kaczmarzyk

Fot. W. Suchta
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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
.

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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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

roZWiąZanie konkUrSU

Rozlosowaliśmy nagrody w konkursie, który razem z naszą
gazetą ogłosiła irma Skandia i LangTeam z okazji Tour de
Pologne. Nagrody wylosowały osoby, które wiedziały, że głównym sponsorem tegorocznego Tour`u jest Skandia, więcej niż
raz wyścig wygrał Ondrej Sosenka, a trasa liczy około 1200
kilometrów. Polar oraz smycz otrzymuje Sebastian Cholewa
mieszkający przy ul. Daszyńskiego 41a, a oryginalną koszulkę
Tour de Pologne Andrzej Pilch mieszkający przy ul. Bładnickiej
76. Zapraszamy do redakcji.

MEBLE & SUDIO KUCHNI
Skoczów ul. Fabryczna 9
(przy trasie Wisła - Katowice)
tel. 33 853 89 00

Czynne: pn.-pt. 9-18

sob. 9-13
Muzeum Stara Zagroda, Ustroń, ul. ogrodowa 
(koło Rynku)

zaprasza w niedzielę, 8 sierpnia, na

JARMARK STARoCI
Początek o godz. 8. W razie deszczu jarmark nie

odbędzie się.

oferujemy: koMPlekSoWe SPrZątanie

MieSZkań, reZydenCji, BiUr
Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta.
43-450 UStroń, Ul. SkoCZoWSka 76

tel. (33)479-09-05, 660-430-420, 784-428-582
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lISt do redakcjI
Szanowny Panie Redaktorze
Nawiązując do listu Pana Michała Michalczyka o zapomnianej
przez GU rocznicy bitwy pod Grunwaldem (nr 29 z 22.07.2010
r.) pragnę dodać garść uwag.
Panie Michalczyk. To, że ma Pan w swojej kolekcji kilka obrazów, to nie powód, aby dąć w patriotyczne trąby. Chce Pan obrazy
sprzedać, to Pański biznes, a o jego promocję – jak widać – Pan
już zadbał pisząc o tvp info. Ponadto mógł Pan zainicjować lub
zrobić imprezę z okazji Grunwaldu. Nawet mógł Pan pochwalić
się swoją kolekcją pisząc rocznicowy artykuł do GU.
Przede wszystkim jestem głęboko poruszony sarkastyczną oceną działalności Towarzystwa Miłośników Ustronia, co znalazło
wyraz w sformułowaniu, że „Rocznicę przebił nawet <<Trafny
pomysł TMU>>”... z cyklicznego spotkania z ustrońskimi Żydami...". Trzeba wyraźnie złej woli pisząc takie słowa. To nie tylko
dezawuowanie działalności TMU – najstarszej pozarządowej
organizacji społeczno-kulturalnej w Ustroniu, ale ma także wyraźny podtekst antysemicki.
Dla mnie kontakt z żyjącymi świadkami dawnych lat Ustronia
jest ważniejszy od Pańskiego zadęcia patriotycznego. No cóż, czuć
to może tylko autentyczny ustroniak.
Z poważaniem
członek TMU

Witejcie ludkowie

Toć tych ludzi je moc w Ustróniu przez calutki ferie. Dyć sóm
taki cesty jako łoto baji Grażyńskigo (kole tej Galerii „Venus”)
kaj nielza sie przecisnóć, tak kupe tego norodu plyncie sie wte
i wewte, a gor w niedziele. Łażóm starzi i młodzi, z dzieckami,
z wózkami i z psami. Jak je hyc, to każdy z lodym w gorści, jak
padze to z parazolym. No, nie przeciśniesz sie, trzeja iś na drugóm
stróne cesty. Wiym, że tak mo być, dyć ustróniocy na tych lufciorzach, kómpielorzach i kuracjuszach też przeca zarobiajóm, ale
ponikiedy już móm przesyt tych tłumów i zaroski mi sie przipómino
kónszczek wspómniyń naszego Profesora Szczepańskigo, kiery
tak pisoł ło tych letnikorzach przed wojnóm: „Co roku było ich
więcej, aż doszło do tego, że w lecie było ich znacznie więcej niż
ustroniaków. Pamiętam dobrze, jak w jesienny wieczór miejscowy
żebrak - ilozof - posługacz, siedząc pod piecem nad miską jedzenia oiarowaną mu przez mamę, rozwodził się nad kąpielorzami
mówiąc: „tych ludzi, tego plugastwa, sie teraz tela naplągło!”.
Na torgu też widać moc wczasowiczów, bo przeca taki swojski,
tutejsze gymby człowiek pozno. Isto niejedna rodzina kustuje
sie na własnóm rynke, dyć to je przeca łacniejsze, jak sie umiy
szporować. Ale czy my to umiymy? Ludzie sóm wygodni, nie chce
sie jim chycić za kopaczke i kopać na zogónach, wolóm iś na
torg i kupić co trzeja. Tóż nie dziwota, że ponikiery je dłógachny
łogónek za marekwióm, czy jakómsik zielyninóm. Ludzie fórt
narzykajóm, że latoś je wszycko drogi, jowejczóm, kwynczóm,
ale chodzóm z wielucnymi taszkami. Ponikiedy nielza jich uniyś,
nale co widzóm, to zaroziutko kupujóm. Co drugi wypasióny jak
miedza na jesiyń, nó rozumiycie tych „przi kości” je coroz wiyncyj, ale sie nie łograniczajóm, katać też tam! Prowda, że latoś je
marny urodzaj na łowoce. My przi chałupie aji jednego jabka ni
mómy na strómach, to kiedysik było nie do pomyślynio. Dycki
nie szło tego przerobić i cosik zostowało pod strómami ptoszkóm
i łosóm na ucieche.
Tóż chocioż my ustróniocy umiyjmy korzystać z tych letnich
atrakcji: w amiteatrze moc imprez je za darmo, tu łoto ci cykliści
pojadóm, fórt sie cosik dzieje, tóż nielza sie tu nudzić.
Hela

ZAKłAD PoGRZEBoWy
trwają prace na Młynówce. dno oczyszczane jest z narzutu kamiennego, naniesionego podczas ostatniej powodzi. to usuwanie jej
skutków inansowane jest z pieniędzy wojewody. Przy okazji jednak
z budżetu miasta opłacone zostanie podwyższenie brzegu potoku
między Młynówką a ul. ogrodową. Prace wykonuje ustrońska irma
piotra Szuby.
Fot. W. Suchta
PoZIoMo: ) kręcone włosy, 4) element skoczni, 6) instrument pasterski, 8) psie „M”, 9) matka chrzestna, 0) miasto
belgijskie, ) pies z kreskówki, ) ze strachu na plecach,
) atrybut rycerza, 4) jasne w kulu, 5) śpiewał o płonącej
stodole, 6) ściegi krawieckie, 7) gorąca wyspa, 8) piłka poza
boiskiem, 9) grubasy na macie, 0) bucha z lokomotywy.
PIoNoWo: ) uzależniona od leków, ) składnik, ) na gaz,
4) łąka do wypadu, 5) zasłona w boksie, 6) bydło domowe,
7) pozwala poprawnie pisać, ) greckie miasto portowe,
) pełna zakupów.

leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-5.00
sob 9.00-.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy:  854 44 75, tel. kom. 050 75 9

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 13 sierpnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 9

lIPCoWA SPIEKoTA
Nagrodę 30 zł, książkę „Ludzie szerokich horyzontów” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia oraz bon
o wartości 100 zł do wykorzystania w biurze turystycznym „Mea Travel” otrzymuje: Michał Pilch z Ustronia,
ul. Polańska 145. Zapraszamy do redakcji.
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Przed kilkoma dniami przez przypadek „wpadł mi w oko” ten aktualnie ma status wymarłego na terenie całej Polski.
fotoreportaż z pewnej wystawy kwiatów. Jedynymi roślinnymi
Mieczyk dachówkowaty jest gatunkiem środkowo- i wschodbohaterami tej ekspozycji były mieczyki, zdecydowanie szerzej nioeuropejskim, występującym również na obszarze zachodniej
i lepiej znane pod nazwą gladioli, będącą spolszczoną wersją ła- Syberii, na Kaukazie oraz w Azji Mniejszej. W Polsce jest to
cińskiej nazwy całego rodzaju. Środek lata jest dość oczywistym gatunek, który swym zasięgiem obejmuje cały kraj. Dawniej
okresem wystawienniczym gladioli, gdyż jest to właśnie czas roślina ta uchodziła za dość pospolitą, ale dziś mieczyka dachówkwitnienia tych jakże popularnych roślin ogrodowych. Łatwo je kowatego spotykamy przede wszystkim w niższych położeniach
rozpoznać z racji niezwykle efektownych i atrakcyjnie wygląda- górskich (głównie w reglu dolnym), a także w miarę licznie
jących kwiatów oraz charakterystycznych, długich i sztywnych, w pasie wyżyn południowych, podczas gdy na niżu jego stanoostro zakończonych liści, przypominających ostrza szabli. To wiska są już zdecydowanie rzadsze.
właśnie podobieństwo stało się inspiracją dla łacińskiej nazwy
Cóż takiego wydarzyło się, że mieczyk dachówkowaty zaczął
rodzajowej mieczyków – Gladiolus, pochodzącej od łacińskiego znikać z naszej szaty roślinnej? Możemy w tym przypadku
słowa gladius, czyli miecz, podczas gdy gladiolus jest zdrobnie- mówić o dwóch podstawowych czynnikach. Po pierwsze winne
niem tego słowa, znaczącym po prostu mieczyk.
są atrakcyjne kwiaty mieczyka i nasz podziw dla ich piękna, co
Powszechnie znamy i podziwiamy gladiole rosnące w ogrodach, prowokuje niektórych do zrywania kwitnących roślin na bukiety.
należące do dziesiątków, jeśli nie setek odmian i mieszańców Natomiast drugim, chyba zdecydowanie ważniejszym czynnimieczyków. Wszystkie
kiem są uwarunkowania
te rośliny mają wspólne
siedliskowe. Mieczyk
cechy, do których należą
dachówkowaty rośnie
przede wszystkim: poprzede wszystkim na
dwójna bulwocebulka,
wilgotnych łąkach, na
z której wyrasta kilka
ugorach i na polanach,
długich i sztywnych lirzadziej w zaroślach
MIECZyK DACHóWKoWATy
ści, obejmujących u dołu
i świetlistych dąbroprostą i nierozgałęzioną
wach. Dawniej roślina
łodygę, osiągającą zwyrosła także - niczym
kle 100-120 cm wzrostu
chwast - w wilgotnych
(chociaż znane są także
uprawach owsa i jęczodmiany miniaturowe
mienia. W Karpatach
mieczyków). Na szczycie
Zachodnich mieczyk
łodygi rozwija się kłosodachówkowaty rośnie
waty kwiatostan, a twoprzede wszystkim na
rzy go najczęściej od 12
koszonych łąkach, będo 24 dużych kwiatów,
dąc rośliną charakteryo pięknie i różnorodnie
styczną dla zbiorowiska
- w zależności od odzwanego łąką górską
miany - wybarwionych
z mieczykiem dachówpłatkach.
kowatym. Niestety, na
Jakkolwiek ogrodowe
skutek przede wszystgladiole są efektownymi
kim zmian sposobu doi godnymi podziwu roślitychczasowego użytkonami, to moim zdaniem
wania łąk, czyli choćby
znacznie ciekawszy jest
zaprzestania koszenia
fakt, że w naszym kraju
lub wręcz przeciwnie
możemy spotkać również
– intensyikacji uprawy,
dziko rosnące gatunki
czyli nawożenia, podmieczyków - mieczyka
siewania i regularnego,
dachówkowatego, mieczęstego niż raz w roku
czyka drobnokwiatowekoszenia łąk, a także ich
go oraz mieczyka błotosuszania lub zaorywanego. Te „dzikie” rośliny
nia, mieczyk dachów- chociaż ich kwiaty prekowaty zaczął znikać
zentują się nieco mniej
z naszego krajobrazu.
efektownie niż ich ogroWspomniane powyżej
dowych pobratymców
niekorzystne zjawiska
- to przecież są równie
występują nie tylko na
ładne, a przyjemność ich
terenie naszego kraju.
odnalezienia gdzieś na
W ich efekcie Światowa
łące i podziwiania na tzw. łonie przyrody jest wprost bezcenna! Unia Ochrony Przyrody uznała mieczyka dachówkowatego za
Również w Beskidzie Śląskim, w tym bezpośrednio na terenie gatunek narażony na wymarcie. W Polsce mieczyk ten podUstronia, odnaleźć możemy przedstawicieli jednego z rodzimych lega ścisłej ochronie prawnej. Uznanie za gatunek zagrożony
gatunków gladioli, a mianowicie mieczyka dachówkowatego.
czy wpisanie na listę gatunków chronionych tak naprawdę
Mieczyk dachówkowaty dorasta do ok. 80-100 cm wysokości. nie spowoduje automatycznie zahamowania zmniejszania się
Pojedynczą i sztywną łodygę pochwiasto otaczają 2-4 szablaste li- liczby stanowisk oraz liczebności mieczyka dachówkowatego.
ście, dorastające do ok. 25 cm i 2 cm szerokości. Zarówno łodyga, Konieczna jest zmiana sposobu użytkowania łąk z mieczykiem,
jak i liście mają szarawozieloną barwę, a na ich tle zwracają uwagę poprzez ich utrzymanie i użytkowanie w tradycyjny sposób
liliowopurpurowe kwiaty. Rozwijają się one w lipcu i w sierpniu, (koszenie raz w roku), zaprzestanie nawożenia, dosiewania
zebrane na szczycie łodygi w jednostronny, groniasty i dość gęsty innych gatunków łąkowych, osuszania, itd. No i oczywiście
kwiatostan, składający się z 4-10 kwiatów. Jak wszystkie kwiaty podziwiania mieczyka dachówkowatego jedynie na dzikich
mieczyków są to kwiaty grzbieciste, lejkowate, z 6 płatkami stanowiskach, bez zrywania bądź wykopywania z myślą
o długości 3-4 cm, zrośniętymi u nasady w króciutką rurkę. Jako o przesadzeniu do ogródka.
ciekawostkę warto odnotować, że najprawdopodobniej w wyniku
Warto podczas spaceru po ustrońskich bezdrożach uważnie
choroby wirusowej powstają czasem mniejsze i zdeformowane rozglądać się pośród łąkowych roślin, bowiem w kilku miejscach
kwiaty, a mieczyki o tego typu kwiatach zostały opisane jako można natraić na te pięknie kwitnące mieczyki.
odrębny gatunek – mieczyk drobnokwiatowy. Niestety, gatunek
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

 Gazeta Ustrońska
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koNdycja I gImNaStyka

Młodzi narciarze z trenerem M. Wójcikiem.

Fot. W. Suchta

mIStrzoWIe rakIety
26 i 27 lipca na Bulwarach Wiślanych
w Ustroniu rozegrano I Turniej Tenisowy
VIP „USTROŃ CUP 2010”. Do walki
o Puchar Burmistrza Ustronia Ireneusza
Szarca przystąpiło 14 zawodników w
tym: gen. broni dr Mieczysław Bieniek,
który od października będzie pierwszym
zastępcą głównego dowódcy NATO
w Norfolt w USA, Marcin Daniec – artysta
kabaretowy, Tomasz Stockinger – aktor ilmowy, popularny dr Lubicz z serialu Klan,
Krzysztof Hanke i Grzegorz Poloczek
– obaj artyści z kabaretu RAK, Wojciech
Skibiński – aktor ilmowy i teatralny, prof.
Kazimierz Chojnacki z AWF Kraków.
Listę znanych ludzi uzupełnili prezesi
i właściciele irm. Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe reprezentowali Janusz
Śliwka, Henryk Szmek, Roman Król
i Zdzisław Podedworny. Turniej rozgrywano w systemie „debel ze zmianą partnera”.
Pierwsze mecze wyłoniły czołową grupę,
w której znaleźli się Marcin Daniec,
Tomasz Stockinger oraz dwaj ustroniacy – Janusz Śliwka i Henryk Szmek.
Podczas turnieju jednego seta rozegrało
dwóch wieloletnich przyjaciół – sierż.

podchorąży Marcin Daniec i gen. broni
Mieczysław Bieniek. Podchorąży nie
przestraszył się generalskich lampasów
i nie dał najmniejszych szans przeciwnikowi, pokonując go 6:2.
Rozgrywki inałowe dokończono następnego dnia. Ze względów służbowych
generał Bieniek opuścił Ustroń, na zdjęcia
do serialu udał się też Wojciech Skibiński.
Pozostali zawodnicy dzielnie walczyli
o prestiżowy puchar burmistrza. Marcin
Daniec, który w przerwach bawił publiczność zabawnymi dowcipami, spodziewał się łatwego zwycięstwa, ponieważ
w ostatnich kilkunastu miesiącach wygrywa prawie wszystkie zawody tenisowe,
łącznie z nieoicjalnymi mistrzostwami
Polski Artystów w Pogorzelnicy. Gospodarze jednak wysoko postawili poprzeczkę.
Nie zamierzali oddać cennego trofeum
gościom z Krakowa czy z Warszawy.
W ten oto sposób ustroniak, Henryk Szmek,
został zwycięzcą pierwszego Turnieju Tenisowego VIP „Ustroń CUP 2010”, drugim
miejscem zadowolił się Marcin Daniec,
a z trzeciego miejsca wyraźnie był ucieszony Tomasz Stockinger. Inny ustroniak,

Przez 10 dni w lipcu w Ustroniu przebywali na zgrupowaniu młodzi narciarze
z grupy Tauron. Zajęcia prowadził trener
Mieczysław Wójcik, który o pobycie młodych narciarzy mówi:
- Byli tu utytułowani zawodnicy, mistrzowie Polski, zwycięzcy ligi zakopiańskiej,
medaliści plus z naszej grupy Kasia Wąsek, jej brat Paweł i Michał Brachaczek.
W sumie było 11 osób. Prowadziliśmy
ćwiczenia ogólnorozwojowe. Poza tym
trening kondycyjny, czyli biegi na Czantorii i Równicy. Na rolkach dziennie wykonywali około 1200 skrętów. Przed nimi
dalsze treningi w Niemczech, na lodowcu.
Praktycznie bez dnia odpoczynku. Nie
można powiedzieć, że mają wakacje, bo
to cały czas ciężka praca. Liczymy na to,
że z tej grupki ktoś się załapie na Olimpiadę. Na razie są środki, nasza Kasia jest
wspomagana przez Romana Króla. Finansowanie zapewnia grupa Tauron i fanatyk
narciarstwa Andrzej Gocman.
(ws)
prezes Ustrońskiego Towarzystwa Tenisowego i znany muzyk – Janusz Śliwka,
zajął czwarte miejsce. Puchar burmistrza
wręczył zwycięzcy sekretarz miasta, Ireneusz Staniek. Nagrodami rzeczowymi
i pocieszenia obdarował mistrzów rakiety tenisowej Tadeusz Dytko, główny
organizator turnieju i jego pomysłodawca.
Zawodnicy obiecali, że za rok powrócą
do Ustronia.
(TAD)

na korcie r. król.

uczestnicy turnieju.
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Fot. W. Suchta

Fot. t. dytko
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KUlTURA

7.08 godz. 19.00

08.08 godz. 16.00

KINo

XXV Międzynarodowe Wybory Miss
Wakacji z udziałem Justyny Steczkowskiej, amiteatr. Cena biletu: 15 zł przedsprzedaż, 20 zł - w dniu wyborów.
Ustroń dla Pawełka – Koncert Charytatywny, amiteatr.

6-12.08 godz. 18:00 CZARODZIEJKA LILI, SMOK I MAGICZNA KSIĘGA, familijny.
6-12.08 godz 19:30 KWIAT PUSTYNI, (15 lat), dramat biograiczny, W. Brytania.

5.8
6-7.8
8-11.8
12-13.8

na Zawodziu
elba
Centrum
Pod najadą

ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2
ul. daszyńskiego 8
ul. 3 Maja 13

tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
Już od następnego tygodnia Gazeta Ustrońska ukazywać się
będzie w czwartek. Nasi wierni czytelnicy kupią tygodnik w tych
samych sklepach i kioskach co obecnie i o tej samej porze, tylko
dzień później.
M. daniec równie perfekcyjny na scenie i korcie.

Fot. W. Suchta

Usługi koparko-ładowarko. 507054-163.
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.
Czyszczenie tapicerki, dywanów. 602-704-384, (33)85438-39.

4 Gazeta Ustrońska

Zakładanie ogrodów, prace brukarskie. Pielęgnacja trawników
(skaryikacja, aeracja, nawożenie,
dosiew). 507-054-163.
Wynajmę mieszkania: 1-pokojowe, 2-pokojowe + łazienka +
aneks kuchenny. Ustroń Polana ul.
Turystyczna 5a. 603-069-671.
Elektroinstalacje, odgromówki.
508-016-055.
Ustroń. Lokal handlowy do wynajęcia. 602-768-768.
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię. 502-685-400.
Kupię isharmonię. 33 854-27-29
Kawalerka do wynajęcia. 505520-123.
Odstąpię lokal (23m2) w centrum
Ustronia. 510-283-883.
Wynajmę pokój spokojnej osobie.
600-550-554.
Przyjmę gruz. 505-841-862.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W poniedziałek, 24 lipca po południu strażnicy miejscy zatrzymali przy ul. Skoczowskiej żuka, kierowanego przez mieszkańca
Bielska-Białej. Samochód był w porządku, zdumienie funkcjonariuszy SM wzbudziła jednak przyczepa, która jechała za pojazdem.
Nie była zarejestrowana, a co najciekawsze, nie miała opon.
W trakcie rozmowy z kierowcą okazało się, że bielszczanin ma
zamiar przewieźć przyczepkę na samych felgach aż do domu. Nie
otrzymał na to pozwolenia od ustrońskich strażników, za to dostał
mandat w wys. 100 zł. Był trzeźwy.
„- Ależ na Równicy są bezpłatne parkingi – protestuje Henryk
Gabzdyl, prowadzący schronisko. – Pan Suwara ma jeden, teraz
buduje drugi, jest też nasz parking przy schronisku. Mówiąc
o płatnych miejscach postojowych wprowadza się gości w błąd,
bo właściwie dotyczy to tylko należącej do miasta „patelni”. My
nie mamy nic przeciwko temu, żeby irmy, które tutaj pracują
zarabiały, ale nie może być tak, że ich działania sprowadzają się
do pobierania pieniędzy. W zakresie ich obowiązków powinno być
dbanie o bezpieczeństwo i czystość na górze i rzeczywiste kierowanie ruchem.” „- Kiedy przeczytałem informację o rozpisaniu
kolejnego konkursu, przyszedłem do Urzędu Miasta i zaproponowałem, że pomożemy wybrać najlepszą ofertę – mówi Marian
Suwara, właściciel Czarciego Kopyta. – Powiedziano mi, że to nie
nasza sprawa. (...) Trudno mi wytłumaczyć taką postawę. Nasza
propozycja była całkowicie bezinteresowna i miała na celu pomoc
w rozwiązaniu problemu.”
„- Właśnie dzisiaj uprawomocniła się decyzja o modernizacji,
rozbudowie wyciągu na Palenicę. Ruszamy z pracami i myślę, że
do zimy zdążymy – stwierdził Wojciech Kos, który wspólnie z Janem Strąkiem inwestuje w wyciąg krzesełkowy w Jaszowcu.” (...)
J. Strąk mówi: „- Już mamy problem z Energetyką. W Jaszowcu
generalnie jest mało prądu, a dla nas jest wręcz niezbędny. Zwróciliśmy się do irmy o wybudowanie transformatora, ale twierdzą, że
jest to możliwe dopiero za 12 lat. Chcą na nas zrzucić te koszty. (mn)
5 sierpnia 2010 r.

felieton
Tak sobie myślę

Na scenie życia wciąż
trwa gra…
W czasach swojej młodości prowadziłem amatorską grupę teatralną, liczącą kilkanaście osób. Wystawialiśmy do
czterech sztuk teatralnych rocznie. Byłem
w tej grupie „chłopcem do wszystkiego”;
wyznaczałem role, organizowałem próby,
tłumaczyłem sztuki, reżyserowałem je
i grałem w nich główne role… Nie, nie
dlatego, że uważałem się za najlepszego
aktora w tej grupie, ale dlatego, że …
żaden z moich kolegów nie chciał grać
głównych ról, bo trzeba się było zbyt wiele
tekstu uczyć na pamięć…
Do moich zadań należało przydzielenie
odpowiednich ról poszczególnym wykonawcom. Nie było to zadanie łatwe.
Nieraz trzeba było dokonywać zmian
w obsadzie jakiejś roli bądź w koncepcji
przedstawienia bohatera danej sztuki. Nie
każdy bowiem jest w stanie zagrać każdą
rolę. Kiedyś rolę potulnej, godzącej się

felieton
W kręgu ilozoicznej
releksji (74)
1. Czas wakacji i urlopu pozwala sięgnąć
po zaległe lektury. Uwadze Czytelników chcę
polecić książkę polskiego ilozofa Henryka
Elzenberga „Kłopot z istnieniem. Aforyzmy
w porządku czasu”. Myśl Elzenberga wciąga
i ukazuje zagadnienia warte releksji.
2. Elzenberg podkreśla niezbędność samotnego zmagania się z pytaniami ilozoicznymi. Bardziej ceni on akt wytrwałego
i samodzielnego myślenia, niż dążność do
zapisywania i upubliczniania myśli: „Pisanie zabiera część czasu, który mógłby iść
na myślenie”. Rysuje się „tragiczna alternatywa: albo zahamować ruch myśli, albo
wyrzec się jej ujawniania”. A o własnej
myśli powiada, iż jest ona „przetrawiana
bez końca i wiecznie nie gotowa”, wzmaga
ona intelektualne i duchowe poszukiwania.
Elzenberg rozważa też pytanie: „Czy, przy
pisaniu ilozoicznym, ograniczać się do
podawania samych wyników myślenia,
czy w swoim sposobie pisania obrazować i sam proces myślowy, pracę myśli,
przeżycie myślowe?”. Trzeba stwierdzić,
że autor polecanej tu lektury wyraziście
ukazuje przeżycie i pracę myśli.
2.1. Elzenberg eksponuje osobiste przeżywanie pracy intelektualnej: „Pragnienie lub
obowiązek wyjścia ze swą myślą przed ludzi
psuje całe szczęście myślenia”. Owo „szczęście myślenia” bywa dalekie od dominującej
obecnie praktyki uprawiania nauki, bo panuje zasada „publikuj albo giń”, a z biurokra5 sierpnia 2010 r.

na wszelkie zrządzenia losu, dziewczyny
powierzyłem koleżance, która była osobą
stanowczą i przebojową. Już na pierwszej
próbie okazało się, że nie jest ona w stanie
zagrać roli słabej, naiwnej dziewczyny.
I musiałem całkowicie zmienić koncepcje
granej przez nią roli. Nie była na scenie potulną, zgadzającą się ze wszystkimi osobą,
ale twardo walczyła o swoje przekonania
i słuszność dokonywanych wyborów.
Tak już jest, że nie tylko na scenie, ale
przede wszystkim w życiu, obsadzani
jesteśmy w różnych rolach; w roli dzieci
i rodziców, zwierzchników i podwładnych,
przyjaciół i wrogów. Nie zawsze przychodzi nam grać role, które odpowiadają
naszej osobowości. I wtedy przestajemy
być sobą. Udajemy kogoś innego. A to nie
zawsze wychodzi…
Łatwo znaleźć takie nietraione obsadzenie ról na scenie politycznej. Najjaskrawszym przykładem tego, w ostatnich wyborach prezydenckich, były wystąpienia
Jarosława Kaczyńskiego. Ze zdziwieniem
przyszło nam obserwować, kiedy on, znany ze swojej wojowniczości i nieprzejednanego stanowiska wobec swych rywali,
grał rolę człowieka wyciągającego do
wszystkich rękę, nawołującego do zgody
i pojednania. Nie trudno było zauważyć,
że ta rola mu ciąży, nie odpowiada jego
temperamentowi i osobowości. Mimo to

jego aktorska gra niektórych przekonała.
Świadczy o tym jego wynik wyborczy. Nie
była jednak na tyle przekonująca, żeby
przynieść mu zwycięstwo w wyborach.
Nic więc dziwnego, że zaraz po wyborach wystąpił w innej roli. Na scenę wrócił
wojownik, nie znający litości dla swoich
przeciwników, gotowy zniszczyć wszystkich, którzy staną mu na drodze. Wrócił
do sposobu bycia, postawy i tematów,
w których czuje się dobrze i może okazać
jaki jest naprawdę. Pociągnął za sobą swoich współpracowników i zwolenników.
Rozpoczęła się nowa wojna przedwyborcza. Niektórzy zapowiadają, że będzie
jeszcze ostrzejsza niż te, których byliśmy
świadkami wcześniej…
Na scenie życia wciąż trwa gra. Nie
tylko aktorzy i politycy grają swoje role,
mniej czy bardziej pasujące do ich osobowości i odkrywające prawdę o nich,
ale w takiej grze uczestniczymy wszyscy.
Pozostaje tylko pytanie o to, czy dobrze
spełniamy swoje role czy też tylko udajemy, zgrywamy się, udajemy kogoś innego
niż jesteśmy naprawdę. A do tego dochodzi
też konieczność oceny innych; ich słów
i czynów, ich postępowania i dokonywania
wyborów. Tym bardziej ważna im więcej
zależymy od ocenianych przez nas ludzi
i im większy wpływ mają oni na nasze
życie…
Jerzy Bór

tycznych powodów nieustannie wymaga się
kolejnych sprawozdań z dorobku.
2.2. Elzenberg dzieli ilozofów na bliskich, obcych i wrogich. Polemikę z odmiennymi koncepcjami postrzega jako
„walkę o własną duszę”. Filozoia jawi
się jako stan wojny: „stosunki między
ilozofami są walką, walką o światopogląd, walką o życie. Kto się nie broni, to
znaczy nie atakuje, ten ginie: odebrane
mu zostaje oblicze własne i zostaje starty
z oblicza ziemi”.
2.3. Wedle Elzenberga „ważniejsze jest
myślenie niż jego wynik”, a „człowiek
realizuje się w myśleniu”. Elzenberg
przyjmuje, że rozwiązanie problemu ilozoficznego jest „zawsze tylko nasze
i tymczasowe”. Źródłem satysfakcji ma
być „myślenie o problemach nierozwiązalnych”. Niektórzy ulegają „złudzeniu,
że problemy chcemy rozwiązać”, a najważniejsze jest „to, co się dzieje, rozgrywa
między postawieniem problemu a jego
»rozwiązaniem«”. Elzenberg sens ilozofowania widzi w owym „między”: „tylko
w owej pracy myślowej żyje owo coś pięknego i głębokiego, co nazwę »kontaktem z
rzeczywistością«”. Istotny jest tu moment
kontaktu z rzeczywistością.
3. Filozoia nie ma – jak przypomina
Elzenberg – skupiać się na samej sobie:
„kto uprawia ilozoię, kocha nie ilozoię
tylko byt”. Jest ona ukierunkowana na jej
przedmiot, czyli na wartości.
3.1. Wytwory kultury powinny – jak
ujmuje to Elzenberg – zmusić dzieje, aby
służyły wartościom. Filozof powinien
trafnie poznawać wartości, a ilozoia ma
zmuszać ludzkie myślenie i poznanie, aby
służyły wartościom. Filozoię podporządkowuje Elzenberg praktykowaniu „religii

wartości”, natomiast ostrze krytyki kieruje
przeciw „religii nauki i naukowości”.
„Filozoia zaczyna się od chwili, kiedy
kwestionujemy wartość poznania naukowego” – stwierdza Elzenberg. Wedle niego
nauka nie uznaje świata wartości, a dziś
występuje hegemonia nauki, co jest formą
nowego barbarzyństwa.
3.2. Powinności filozofa wynikają
z potrzeby urzeczywistniania wartości
i – wedle Elzenberga – „organem poznania
świata jako wartościowego jest wartość
osobista poznającego”. Elzenberg wyraża
przekonanie, że „dobro w świecie odkrywamy w miarę jak sami stajemy się lepsi”,
a „doskonalenie się etyczne jest nieodzownym warunkiem przebicia się do świata
wartościowego”. Lektura „Kłopotu z istnieniem” motywuje, aby stawać się lepszym,
pozwala także na przebijanie się do świata
wartościowego i odkrywanie dobra.
4. Dostrzegając przemijanie wartościowych rzeczy, Elzenberg zwraca uwagę na
wiarę w istnienie niezmiennej wartości:
„Rzeczy wartościowe na pewno przemijają: kto nie chce popaść w pesymizm
i depresję, musi fakt ten przyjąć spokojnie. Jakie może być źródło tego spokoju?
Czy we mnie nie tkwi ta «pocieszająca
wiara», że poza wartościowymi rzeczami jest jeszcze wartość sama w sobie,
że jest ponadczasowa?”. Dzięki lekturze
„Kłopotu z istnieniem” możemy śledzić
zmagania o urzeczywistnianie wartości mimo przemijania. Choć miewamy
poczucie, że „szybciej korodujemy niż
nasze pralki” (jak trafnie rzekł mój kolega
Zbyszek Drózd), to przecież – podobnie
jak Elzenberg – odkrywamy także w sobie pokłady owej pocieszającej wiary,
że jest coś trwałego. Marek Rembierz
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ostatnie przygotowania do sezonu.

Fot. W. Suchta

termINarz rozgryWek
7 sierpnia sobota
8 sierpnia niedziela
4 sierpnia sobota
5 sierpnia niedziela
21 sierpnia sobota
21 sierpnia sobota
9 sierpnia niedziela
29 sierpnia niedziela
4 września sobota
5 września niedziela
 września niedziela
12 września niedziela
8 września sobota
6 września niedziela
26 września niedziela
 października sobota
3 października niedziela
9 października sobota
10 października niedziela
6 października sobota
7 października niedziela
23 października sobota
24 października niedziela
0 października sobota
 października niedziela

godz. 17.00
godz. 11.30
godz. 7.00
godz. .00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. .00
godz. 17.00
godz. 7.00
godz. 17.00
godz. .00
godz. 17.00
godz. 6.00
godz. .00
godz. 11.00
godz. 6.00
godz. 16.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 5.00
godz. .00
godz. 15.00
godz. 11.00
godz. 4.00
godz. .00

Mieszko-Piast Cieszyn - KS Kuźnia Ustroń
LKS Spójnia Górki Wielkie - KS Nierodzim
KS Kuźnia Ustroń - lKS 99 Pruchna
KS Nierodzim - lKS Błyskawica Kończyce Wlk.
LKS Zryw Bąków - KS Nierodzim
KKS Spójnia Zebrzydowice - KS Kuźnia Ustroń
KS Nierodzim - TS Mieszko-Piast Cieszyn
LKS Orzeł Zabłocie - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - lKS Strażak Dębowiec
LKS 99 Pruchna - KS Nierodzim
KS Nierodzim - KKS Spójnia Zebrzydowice
LKS Victoria Hażlach - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - KS Nierodzim
KS Nierodzim - lKS Strażak Dębowiec
LKS Pogórze - KS Kuźnia Ustroń
KS Kuźnia Ustroń - lKS Beskid Brenna
LKS Victoria Hażlach - KS Nierodzim
KP Beskid Skoczów - KS Kuźnia Ustroń
LKS Orzeł Zabłocie - KS Nierodzim
KS Kuźnia Ustroń - lKS Spójnia Górki Wlk.
KS Nierodzim - lKS Pogórze
LKS Błyskawica Kończyce Wlk. - KS Kuźnia
LKS Beskid Brenna - KS Nierodzim
KS Kuźnia Ustroń - lKS Zryw Bąków
KS Nierodzim - KP Beskid Skoczów

- Dawno nie było takich derbów i zobaczymy co się wydarzy - mówi prezes Nierodzimia
Krzysztof Molek. W najbliższy weekend rozpoczynają się
rozgrywki A-klasy. Występują
w nich dwie ustrońskie drużyny: Nierodzim i Kuźnia.
Sezon zapowiada się bardzo
interesująco, bo w A-klasie
grać będzie również Mieszko
Piast Cieszyn i Beskid 09 Skoczów, ongiś najlepsze drużyny
w regionie. Czeka nas kilka
interesujących spotkań.
Kuźnia zbiera zawodników
po odejściu swych podstawowych graczy. O zbliżających
się rozgrywkach trener Michał
Kurzej mówi:
- A-klasa to najgorsza liga rozgrywkowa. Są zawodnicy potraiący grać w piłkę, a boiska
są bardzo różne. Od nas paru
zawodników odeszło i to największa bolączka. Myślę, że
w tym składzie personalnym
z wiosny, bylibyśmy głównym
kandydatem do awansu. Przychodząc do tego klubu miałem
długofalowy zamiar stworzenia dobrej drużyny. Wszystko
zniweczył spadek do A-klasy.
Praktycznie przez cały ubiegły
sezon budowaliśmy drużynę,
a teraz znowu trzeba zaczynać od początku. Wszystko
zweryikują pierwsze mecze.
Mamy kadrę osiemnastu zawodników.
Prezes K. Molek przed sezonem zachowuje spokój. Drużyna została wzmocniona, więc
powinno być dobrze.
- Mamy dziewiętnastu zawodników i jak na A-klasę to jest dość dużo - mówi
K. Molek. - Myślę, że w tym
roku nie będziemy się bronić
przed spadkiem, ale walczyć
o pierwszą trójkę. Najgorsze
co może się zdarzyć drużynie
to bronienie się przed spadkiem. Wiem, że w tym sezonie
będzie to bardzo silna A-klasa.
Ale myśmy pozyskali kilku
zawodników ze Skoczowa
i z Kuźni. Będzie paru nowych
zawodników i powinniśmy sobie poradzić. Drużynę trenuje
Sławomir Rudzki, a zawodnicy zobowiązali się do trenowania. Stwierdzili że chcą grać
i o coś grać. Powinniśmy być
w czołówce.
(ws)

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: olga Kisiała, Bogusława
Rożnowicz, Stefan Bałdys, Józef Zahraj. Adres redakcji: 4-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej ilii liceum), na półpiętrze.
Tel. 854-4-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska;
Druk: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 2.08.2010 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 9.08.2010 r.

6 Gazeta Ustrońska

5 sierpnia 2010 r.

