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Korowód dożynkowy przyciągnął tłumy.                                   Fot. W. Suchta
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W następny weekend, 28 i 29 sierpnia odbędzie się w Ustroniu 

Military Festival. 
W sobotę od 16.00 do16.30 koncert Orkiestry Garnizonu 

Kraków w strojach historycznych na rynku, potem o 17.00 
w amfiteatrze konkurs piosenki żołnierskiej, wybory MISS 
Polski Militaria 2010, koncert zespołu „CZASZA” z 6. Brygady 
Powietrznodesantowej, prezentacja wojskowego wyposażenia 
i uzbrojenia. W niedzielę o 12.00 spod Hotelu Olympic wystartuje 
rekreacyjny bieg dla dzieci i młodzieży, a o 15.00 rozpocznie się 
koncert galowy w amiteatrze.

Organizatorzy to Wojskowe Stowarzyszenie „Turystyka – Kul-
tura – Obronność”, agencja Dytko-Media oraz Miasto Ustroń. 
Patronat honorowy objął Minister Obrony Narodowej Bogdan 
Klich. Gośćmi specjalnymi będą: Edward Linde – Lubaszenko, 
Tomasz Stockinger, Wojciech Skibiński. 

Po raz pierwszy ustroński amiteatr po modernizacji wypełnił 
się podczas obrzędu dożynkowego i występu „Równicy” do 
ostatniego miejsca. Co więcej, nie dla wszystkich starczyło 
miejsc siedzących. Nie było to dla nikogo zaskoczeniem, bo na 
dożynki do Ustronia przyjeżdżają także mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, sporo też osób z odleglejszych miast, głównie 
z Górnego Śląska.

Zgodnie z tradycją dożynki rozpoczął korowód, w którym 
przeważają maszyny i urządzenia rolnicze, prezentowane są też 
nasze miejscowe atrakcje. Jadą traktory, wozy strażackie, nie-
stety coraz mniej tradycyjnych zaprzęgów konnych. Oczywiście 
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w centrum. Nowa sieć zastąpi 
tę pamiętającą jeszcze czasy 
cesarza Franciszka Józefa.  

    
Koło Pszczelarzy w Skoczowie 
działa od 1970 roku. Najlep-
szym okresem był początek lat 
80. Liczba członków wynosiła 
wtedy ponad 130 i posiadali 
oni nawet do 770 pni pszcze-
lich.

    
Nadkomplet kibiców oglądał 
konkursy Letniego Grand Prix 
na skoczni w Wiśle Malin-
ce. Pierwsze zawody wygrał 
Adam Małysz, a drugie Kamil 
Stoch. Obserwatorzy FIS po-
zytywnie ocenili organizację 
imprezy.

Na skutek „gierkowskiej” re-
formy administracyjnej, którą 
przeprowadzono w 1973 roku, 
wsie Pastwiska, Boguszowice, 
Kalembice, Krasna i Marklo-
wice, stały się dzielnicami Cie-
szyna. I tak jest już 27 rok.          
                      

     
Po Pikniku Country, który 

odbył się w Wiśle w mi-
niony weekend, sąsiedzi 
organizują w nadchodzący 
weekend Dożynki i Święto 
Miodu. W Brennej w nie-
dzielne popołudnie odbędą 
się Dożynki Ekumeniczne. 
W pierwszy weekend wrze-
śnia święto plonów organi-
zowane jest w Skoczowie 
i Strumieniu.

Piaskowce godulskie wydo-
bywane są w Wiśle Obłaźcu 
i w Brennej. Kamieniołom 
w Lesznej Górnej bogaty jest 
dla odmiany w wapienie.

    
Od miesiąca trwa protest za-
łogi i związków zawodowych 
w cieszyńskim Polifarbie. 
Powodem niezadowolenia są, 
zdaniem protestujących, nie-
sprawiedliwe podwyżki płac. 
.    

Aleksander Kwaśniewski 
5 lat temu został uhonorowa-
ny przez wiślańskich górali. 
Zaskarbił ich sobie m.in. odno-
wieniem zameczku prezydenc-
kiego i pomocą w modernizacji 
skoczni w Wiśle – Malince. 
             (nik) 

Pierwszy opis cieszyńskie-
go zamku pochodzi z XVII 
wieku i znajduje się w kronice 
Jakuba Schickfussa. Budowla 
była wtedy dobrze obwarowa-
na. Zburzono ją w XIX wieku 
i zbudowano nowy zamek ist-
niejący do dziś. 

    
Ścieki odprowadzane w Cie-
szynie do oczyszczalni na te-
renie Boguszowic, po przeil-
trowaniu traiają do rzeki Olzy. 
Miasto przymierza się do grun-
townego remontu kanalizacji 

*    *    *

*    *    *

mIlItarNa		mISS

*    *    *

Do Wynajęcia 
powierzchnia biurowo-usługowa	

Ustroń ul. Sportowa 7 
tel. 33/ 854-28-91, 606-129-355

*    *    *

*    *    *

 
Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta.

43-450 uStroń, ul. SKoczoWSKa 76
tel. (33)479-09-05, 660-430-420, 784-428-582

oferujemy:		KoMPleKSoWe SPrzĄtanie	

                           MieSzKań, rezyDencji, Biur		
				

W Ustroniu jesteś znany przede wszystkim z napisanych ksią-
żek o znanych Polakach: gen. Mieczysławie Bieńku, mistrzu 
olimpijskim w chodzie sportowym Robercie Korzeniowskim 
oraz o naszym ustrońskim bohaterze Janie Cholewie. Teraz 
odnajdujemy twoją nową pasję. Skąd ten pomysł?
Trzeba szukać nowych wyzwań. A problematyka piosenki żoł-
nierskiej i muzyki wojskowej jest mi bardzo bliska, ponieważ 
przez wiele lat jako dziennikarz prasy wojskowej uczestniczyłem 
w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krako-
wie. A dlaczego Ustroń? To proste, to moje miasto rodzinne.
Czyli reaktywacja festiwalu w Kołobrzegu?
Nie chciałbym tego tak nazwać. Festiwal w Kołobrzegu był dobry 
na tamte lata. Był ikoną tamtej epoki dla środowiska wojskowego 
i masowej opinii publicznej. Czy dzisiaj, gdy nie ma  już służby 
wojskowej z przymusowego poboru, jest zawodowa, istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu rozrywkę? Myślę, że jest i zawsze 
będzie. Bo ludzi wrażliwych na poezję, uzdolnionych muzycznie, 
artystów w mundurach, nie brakuje także w koszarach. Natomiast 
idea MILITARY FESTIVAL USTROŃ 2010 była taka, by było to 
prawdziwe militarne święto, a więc nie tylko piosenka i muzyka 
wojskowa, ale też trochę wyszkolenia, sprzętu i uzbrojenia.
Kogo zatem zobaczymy w Ustroniu?
 Będą to artyści w mundurach, już z sukcesami na różnych fe-
stiwalach i konkursach, a także wokalistki związane z klubami 
garnizonowymi. Przede wszystkim jednak w ustrońskim amite-
atrze zaprezentuje się elitarna 6 Brygada Powietrznodesantowa 
z Krakowa i Orkiestra Garnizonu Kraków w strojach historycz-
nych. Gwiazdą pierwszego dnia będzie zespół „CZASZA” – to 
laureat właśnie z festiwalu w Kołobrzegu. Zawodowi muzycy, 
którzy oprócz śpiewania i grania skaczą ze spadochronem i szkolą 
się jak prawdziwi komandosi.
Ostatnie lata organizowałeś konkurs Wakacyjna Miss Polski 
w Muszynie. Czy teraz wszystkie siły i całą energię poświęciłeś 
na festiwal w Ustroniu?
Tak. Muszyna to już historia. Teraz jest Ustroń i niech tak 
pozostanie już na następne lata. Ale MISS? Cóż? Jak już wspo-
mniałem na wstępie naszej rozmowy, lubię nowe wyzwania 
i trudne tematy. Wymyśliłem coś, z czym można połączyć piękno 
i wdzięk z żołnierską rzeczywistością. Zatem piękne dziewczyny 
w konkurencjach sprawnościowych i teście  wiedzy o  obronno-
ści. W ten oto sposób mamy MISS POLSKI MILITARIA 2010. 
Takiego konkursu jeszcze w Polsce nie było, podobnie jak takiego 
festiwalu.
Na plakacie przeczytałem informację o akcji charytatywnej 
„Podaruj dzieciom uśmiech”, wyjaśnij o co tu chodzi?
Pół roku temu wymyśliłem akcję na rzecz dzieci, których ojcowie 
- żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej zginęli na misjach 

w Iraku i w Afganistanie. Sprzedawaliśmy cegiełki-książkę 
„Igraszki z poligonem”, której jestem wydawcą Dochód z jej 
sprzedaży został przeznaczony na pobyt tych dzieci w Ustroniu. 
A że są to małe dzieci, to przyjechały razem ze swoimi mamami. 
W przyszłości chcemy tę akcję poszerzyć o wszystkie dzieci żoł-
nierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w misjach pokojowych 
i stabilizacyjnych. 
Jakie zainteresowanie festiwalem jest w resorcie Ministerstwa 
Obrony Narodowej? 
Trudno mi powiedzieć. Na pewno wpisać się w kalendarz przed-
sięwzięć MON nie było ani łatwe, ani takie proste. Tym bardziej, 
że przez wiele tygodnii armia „opłakiwała” swoich dowódców, 
którzy zginęli w katastroie pod Smoleńskiem. Po prostu tema-
tu festiwalu nie było. Mam jednak tę osobistą satysfakcję, że 
w końcu lipca Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich przy-
jął zaproszenie do Ustronia i objął patronatem honorowym to 
przedsięwzięcie. Ta decyzja zamknęła usta niektórym „ważnym” 
oicerom w Warszawie, którzy nieprzychylnym okiem spoglądali 
na moją inicjatywę. Chcę jeszcze dodać, iż niedzielny koncert 
galowy będzie poświęcony właśnie dowódcom i kapelanom, 
którzy tak tragicznie odeszli w dniu 10 kwietnia. Dwoje z nich, 
gen. Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę operacyjnego Sił 
Zbrojnych RP i gen. broni Włodzimierza Potasińskiego znałem 
bardzo dobrze. Obaj chcieli przyjechać do Ustronia na festiwal. 
Teraz pewnie, gdzieś z góry, spoglądają na nas….
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta 

Romowa z Tadeuszem Dytko, organizatorem 
Military Festivalu

*    *    *
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�6 VIII �0�0 r. 
Kontrolowano handel na Targo-
wisku Miejskim. Zwracano szcze-
gólną uwagę na osoby sprzedające 
grzyby. Wszyscy musieli okazać 
atest lub dokument dopuszczający 
grzyby leśne do sprzedaży, wyda-
wany przez sanepid.
�7 VIII �0�0 r. 
Interweniowano przy ul. Trau-
gutta, gdzie kierowca zablokował 
chodnik samochodem. Sprawca 
został ukarany mandatem w wy-
sokości 100 zł.
�8 VIII �0�0 r. 
Prowadzono kontrole porządkowe 
w dzielnicach: Jaszowiec, Polana, 
Poniwiec.
�0 VIII �0�0 r. 
Mandatem w wysokości 100 zł 
został ukarany kierowca, który 
zniszczył zieleń w okolicy skle-
pów przy ul. ks. Kojzara. 
�� VIII �0�0 r. 
Po otrzymaniu zgłoszenia strażni-
cy interweniowali w sprawie psa, 
potrąconego przy ul. Katowickiej. 
Zwierzę nie przeżyło wypadku, 

 

 

muzyka na żywo! 
18 września, godz. 21

 Impreza jakiej jeszcze nie było!
5 urodziny angel's! 

we will funk you up! 
nIE możE CIĘ To omInĄĆ! 

szczegóły już wkrótce."

*    *    *

Na  ślUBNyM  KOBIeRCU  STaNęlI
anna Kidoń z Ustronia i Grzegorz Chrapek z Ustronia

Iwona Machej z Ustronia i Maciej Sutor ze Skomielnej Białej 
ewa Bogacz z Ustronia i Mariusz Byrtek z Grodźca

zostało zabrane do utylizacji przez 
pogotowie sanitarne.
�0 - �� VIII �0�0 r. 
Straż Miejska uczestniczyła w 
zabezpieczeniach porządkowych 
w trakcie Dni Ustronia.       (mk) 

POKOleNIe �4
Jeżeli chcesz żyć w prawdziwej wolności... Jeżeli pragniesz, 

aby Twoje życie było pełne pasji... Jeżeli chcesz, aby przygoda 
Twojego życia się rozpoczęła... PRZYJDŹ!!!

W sobotę, 11 września 2010 roku, w godz. 10.30-17.00 
– odbędzie się kolejna (siódma już!) Konferencja dla młodych 
dorosłych POKOLENIE 24 w Hotelu Gołębiewskim w Wiśle, 
której organizatorem jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja 
w Ustroniu. Tematem przewodnim jest: MIŁOŚĆ – to żar ognia 
to płomień Pana (Pnp 8:6). Po Konferencji w godz. 18.00-20.00, 
zapraszamy na koncert grupy Pokolenie 24, na który wstęp jest 
wolny. Więcej informacji oraz zgłoszenia na Konferencję na 
stronie internetowej: www.pokolenie24.misja.org.pl. 

*    *    *

Włodzimierz Wenerski lat 61  ul. 3 Maja 64
Jan Koziński   lat 59  ul. Konopnickiej 38/17
Zuzanna Cieslar  lat 76  ul. Sosonowa 17
emilia Wałach  lat 88  os. Cieszyńskie 4/4
Józef Chwastek  lat 91  ul. Wczasowa 29

CI, KTóRZy OD NaS ODeSZlI:

TURNIeJ  BIlaRDa
4 września o godz. 14.00 w agencji Poczty Polskiej na Poniwcu 
odbędzie się turniej bilarda pod patronatem burmistrza. Chętni 
mogą się zgłaszać pod nr tel. 507 385 375. Impreza jest bez-
płatna. 

WySTęP  śląSKa
Ta pełna uroku i humoru opera ludowa skomponowana przez 

Jana Sztwiertnię  do libretta Ferdynanda Dyrdy zostanie wykonana 
przez zespół „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie w dniu 24 września(piątek) o godz. 18.00. 
Z okazji rocznic „sztwiertniowych” (w sierpniu 2010 przypa-
da 60. rocznica śmierci, zaś 100.rocznica urodzin przypada  
w  czerwcu 2011) - Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”  w Ustro-
niu Brzegach, Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą 
w Ustroniu  oraz Towarzystwo Miłośników Ustronia  organizuje 
wspólny wyjazd autokarem do Cieszyna. Bilety w cenie 60,- zło-
tych,  koszty  przejazdu w wysokości  �0 zł od osoby. liczba 
miejsc ograniczona!  Wpłatę wraz z podaniem nazwiska i nr 
telefonu prosimy pozostawić   w zamkniętej kopercie w Infor-
macji Turystycznej na  Rynku w Ustroniu najpóźniej do �6 
września �0�0. Informacji udziela  Muzeum Marii Skalickiej 
– tel. ��) 858 78 44  (codziennie w godz. ��-�6). 

ZBIOROWa  WySTaWa
Muzeum Ustrońskie zachęca wszystkich ustrońskich twórców 

rękodzieła do wzięcia udziału w zbiorowej wystawie prac o tema-
tyce kwiatowej, którą planujemy wyeksponować późną jesienią, 
gdyż kwiaty o tej porze roku stanowią niewątpliwą atrakcję.  
Mogą to być obrazy, rzeźby, hafty lub inne formy artystyczne, 
których motywem przewodnim są jakiekolwiek kwiaty. Prace 
prosimy zdeponować w Muzeum Ustrońskim w terminie do 15 
października br. 

PaRaDOKSy  WŁaDZy
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Gromada Górali na 

Śląsku Cieszyńskim zapraszają na wykład dr. Marka Rembierza 
„Paradoksy władzy i wolności w życiu społecznym”. Spotkanie 
odbędzie się w środę 1 września o godz. 17.00 w Muzeum Ustroń-
skim przy ul. Hutniczej 3. Impreza dedykowana jest Kongresowi 
Kultury Województwa Śląskiego 2010.

*    *    *

*    *    *

ROCZNICa WRZeśNIa
Burmistrz Miasta Ustroń oraz Rada Miasta Ustroń zapraszają 

serdecznie na uroczystość patriotyczną, zorganizowaną z okazji 
71. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1 września 2010 r. 
Obchody rozpoczną się pod Pomnikiem Pamięci Narodowej o 
godz. 12.00.

*    *    *

*    *    *

Dzieci podziwiały gołębie.                                Fot. W. Suchta
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trudNy		rok

tchleb z tegorocznych zbiorów.                                                           Fot. W. Suchta

na scenie amiteatru równica.                                                             Fot. W. Suchta

kolasą zaprzężoną w dwa dorodne konie 
jechali gazdowie. Było wiele scenek ro-
dzajowych, liczne zgromadzoną na trasie 
korowodu publiczność częstowano miej-
scowymi specjałami. Rzecz jasna, strażacy 
polewali wodą, ale o to tego dnia nikt nie 
miał pretensji, bo upał był niemiłosierny. 
Wszystkie scenki rodzajowe dokładnie 
przedstawiano przed trybuną honorową.

Po przejściu korowodu wszyscy prze-
nieśli się do Parku Kuracyjnego, gdzie 
można było odwiedzić wystawę drobnego 
inwentarza. Głównie prezentowali się ho-
dowcy gołębi i innego ptactwa domowego. 
Szczególne zainteresowanie wystawą 
przejawiały dzieci. Można było kupić los 
i otrzymać np.kurę.

W amiteatrze odbył się obrzęd dożyn-
kowy w wykonaniu Estrady Ludowej 
Czantoria oraz Chóru Ewangelickiego 
i katolickiego Ave. Dyrygowały Alicja 
Kaczmarek i Maria Cieślar. 

Dożynki w Ustroniu od lat mają charak-
ter ekumeniczny. Modlitwę prowadzili: 
proboszcz paraii rzymskokatolickiej św. 
Klemensa ks. Antoni Sapota i proboszcz 
paraii ewangelicko-augsburskiej Ap. Ja-
kuba Starszego ks. Piotr Wowry. Księża 
pobłogosławili chleby z tegorocznych 
zbiorów. Następnie chleby przekazano: 
wojewodzie, staroście powiatu cieszyń-
skiego Czesławowi Gluzie, przewodni-
czącemu Rady Miasta Stanisławowi Ma-
linie, burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi, 
prezesowi stowarzyszenia Ustrońskie 
Dożynki Janowi Szwarcowi.

W tym roku w Ustroniu były dożynki 
powiatowe. Do zebranych w amiteatrze 
zwrócił się starosta Cz. Gluza mówiąc 
m.in.:
- Ziemia cieszyńska się zmienia i to zmie-
nia się dynamicznie. Myślę, że rolnicy mi 
to wybaczą, że dzisiejsze święto, to święto 
ludzi pracy tej ziemi, wszystkich tych, 
którzy swoją pracą przyczyniają się do jej 
wzbogacenia, to togo, że możemy żyć w 

zadbanym krajobrazie, wśród zadbanych 
gospodarstw. Za to serdecznie dziękuję. To 
również święto plonów naszego myślenia, 
które towarzyszy nam od wieków, święto 
etosu, który wyznajemy - etosu zgody, 
mimo że żyjemy w różnorodności kultu-
rowej i wyznaniowej, etosu spojrzenia w 
przyszłość, etosu pewnej spolegliwości. 
To jest kapitał ważniejszy od pieniędzy. 
To dobrze wróży na przyszłość. Dzisiaj 
świętujemy zebrane plony i owoce. A 
takim owocem jest ten amiteatr, zmoder-
nizowany, wypieszczony. To doskonale 
świadczy o gospodarzach tego miasta. 
Myślę, że kolejne dożynki, w różnych 
miejscach powiatu, będą świadczyły, że 
i inni gospodarze miejscowości świetnie 
sobie radzą. 

Dziękując wszystkim za tak wspaniałe 
przygotowanie dożynek, starosta Cz. Glu-
za stwierdził, że tego dnia stolica powiatu 

znajduje się w Ustroniu, a konkretnie 
w ustrońskim amiteatrze.

- Z tego amiteatru pozdrawiamy całą 
ziemie cieszyńską, w tym nasze kochane 
Zaolzie - kończył swe wystąpienie Cz. 
Gluza.

Do podziękowań i życzeń przyłączył 
się burmistrz I. Szarzec, który stwierdził 
m.in.:
- Święto plonów to podsumowanie ciężkiej 
pracy, ale także czas zabawy, czas gdy cie-
szymy się i możemy się radować z tego, że 
wypełniły się magazyny, a my korzystamy 
z chwili wolności. Życzę wam, by dziś 
w całym Parku Kuracyjnym, całym mie-
ście, na całej ziemi cieszyńskiej, można 
było korzystać z zabawy, licznych uciech. 
Dziękuję przede wszystkim rolnikom, bo 
to oni są dziś najważniejsi.

Dziękując za otrzymany bochen chleba 
i wieniec gazda powiedział:
- Najpiękniejszym podziękowaniem za 
chleb powszedni jest dzielenie go miedzy 
wszystkich potrzebujących. Nie może 
zabraknąć go na naszych stołach. Wiosna 
tego roku nie była dla rolników łaskawa. 
Majowa powódź, lipcowa susza, były 
szczególnie trudne dla rolników. Wiele go-
spodarstw potrzebuje wsparcia sąsiedzkie-
go, pomocy rąk i otuchy ludzkiego serca. 
Wielu mieszkańców naszej cieszyńskiej 
ziemi pospieszyło z taką pomocą potrze-
bującym. Za ten gest serdecznie dziękuję. 
Tegoroczne święto żniw jest dla nas dniem 
radości, ale tez solidarności.

Następnie gazdowie tegorocznych do-
żynek ruszyli do publiczności z poczę-
stunkiem: gazda z miodonka, gaździna 
z kołaczami. 

Po obrzędzie dożynkowym ze specjal-
nym programem wystąpiła Dziecięca Es-
trada regionalna „Równica” pod dyrekcją 
Renaty Ciszewskiej. To kolejny występ 
Równicy na dożynkach, a wiadomo jak 
właśnie na ten dzień starannie przygoto-
wują się młodzi artyści z Równicy. Później 
rozpoczął się festyn dożynkowy, a do tańca 
przygrywał Janusz Śliwka. Tłumy odwie-
dzały bogato zaopatrzone stoiska.

Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)
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na  jarMarKu
Jarmark Ustroński na rynku rozbrzmie-

wał gwarem głosów, ponad którymi wy-
bijały się występujące zespoły: „Echo Ad-
wentu”, „Jabłonków”, zespołu z Neukir-
chen Vluyn. Zapach pieczonego na grillu 
mięsa, śmiechy dzieci – prawdziwie, dzień 
targowy, w trochę bardziej ozdobnym 
wydaniu. Na stoiskach można było kupić 
regionalne wyroby i chińskie zabawki, 
biżuterię z kości i plastiku, kwiaty z bibuły, 
sery góralskie albo miodonkę: 
- Sześć lat produkuję miodonki, wszystko 
to są oryginalne receptury. To tu zawsze 
było – odkąd alkohol jest alkoholem, to 
mama z tatą mieszali zawsze spirytus 
z miodem pół na pół. U nas to zawsze był 
miód, a my do tego dodaliśmy jałowiec i 
macierzankę, ziółka, które tutaj rosną.– 
mówił David Czyż z Cieszyna. - To jest 
rodzaj robiony dopiero od trzech miesięcy. 
W Zakopanym byliśmy dwa tygodnie temu 
i tam w kategorii napoje alkoholowe zdo-
byliśmy pierwsze miejsce.Otrzymaliśmy 
dyplom i z tym związana jest promocja, 
bo można go pokazywać na stoisku. To 
jest wyrób jakościowy, z tego regionu. Ma 
markę Gorolskiej Swobody, więc jest wy-
magane, aby był z naturalnych składników 
pochodzących stąd. System tych znaków 
obejmuje całe Czechy, a ta jest jedyną re-
gionalną marką na terenach trzech krajów. 
Spotykamy się Słowacy, Czesi i Polacy 
i wszyscy mówimy gwarą, jeden drugiego 

wspiera, radzi. I też niektóre imprezy są 
tak organizowane, że tak jesteśmy zapra-
szani – Gorolska Swoboda jako całość. 
Człowiek zupełnie obcy popatrzy i widzi: 
to jest uznane i certyikowane. 

Wybór należał do konsumentów. Były 
stoiska z kapeluszami kowbojskimi i lo-
kalnym rękodziełem:
- Czapeczki i biżuteria sprzedają się naj-
lepiej, i takie drobne koronki w formie 
pamiątek – mówiła Lucyna Bytow z Ko-
niakowa. - To jest koronka koniakowska 
robiona na szydełku, tradycyjna. Na-
uczyłam się tego oczywiście u mojej 
mamy, u babci, u sąsiadek. Dzisiaj można 
było dużo sprzedać. Biorę udział właści-
wie we wszystkich imprezach Gorolskiej 
Swobody. To nie tak, że najważniejsze 
są korzyści – mogę przede wszystkim 
spotkać się z ludźmi, których cenię. Wy-
mieniamy doświadczenia, pokazujemy się 
jako twórcy, jesteśmy dowartościowani 
i takie spotkania mają na pewno wartość 
nie pieniężną, tylko człowiek czuje się 
bardziej twórcą.                              (mk) 

o Dniach ustronia mówi burmistrz 
ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

W ostatni weekend w związku z Dniami 
Ustronia i licznym i imprezami w naszym 
mieście oraz konkursem skoków Letniego 
Grand Prix w Malince przyjechało w nasz 
rejon sporo gości i turystów. Kolejny raz 
można było zaobserwować ograniczone 
możliwości komunikacyjne. Połączenia 
drogowe stwarzają pewne uciążliwości. 
Najsłabszym punktem jest kończąca się 
w Polanie obwodnica, co powoduje two-
rzenie się korków.

Na płynność ruchu na obwodnicy wpły-
wa też sygnalizacja świetlna. Mimo, że 
zawiera nowoczesne rozwiązania, po-
wodujące sprzyjanie płynności ruchu, 
niemniej konieczne jest przepuszczanie 
ruchu w poprzek. 

W niedzielę, w dzień dożynek mogliśmy 
zauważyć, że także nasz wewnętrzny 
układ komunikacyjny jest przeciążony. 
Ustawianie się korowodu dożynkowego 
na ul. Kuźniczej powoduje zablokowanie 
ul. Sportowej, która jest naturalnym wen-
tylem, a także ul. Źródlanej. Dodatkowo na 
korowód zjeżdżają maszyny i urządzenia 
rolnicze w naturalny sposób spowalniają-
ce ruch drogowy. A rolnicy na korowód 
docierają z różnych części miasta. To nie 
jest nowa sytuacja, gdyż mamy z nią do 
czynienia od początku funkcjonowania 
dożynek, jednakże stale zwiększa się ilość 
samochodów i wszyscy chcą dojechać do 
miejsca przez siebie wybranego. 

W tym roku kontynuujemy budowę ul. 
Pod Skarpą. Istniejący odcinek spełnia już 
swoją rolę. Dwa ronda, nowe przystanki 
autobusowe, nowa nawierzchnia na uli-
cach poprawia funkcjonalność wewnętrz-
nego układu komunikacyjnego. W takim 
miasteczku jak nasze w określone week-
endy będziemy odczuwać przeciążenia 
i nie ma możliwości innego rozwiązania 
niż budowa dodatkowej drogi wewnętrz-
nej. Natomiast od kierowców oczekuję 
w takich sytuacjach wyrozumiałości. 
Wszyscy dojedziemy do celu, jeżeli bę-
dziemy jeździć rozważnie. Dobrze byłoby 
w takie dni jak dożynki zamienić samo-
chód na środki komunikacji publicznej, 
czy wręcz poruszać się piechotą. Niestety 
coraz bardziej zapominamy o transporcie 
kolejowym. Praktycznie każda rodzina 
posiada już samochód i to jest główny 
środek przemieszczania się, czy wyjazdów 
weekendowych. Dopóki cena paliwa, gdy 
jedzie kilka osób samochodem, będzie 
zdecydowanie niższa od ceny biletów 
kolejowych, niewiele się zmieni i o tym 
musimy pamiętać. Być może kiedyś ruch 
samochodowy zostanie odciążony, ale 
obecnie musimy czynić wszelkie stara-
nia by ruch samochodowy maksymalnie 
udrożnić i stwarzać możliwości przyjaz-
dów do naszego miasta.     Notował: (ws)

Kołocze z KGW lipowiec na ustrońskim torgu.                               Fot. W. Suchta
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Dynamiczna scenka.                                  Fot. W. Suchta

żeńcy.                                                               Fot. W. Suchta

KoroWóD
Żeńcy: Kinga Bohucka, Michał Krysta
Snop: Marek Jaworski, Joanna i Katarzyna Heczko 
Orkiestra: KWK Pniówek pod batutą Józefa Klimurczyka
Kucyk: Pawła Gałuszki
Banderia: na koniach Jan Cieślar, Magdalena Białas-Tomczyk, 
Edward Podżorski, Barbara Suchanek-Neścior i Joanna Brudny; 
dwa konie z hodowli Stanisława Polaczka i jeden z hodowli 
Władysława Puzonia
Gazdowie Dożynek: Katarzyna i Henryk Greń, powoził Stanisław 
Moskała
Kobiety z chlebem: Estrada Ludowa „Czantoria”
Wieniec dożynkowy: Estrada Ludowa „Czantoria”
Maskotki Miasta Ustroń „Ustroniaczki”
Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” 
Estrada Ludowa „Czantoria”
Chór Ewangelicki
Chór Ave
Ekspozycja sokolnicza ptaków drapieżnych: przygotowana przez 
Michała Pszczółkę
Drzewa i krzewy ozdobne: Barbara Nowak
Pług dwuskibowy: Zdzisław Kozieł
Brona: Jerzy Szwarc
Kultywator: Rafał Gajdacz
Siewca: Karol Tomiczek
Siewnik: Stanisław Kozieł
Siewnik punktowy do kukurydzy: Ludwik Zielina
Najstarszy sprzęt rolniczy: Stanisław Brzezina
Samochód strażacki: OSP Ustroń Lipowiec
Beczka na gnojówkę: Tadeusz Wapienik
Przyczepa asenizacyjna: Jan Stasiuk
Roztrząsacz obornika: Ludwik Pniok
Rozsiewacz do nawozów: Karol Czyż
Agregat uprawowy: Grzegorz Frączek
Sadzarka do ziemniaków własnej produkcji: Jan Pawlitko
Sadzarka do ziemniaków: Jan Stec
Wielorak: Robert Rymorz 
Rzemieślnicy: Spółka spod Żoru Władysława Cieślara
Kominiarze: scenka przygotowana przez Józefa Waszka
Listonosze: Radosław Cieślar i Dominik Grzegorzek
Samochód strażacki: OSP Ustroń Centrum
Łunochód: Adrian Szczotka                                                                                      
Łunochód + beczka na gnojgaz: Karol Pinkas
Kosiarka samobieżna”Stiga”: Andrzej Rusz
Dwa pojazdy wielozadaniowe: Jerzy Nieboras
Przewracarka grzebieniowa: Mirosław Heczko
Przetrząsacz karuzelowy: Janusz Gajdzica
Przetrząsaczo – zgrabiarka „Pająk”: Adam Cieślar

Przetrząsaczo – zgrabiarka taśmowa: Zdzisława i Władysław 
Zielińscy
Zgrabiarka konna: Władysław Mrózek
Zgrabiarka karuzelowa: Leszek Glajc
Zespół do sianokiszonki - belarka i owijarka: Jerzy Janik
Przyczepa do sianokiszonki: Janusz Cieślar
Przyczepa samozbierająca: Bronisław Łukosz
Pszczelarze: Koło Pszczelarzy Ustroń
Wóz drabiniasty: Karol Kowala
Burdak: Andrzej Gojniczek
Kombajn: Jan Tomiczek
Ferma Królików Rasowych „Belg Olbrzym”: Jan Małyjurek
Gołębie: z hodowli Andrzeja Cieślara i Michała Wolnego
Żeńcy i zbieranie kłosów: Przedszkole Lipowiec, opiekun Ber-
nadeta Zając
Gospodarstwo agroturystyczne kolejka beskidzka: Helena 
i Tadeusz Zubek
Mleczarnia - produkcja sera i masła: Marek Moskwik
Pług do podorywki: Karol Sztwiertnia
Brona talerzowa: Władysław Hławiczka
Prasa do prasowania słomy i siana: Cichy Jan
Motopompa ”Sznekówka” produkcji szwajcarskiej: Czesław 
Sajan i Józef Sajan
Samochód strażacki: OSP Ustroń Nierodzim
Sieczkarnia jednorzędowa do kukurydzy: Marcin Drózd
Wybierak do kiszonki: Karol Krysta
Wóz paszowy: Władysław Madzia
Trakacz: Florian Lis
Wóz pełen zabawy - KGW się bawi: Koło Gospodyń Wiejskich 
Lipowiec
Krążanie kapusty i pieczenie drobnych ciasteczek - KGW pracuje: 
Koło Gospodyń Wiejskich Lipowiec
Krowa: Józef Cieślar
Kozy i koźlęta: z hodowli Jana Śliwki seniora
Owce: z hodowli Wandy Chmiel, powoził Tomasz Chodura
Baca z psem pasterskim: Franciszek Żyła
Fura ze ziemniakami: Wanda i Franciszek Burawa oraz Anna 
i Marek Łukasik
Kwiaty, owoce i warzywa z ogródka: Stanisław Gierczak, Ro-
dzinny Ogród Działkowy
Gazda na targ: Ludwik Kaczmarek
Mechaniczna wyciągarka do drewna: Bronisław Stekla
Prace leśne: Tomasz Sztwiertnia
Odśnieżanie i rąbanie drewna: Dariusz Szarzec
Ciągnik z rębakiem: Bogdan Chodubski
Samochód strażacki: OSP Ustroń Polana
Myśliwi: Koło Łowieckie „Jelenica” w Ustroniu
Mikołaje: zespół z osiedla Leśnik, powoził  Andrzej Balcar
Zamiatarka - mechaniczne sprzątanie: Piotr Greń              (mk)
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Dożynki organizowano w Ustroniu już w latach przedwojennych, 
a zachowało się sporo fotograii, które nieraz wcześniej pokazy-
waliśmy. Dziś przypominamy zdjęcie z 1947 r. z albumu Ludwika 
Lipowczana. Uczestniczył on w tym ważnym święcie i opisał 
swoje wspomnienia, które zostaną zamieszczone w „Kalendarzu 
Ustrońskim” na 2011 rok. 

W pochodzie szli członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”, a wieniec dożynkowy nieśli przodownicy Ludwik Lipow-
czan i Emilia Mitręga.                                       lidia Szkaradnik

Co dalej z Biedronką…
Budowa Biedronki trwa w najlepsze tymczasem mieszkańcy 

sąsiadujący z terenem tej niesamowitej inwestycji mają poważne 
problemy z dostaniem się do swoich domów. Dojazd przez teren 
budowy nie zawsze jest możliwy, ostatnio droga dojazdowa do 
sąsiedniego gospodarstwa została przekopana w poprzek. Na 
jakiś czas odcięto również wodę w związku z budową przyłączy. 
Mieszkańcy są przerażeni ponieważ z biegiem postępu prac będzie 
tylko gorzej. Pomimo takiego obrotu sprawy Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie nadal uważa, że nic strasznego się nie dzieje i nie 
widzi powodów do wstrzymania wykonania decyzji w przedmiocie 
udzielenia pozwolenia budowlanego... Czyżby w Polsce zagra-
niczne koncerny, w tym przypadku Jeronimo Martins stały ponad 
prawem, czy może działa tu zasada duży może więcej…?

liSt  Do  reDaKcji

Powstaje sklep.

Występowali artyści z miast partnerskich.      Fot. W. Suchta

MIEJSKI DOM KULTURY „PRAŻAKÓWKA” zaprasza 
do pracowni, zespołów artystycznych i kół zainteresowań 
(�0�0/�0��)

Spotkania organizacyjne:
● pracownia plastyczna 13 IX (poniedziałek) godz. 14.00   

    – sala 8
● kółko wokalne 13 IX (poniedziałek) godz. 14.30 – sala 13
● taniec nowoczesny 13 IX (poniedziałek) :
Zespół „KOlOR” (kl. I-III SP) godz. 15.00 – sala 7
Zespół „FaNTaZJa” (kl. I-III SP) godz. 15.00 – sala 7
Zespół „IMPUlS” (kl. IV-VI SP) godz. 15.00 – sala 7
Zespół „aBSURD” (kl. I-III gimnazja) godz. 15.00 – sala 7
● pracownia modelarska 14 IX (wtorek) godz. 14.00 – sala         

    9
● kółko komputerowe �5 IX (środa) godz. �4.00 – sala ��
● taniec break dance 15 IX (środa) godz. 15.00 – sala 7
● mażoretki 16 IX (czwartek) godz. 15.00 - sala 7
● pracownia rękodzieła 15 IX (środa) godz. 14.00 – sala 10
● kółko recytatorsko-teatralne 14 IX (wtorek) godz. 16.00 

– sala 10
● akrobatyka – zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2, informacja 

telefoniczna 33 8543563     
Serdecznie zapraszamy!

PoczateK  zajęć 
W  PrażaKóWce
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tuż przed metą.                                                                                      Fot. W. Suchta

Znaliśmy się od dawna, ale nigdy nie 
sądziłam, że zostaniemy parą. Przecież 
między nami była wyłącznie przyjaźń, 
może jakieś myśli, nic wielkiego. Jednak w 
sobotę wieczorem wiedziałam, że jeśli już, 
to tylko z nim – jeden impuls, nagła pew-
ność, szalone uczucie. Nie pasowaliśmy 
do siebie pod wieloma względami. On, 
zawodowy biegacz, trenujący codziennie 
od kilkunastu lat. I ja, zaledwie parę razy w 
miesiącu wychodząca z domu, aby truch-
tać gdzieś nieudolnie pod osłoną nocy. Ale 
pocieszałam się tym, że byli tacy, którzy 
wcześniej nie znali się zupełnie. Przyszli, 
stanęli z boku, i kiedy my wykonywaliśmy 
skomplikowaną rozgrzewkę, wypatrywali 
singli podobnych sobie. Potem jeden 
drugiego ciągnął albo popychał, jeden 
z drugim rozmawiał i poznawał się, na 
końcu jeden drugiemu piekł kiełbaskę przy 
ognisku. I też było romantycznie.

SeRCe
Wszystko wydarzyło się 21 sierpnia, 

o 19.30. Serce biło mi jak szalone, kiedy 
po raz pierwszy chwycił mnie za rękę. To 
był przecież sam początek, największe 
nadzieje - moment startu, kiedy emocje 
kipiały, a wszyscy wytężali słuch w ocze-
kiwaniu na wystrzał korka od szampana. 
Ten sygnał dawała  zastępczyni burmistrza 
Jolanta Krajewska-Gojny. Była też prasa, 
telewizja, ale wtedy nie zwracaliśmy na 
nich uwagi, bo liczyło się co innego. 

Rozłączyliśmy się, żeby wyprzedzić 
wolniejszych i nabrać odpowiedniego 
tempa. Pierwszy most na Wiśle, jaki mi-
nęliśmy, był najpiękniejszym miejscem 
całej trasy: wszyscy, jeszcze oszołomieni 
startem, patrzyliśmy na różowe niebo - 
błysnęło nam w oczy zachodzące słońce. 
Potem skręt w lewo, na bulwar. Tam uspo-
koiliśmy się nieco i zaczęliśmy cieszyć się 
biegiem. Zaskoczeniem było to, jak wiele 

ludzi machało nam, uśmiechało się do nas, 
kibicowało, wołało. Niektórzy przyłączali 
się i biegli z nami. Nikt nie był rywalem: 
pary rozmawiały między sobą, zupełnie 
obcy ludzie żartowali. Tuż obok biegli 
dwaj mali chłopcy – jeden w słomkowym 
kapeluszu z kokardką, przerażony, że brat 
biegnie za wolno i na pewno przegrają. 

- Tu nie chodzi o wygraną – powtarzał 
ciągle starszy - No weź się uspokój, tu 
chodzi o dobrą zabawę!

Za drugim mostem zorientowałam się, 
że oto jesteśmy za połową drogi; już nie-
długo wszystko się skończy. Tak szybko? 
Przecież byliśmy razem dopiero kilka 
minut! Skoro jednak koniec, to posta-
nowiliśmy rozegrać inisz najlepiej, jak 
potraimy. Czuliśmy, że możemy na sobie 

polegać, także wtedy, gdy trzeba zdobyć 
się na wysiłek i o coś powalczyć. Przez 
ostatnie kilkaset metrów znowu trzymali-
śmy się za ręce, tak trzeba było. Na mecie 
tłumy witały nas z brawami. Klaskali dla 
wszystkich, maratończyków i amatorów, 
nawet dla tych, którzy te 3160 metrów 
przeszli szybkim spacerem – a może 
przede wszystkim dla nich. Na przykład 
dla Alicji Kaczmarek, emerytowanej 
nauczycielki, która na Bieg przyjechała 
z Inowrocławia już 10 raz:

- Nie wiem, czy w przyszłym roku 
będę, ponieważ zdrowie już nie pozwala. 
Ale dałam z siebie wszystko, bo bardzo 
chciałam mieć dziesiątą koszulkę i uczest-
niczyć w tej atmosferze. Zawsze jestem 
tutaj sercem. Dzisiaj do południa leżałam 
w łóżku, no niestety nie ma sił, ale trzeba 
było iść. Biegłam z takim sympatycznym 
panem z Brennej. Przyjeżdżam tutaj 
sama, żeby wypocząć i specjalnie pobiec, 
bardzo sobie chwalę ten czas. Pierwsze 
zmęczenie – a potem jest już cudownie.

aCh, aTMOSFeRa
Siła Biegu tkwi, jak twierdzą zgodnie 

wszystkie pary, w atmosferze. „Ta at-
mosfera”, „ten klimat”, powtarzały się 
w każdej wypowiedzi. Dawid Sladek 
z UKS 14 Zabrze, który pobiegł ze swoją 
dziewczyną Ewą Witoszyńską z tego 
samego klubu, w kilku zdaniach opisał 
wrażenia profesjonalnych biegaczy: 
- Jeżeli ktoś chce rywalizować, to będzie 
rywalizował, ale tak naprawdę każda 
para się liczy, nie ważne, czy jest pierw-
sza, trzydziesta czy ostatnia. Każda się 
jakoś zaznacza. Najfajniejsze jest to, że 
można podzielić tych ludzi na dwie czę-
ści. Na tych, którzy biegną dla zabawy 
i na tych, którzy faktycznie chcą biec 
i z roku na rok zbijać swoje czasy. My dzi-
siaj chcieliśmy pobiec lepiej niż rok temu 
– z takim celem tutaj przyjechaliśmy, bo 
było 11 miejsce, a w tym roku czwarte, 
czas też o 30 sekund lepszy. 
- Atmosfera jest niezapomniana, nie da 
się jej porównywać do żadnego innego 
biegu ulicznego – mówiła Ewa. - Byliśmy 
przy okazji, bo mamy tutaj rodzinę, ale 

Serce  W  Butach
do		bIegaNIa

Biegały pary w różnym wieku.                                                 Fot. W. Suchta
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Śpiewano razem z torką.                                                                       Fot. W. Suchta
staraliśmy się tak ten termin dopasować, 
żeby dzisiaj biec. 

Specjalnie na Bieg przyjechała cała ro-
dzina o nazwisku Wróbel, z Łazów: 

- Podzieliliśmy się tak, że ja biegłam 
z synem, który bardzo mnie dopingował 
– mówiła Adrianna Wróbel, mama - Mąż 
biegł z córką Zosią. Bardzo chętnie przy-
jedziemy jeszcze w przyszłym roku, wła-
ściwie jesteśmy teraz tylko ze względu na 
Bieg. Dowiedzieliśmy się o nim ze strony 
Maratony Polskie i byliśmy zdziwieni, że 
to już dwudziesta edycja. 

- Dlatego się wkurzałem, bo ja mam 
szybsze tempo, a musiałem czekać na 
mamę i nie byliśmy pierwsi – dodał jej 
syn Bartek, lat 10. - Ja już wyrwałem na 
starcie, wyprzedziłem parę z wózkiem, 
potem pana z hulajnogą i innych, odwra-
cam się i patrzę, gdzie jest mama? Tak na 
co dzień to wychodzę z tatą albo z mamą 
biegać, bo mamy stadion pod nosem, tylko 
wyjdziemy i już jesteśmy. Nie wiem, co 
dalej z moją karierą sportową, może jakieś 
mistrzostwa świata na trzy kilometry?

ChCIelI BIeGać
Było nas 121 par, do tego kibice, przy-

jaciele. Nikt nie miał prawa czuć się 
samotnie. Ze wszystkimi można było 
bez trudu porozmawiać: przysiąść się do 
stolika, zagadać, pośpiewać. W końcu 
wszyscy mieli ze sobą coś wspólnego, 
i nie chodziło tylko o pomarańczową, 
biegową koszulkę. W jednym kręgu wokół 
ogniska, obok Karczmy Góralskiej, mogli 
wspólnie spędzać czas. Romantyzm był 
momentami rubaszny – w końcu grał Kazo 
„Nędza” Urbaś ze swoją Torką – mo-
mentami prosty, a taki, którego się szuka, 
w końcu były tam też prawdziwie zako-
chane w sobie pary. Jak na przykład Ro-
muald i jego żona Romualda Cichoń, która 
bardzo rwała się do całowania małżonka 
podczas wręczania nagród. Była dość 
mało kobieca, ale nikt z grzeczności nic 

nie kwestionował; wystartowali i nawet 
zdobyli drugie miejsce w swojej kategorii 
„do 100 lat”. Wygrali w niej Bogusława 
i Tadeusz Kupczak z Cieciny. W kategorii 
do lat 20: Marcelina i Wojciech Wojtyło 
z Pogórza, do lat 30: Barbara Wojtyła 
i Przemysław Strządała z LKS Pogórze, 
do lat 50: Ewa Witoszyńska i Dawid Sla-
dek  z UKS 14 Zabrze, do lat 70: Monika 
i Artur Bielińscy z Przyszowic, którzy 
w ogólnej klasyikacji zajęli 1 miejsce 
z czasem 12 min. 20 sek. W kategorii do 
130 lat: Maria Bohenek i Henryk Hein-
rich ze Skoczowa, powyżej 130 lat: Zoia 
Leśkiewicz z Bielska – Białej i Franciszek 
Pasterny z Ustronia. Oczywiście, liczyła 
się suma lat obu osób z pary. Najstarszą 
parą byli Emilia i Roman Szczotka, którzy 
łącznie przekroczyli 141 lat. Najstarszym 
zawodnikiem był Tadeusz Krywult, który 
skończył 85 lat. Najmłodszym – Zuzanna 
Śliż, która miała kilka miesięcy, a  jej wó-
zek popychał tata. Wszystkie małe dzieci 
dostały maskotki Ustroniaczka, zwycięzcy 
puchary, a szczęśliwcy nagrody wyloso-
wane przez organizatorów: Grażynę Wi-
niarską i Zbigniewa Brachaczka z Urzędu 
Miasta. Wielkie serca z piernika otrzy-
mali ci, którzy przybiegli na metę ostatni 
w każdej kategorii wiekowej, były rów-
nież nagrody dla przebierańców, np. Julii 
i Bartosza Sewerynów, małych bokserów 
i jednocześnie najmłodszej pary – w sumie 
liczącej 10 lat. Organizatorzy zostali uho-
norowani  jubileuszowo specjalną nagrodą 
od zawodników Formy z Wodzisławia 
- wieloletnich uczestników. 

Nasz związek się skończył, ale nadal 
utrzymujemy ze sobą kontakt. Przyjaźń 
nie ucierpiała. Odeszliśmy do swoich 
spraw, samotnych treningów, wymieniając 
obietnicę w blasku ogniska: mój drogi, 
koniecznie - za rok tutaj, o tej samej porze, 
na 21.Biegu Romantycznym Parami. 

Maria Kulis

Kilka desek, trochę siana, długie kije – 
z towarzyszeniem wyobraźni, na parkingu 
obok rynku stanął budynek mieszkalno-
gospodarczy. Następnie doszło do pod-
palenia. Nieznany sprawca w czarnym 
stroju zapalił leżącą w środku ściółkę 
i gdzieś zniknął. Małe dzieci westchnęły 
z zachwytu i oburzenia, a przez głośniki 
słychać było głos komendanta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ustroniu, Mirosława 
Melcera.

-Jeżeli już z różnych względów dojdzie 
do pożaru w mieszkaniu, należy je jak 
najszybciej opuścić, jeśli nie zdołamy 
zgasić ognia. Pamiętajmy również o na-
szych sąsiadach. Bardzo istotną rzeczą 
jest utrzymywać, szczególnie nasze drogi 
oddechowe na poziomie podłogi, terenu. 

Strażacy przyjechali: były to ustrońskie 
jednostki OSP Centrum i OSP Polana. Po 
przyjeździe natychmiast przystąpiły do 
akcji. Na początku sprawnie wykonały 
rozpoznanie ogniowe budynku. Pozwa-
la ono wypracować taktykę działania 
i doprowadzić do likwidacji pożaru w jak 
najkrótszym czasie. 

Straż, przyjeżdżając do pożaru miesz-
kania nie wie, czy jest w nim prąd, gaz, 
jakieś niebezpieczne substancje, które 
trzeba rozpoznać, a które są istotne w 
dalszym działaniu ratowniczym. Dlatego 
rozpoznanie obiektu pod względem za-
silania gazowego i elektrycznego ma dla 
ratownika bardzo duże znaczenie. 

Pożar został opanowany i strażacy przy-
stąpili do rozbierania obiektu na części. 
Ugaszenie pożaru stanowi czasem 30 
procent całej akcji, reszta to dogaszanie, 
prace rozbiórkowe. 

 M. Melcer powiedział na koniec:
 - Myślę, że najistotniejszą rzeczą jest 

uświadomić, że jeżeli my sami sobie nie 
zagwarantujemy bezpieczeństwa w na-
szym mieszkaniu, gospodarstwie, to nikt 
tego za nas nie zrobi.                 (mk)       

Pożar 
Na	ryNku

Strażacy w akcji.            Fot. W. Suchta
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mIEjska BIBLIoTEka PuBLICzna  im. j. wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CzyTELnIa ogóLna oRaz wyPożyCzaLnIa dLa dzIECI I młodzIEży
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. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (aK, PSz na zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
galeria „Pod jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej
„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.

mIEjskI oœRodEk PomoCy sPo£ECznEj
ul. m. konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
 

sTowaRzyszEnIa I zwIĄzkI w PRażakówCE
zw. kombatantów RP i By³ych wiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich si³ zbrojnych na  zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek Inwalidów wojennych RP i zwi¹zek By³ych wiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

mIEjska InFoRmaCja TuRysTyCzna  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 856-38-10.

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

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.

eKoGroSzeK - SPrzeDaż
letnia promocja

najwyższa jakość + promocyjne ceny
663-361-810

Władze otwierają jarmark na rynku.      Fot. W. Suchta
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KrzyżóWKa   KrzyżóWKa   KrzyżóWKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZIOMO: 1) sandały lub gumowce, 4) pod 
drzwiami chaty, 6) upinany na głowie, 8) duża miska, 
9) linijka tekstu, 10) tajniki czegoś, 11) krajan, 12) 
ładny zapach, 13) lewy dopływ Wisły, 14) okrywa 
pień drzewa, 15) jezioro mazurskie, 16) atrybut barana, 
17) mniej więcej, 18) miara powierzchni gruntu, 19) 
ilmowa lwica, 20) rzeka graniczna.

PIONOWO: 1) pokój gościnny, 2) do mierzenia 
gorączki, 3) karty do wróżenia, 4) kraina południo-
woamerykańska, 5) sąsiadują z Ustroniem, 6) przodek 
fortepianu, 7) rosyjska piękność, 11) obraźliwie o 
starszych osobach, 13) zwieńczenie kończyny, 14) 
marny obraz.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu li-
ter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na 
rozwiązania oczekujemy do 3 września.Rozwiązanie 
Krzyżówki z nr 32: DO laSU Na GRZyBy

Nagrodę w wysokości 30 zł, książkę „Siedem słupów 
mądrości” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia oraz bon  
o wartości 100 zł do wykorzystania w biurze turystycznym 
„Mea Travel” otrzymuje: Maria Szymczakz Ustronia, os. 
Cieszyńskie 3/20. Zapraszamy do redakcji.

SieDeM SłuPóW 
MĄDroŚci

ZaKŁaD POGRZeBOWy
leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-�5.00 sob �.00-��.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: �� 854 44 75, tel. kom. 050� 7�5 ���

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

Lecóm kartki z kalyndorza
                     A wroz z nimi czas nóm leci

                     Przeszła wiosna, przyndzie lato
                     Za nim hnet się skludzi jesiyń

                     Ale przedtym jak co roku
                     Spotkejmy się na festynie
                     Kaj nóm całe popołedni

                     Przi samych radościach minie
                     

                     Bydzie bufet – w nim jelita
                     I kapusta ze szpyrkami
                     I stojisko z nejlepszymi
                     Ustróńskimi kołoczami

                     

                     Bydóm też w sprzedaży fanty
                     A tuplujym – pełne wszycki

                     I muzyczka bydzie grała
                     Kaj nie chybi też solistki

                     Zdziebko ruchu też przi tańcu
                     Zadowoli naszych gości
                     I krónżyni się poprawi
                     I rozruszo przeca kości

                     

                     Nejserdecznij Was zaproszóm
                     Tradycyja nie zaginie

                     Jak się zaś spotkómy wszycy
                     Trzecim razym – na festynie.

                                                          Wanda Mider
Festyn odbędzie się 28 sierpnia o godz. 13.00, na dziedzińcu 

Paraii

6-7 sierpnia w Ustroniu Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja 
zorganizowała Konferencję szkoleniową dot. praktycznego zasto-
sowania programu „Siedem słupów Mądrości” w poradnictwie 
chrześcijańskim. Program ten obejmuje: książkę Aliny Wieji  
o takim samym tytule, studium biblijne „Odbudowanie życia 
w obitości” oraz wykłady „Życie w obitości”. W Konferencji 
wzięło udział około 100 osób m.in. z tak odległych miast, jak np. 
Szczecin, Koszalin, Gdańsk. Wykładowcy, Henryk i Alina Wieja, 
na bazie wieloletniego doświadczenia w pracy z ludźmi, przedsta-
wili proces pomagania osobom, które zmagają się z problemami: 
kłamstwa, manipulacji, niszczącego gniewu, niewłaściwego ob-
razu Boga, innych oraz siebie, kłopotami inansowymi, brakiem 
zdrowych więzi i brakiem przebaczenia. Program „Siedem słupów 
Mądrości” jest oparty na żywej relacji z Jezusem Chrystusem  
i pomaga w zastosowaniu Pisma Świętego w życiu na co dzień. 
Przedstawienie go pozwoliło wielu uczestnikom odkryć, że życie 
w obitości, o którym mówił Jezus – jest możliwe także dzisiaj! 

Przez najbliższy miesiąc książka Aliny Wieji „Siedem słupów 
Mądrości” będzie nagrodą w krzyżówkach Gazety Ustrońskiej. Ży-
czymy powodzenia w losowaniu!                                         (JB)

W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin 
Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 listopada połączonej z wręczeniem 
Laurów Srebrnej Cieszynianki przypomina się o możliwości 
zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje, 
instytucje działające na terenie Ustronia. Kandydatem może być 
każdy mieszkaniec gminy. Zgłoszenie musi być dokonane na 
piśmie i zawierać oświadczenie kandydata zawierające zgodę 
na wyróżnienie i ujawnienie danych osobowych. Zgłoszenia 
przyjmuje się w Urzędzie Miasta w terminie do 15 września br. 
Kartę zgłoszenia kandydata oraz wszelkich informacji można 
uzyskać w wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM, 
pok. nr 16, tel. 8579-328. 

Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas wrześniowej 
sesji. Przy wyborze Rada weźmie pod uwagę przede wszystkim 
szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kandydaci 
a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych, pozy-
tywnych wartości będących godnymi naśladowania i stanowiące 
wzór dla innych.

komu	laur
cIeSzyNIaNkI

ZAPROSZYNI  NA  FESTYN 
W  USTRÓŃSKI  PARAFIJI 

PW. ŚW. KLEMENSA
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Widok na Gurową ze ścieżki spacerowej „jeleniczka”.	                Fot. a. Georg

N    49o42’643”
E     018o48’ 018”
To najbliżej centrum miasta położone 

wzniesienie, obecnie oddzielone od miasta 
szosą ekspresową Katowice - Wisła (ul. 
Katowicka II). Dawniej jej wschodnie stoki 
dochodziły do ul. Jelenica. Tu znajdowała 
się meta oświetlonego stoku narciarskiego 
z wyciągiem zaczepowym (wyrwirączką).
Stok znajdował się  po prawej stronie od 
Wytwórni Wód Naturalnych “Czanto-
ria” i Domu Wczasowego “Przodownik”. 
Obecnie na Gurową prowadzą następujące 
drogi:

1. Trawersowanie od północnego - za-
chodu na wschód: 

Z Rynku: ul. Andrzeja Brody, przez 
osiedle Manhatan, przekraczając szosę 
ekspresową Katowice - Wisła, dalej ul. An-
drzeja Brody, do nieczynnego wapiennika, 
tu w lewo ul. Widokową, po przejściu ok. 
1 km piękny widok na Ustroń i dzielnicę 
leczniczo-rehabilitacyjną na Zawodziu. 
Nieco dalej od wschodu dochodzi  do nas 
ul. Myśliwska. Idąc dalej ok. 200 m docho-
dzimy do rozwidlenia dróg polnych. My 
idziemy dalej na południe, by po dalszych 
200 metrach znaleźć się na najwyższym 
wzniesieniu Gurowej. Od wschodu wi-
dzimy Równicę i Orłową. Od południa 
Palenicę, Skalicę. Od zachodu Czantorię 
Wielką i Małą Czantorię. W najwyższym 
punkcie Gurowej 452 m n.p.m. skręcamy 
na wschód i dalej ścieżką polną  schodzimy 
w stronę Ustronia. Przed nami widok na 
Lipowski Groń i Równicę. Dochodzimy do 
lasu, by po 200 m skręcić na północ i po 
dalszych 500 m dojść do ul. Myśliwskiej. 
Dalej ul. Myśliwską w dół, przekraczając 
szosę ekspresową Katowice - Wisła, idzie-
my dalej ul. Myśliwską do ul. Parkowej. 
Dalej ul. Parkową i ul. 9 listopada docho-
dzimy do Rynku.

2. Wejście od wschodu ( szlakiem tury-
stycznym żółtym na Małą Czantorię):

Z Rynku, ulicami 9 listopada i Space-
rową, dochodzimy do ul. Myśliwskiej. 

Dalej ul. Myśliwską, przekraczając szosę 
ekspresową Katowice - Wisła, idziemy 
w górę, aż do ul. Widokowej. Ulicą Wi-
dokową w lewo w górę, po 100 m do-
chodzimy do rozwidlenia dróg polnych 
(szlak turystyczny żółty na Małą Czantorię 
odchodzi w prawo w górę). Dalej idąc na 
południe pod górę dochodzimy do najwyż-
szego wzniesienia Gurowej.452 m n.p.m.  
Stąd za drogą polną w dół w kierunku 
wschodnim schodzimy szlakiem  spacero-
wym niebieskim "Jaleniczka"  do ul. My-
śliwskiej. Ulicami Myśliwską, Spacerową 
i 9 listopada dochodzimy do Rynku.

3. Wejście ścieżką polną (dawnym sto-
kiem narciarskim) od wschodu:

Z Rynku ul. 9 listopada i ul. Spacerową 
dochodzimy do ul. Myśliwskiej. Dalej 
ul. Myśliwską, po przekroczeniu szosy 
ekspresowej  Katowice - Wisła, po 50 m 
skręcamy w lewo i drogą polną (cały czas 

za znakami szlaku niebieskiego spacerowe-
go "Jeleniczka") dochodzimy do miejsca 
w którym droga nasza przecina dawny stok 
narciarki (wspaniały widok na dzielnicę  
leczniczo - rehabilitacyjną na Zawodziu). 
Tu skręcamy w prawo i bardzo stromo wą-
ską ścieżką podchodzimy od wschodu na 
pierwszy ( wschodni wierzchołek). Mijamy 
po lewej stronie górną „stację” wycią-
gu narciarskiego. Wschodni wierzchołek 
Gurowej 437 m n.p.m. położony jest ok. 
100 m drogi wyżej, N 49o42’ 689” E 028o 
48’250”. Z tego najwyższego punktu skrę-
camy w lewo i osiągamy drogę polną, którą 
idąc na zachód dochodzimy  na najwyższe 
wzniesienie Gurowej 452 m n.p.m. Stąd 
możemy zejść idąc w kierunku zachodnim, 
albo ul. Myśliwską, Parkową i 9 listopada 
albo ul. Widokową, A. Brody dochodząc 
w obu przypadkach do Rynku.

4.  Wejście od wschodu ( szlakiem spa-
cerowym niebieskim "Jeleniczka")

Z Rynku ul. 9 listopada, ul. Spacerowa 
do Myśliwskiej. Dalej ul. Myśliwską, po  
przekroczeniu szosy ekspresowej  Kato-
wice - Wisła, po 50 m skręcamy w lewo 
i drogą polną ( cały czas za znakami szlaku 
niebieskiego źródlanego). Drogą polną 
trawersując wschodnie stoki Gurowej 
dochodzimy do rozwidlenia dróg polnych. 
My idziemy na prawo dalej w górę drogą 
polną, aż do najwyższego wzniesienia Gu-
rowej 452 m n.p.m. Stąd jak już poprzednio 
podałem możemy zejść idąc w kierunku 
zachodnim, albo ul. Myśliwską, Parkową 
i 9 listopada, albo ul. Widokową, A. Brody 
dochodząc w obu przypadkach do Rynku. 
Ta droga najlepiej nadaje się na wejście 
zimowe na nartach.

 Od południa wejście na Gurową jest 
utrudnione z uwagi na ogrodzone tereny 
ośrodka domków kampingowych i pry-
watnych posesji.

Gurowa jest najłatwiejszą do zdobycia 
pieszo górą ze wszystkich gór w Ustro-
niu. Czas przejścia  wyżej opisanych 
dróg wynosi od 1  - 1,5 godziny. Dłu-
gość od 7-8 km,  przewyższenie +110 m. 
              andrzej Georg

GuroWa 452 M n.P.M.

Panorama miasta z ul. Widokowej.                                            Fot. a. Georg
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Rajd w miniaturze, czyli Autowir o Pu-
char Burmistrza, jest czymś, co doskonale 
znają wszyscy pasjonaci samochodów 
w naszym regionie. Potwierdzili to liczną 
obecnością na chodnikowych trybunach 
podczas 12. edycji, która odbyła się w pią-
tek, 20 sierpnia. Zresztą, patrzyli nie tylko 
oni: ogromne zainteresowanie okazywali 
również ci, którzy w okolice Ronda Miast 
Partnerskich dostali się przypadkiem.

- W tym miejscu robimy to już trzeci raz. 
Wtedy, trzy lata temu, były takie schody, 
żeby to robić na rondzie, że myślałem, że 
Autowir się nie odbędzie – mówi Zygmunt 
Molin, pomysłodawca i organizator. - Jed-
nak pan burmistrz stanął na wysokości 
zadania i powiedział, że zawody tak się 
wpisały w krajobraz, że muszą być. Poza 
tym, nie było żadnej alternatywy dla miej-
sca. Chciałem przede wszystkim, żeby 
to było w centrum. Myśleliśmy, że może 
na parkingu pod Czantorią, fajne alejki 

tak zwane palenie opon.                        Fot. W. Suchta

PoDWórKoWe  ŚciGanie 
Się  uDziela

i też by to było widowiskowe, ale już nie 
traiłoby tam tylu kibiców. Chcielibyśmy 
jeździć nawet od wieczora do rana, ale 
problem z ruchem niestety pozwala tylko 
na jeden przejazd każdego. Ilość ludzi też 
mobilizuje, a najbardziej to, że słyszę, że 
się podoba, że jest ok. 

Aby wziąć udział w zawodach, nie 
trzeba spełniać żadnych wymagań. Wy-
starczy podpisać oświadczenie, że je-
dzie się na własną odpowiedzialność, 
i mieć sprawny samochód. Następnie 
trzeba nauczyć się, jak przebiega trasa 
Autowiru – dla niektórych był to pewien 
problem, bo może i odległość krótka, ale 
w ferworze jazdy łatwo pomylić miejsce, 
w które trzeba skręcić. Niektórzy mylili 
się specjalnie, żeby móc przejechać jesz-
cze kilka kółek wokół ronda. Oklaski 
i wiwaty publiczności zdecydowanie ich 
do tego zachęcały. Wkrótce na drodze po-
wstały ślady gumy, ponad głowami unosił 

się zapach spalenizny – zatem wszystko 
jak na prawdziwym rajdzie. 

- Ja im mówię, żeby traktowali to jako 
zabawę, żeby ująć trochę adrenaliny – 
mówi Z. Molin. - Dwóch, trzech to widać 
było, że tak to sobie wzięli do serca, że im 
potem brakowało rąk. Bo jednak tu kie-
rowca nie ma tak, że sobie powpina biegi 
i jedzie, tylko tu jest cały czas kręcenie 
kierownicą, w lewo, w prawo - ciepło, 
publika, to też robi swoje. Ja wiem sam po 
sobie, jak to działa. Niby takie podwórko-
we ściganie, a się udziela. 

Brało udział 50 samochodów. W klasie 
„Maluch” I miejsce zajął Tomasz Łu-
kosz, II miejsce Dariusz Salecki – który 
powiedział:

- Autowir bardzo mi się podobał, co 
roku tu jeżdżę, jeszcze ani razu nie udało 
mi się wygrać. Chciałbym podziękować 
organizatorom, że udało się to zrobić 
kolejny raz, bo jest gdzie jeździć. Ja jeż-
dżę amatorsko, jutro jadę do Kielc na tor 
wyścigowy. Zajmuję się tym już ponad 
7 lat – i zawsze maluszki. 

Tuż za nim uplasował się Arkadiusz 
Korzonek, IV miejsce zdobył Beniamin 
Sikora, V miejsce Arkadiusz Wantulok, 
VI Przemysław Hess. 

W klasie open zwyciężył Zbigniew 
Rembiesa, który powiedział:

- Powinno się organizować więcej ta-
kich imprez, z tego tytułu, że młodzi 
zawodnicy, utalentowani, jednak za bar-
dzo nie mają gdzie możliwości wykazać 
swoich umiejętności. Uważam, że to jedna 
z najlepszych imprez rozgrywanych tutaj 
w okolicy. Przesiadłem się z seicento, 
kiedyś jeździłem w pucharze. Teraz jeżdżę 
hondą civic i chciałbym coś dalej w tym 
kierunku robić, ale nie ukrywam, że brak 
sponsorów mi to trochę uniemożliwia. 

II miejsce zdobył Adrian Szczypka, 
jadący iatem seicento. III miejsce An-
drzej Szewczyk (mazda 323), IV miej-
sce Krzysztof Borowiecki (honda crx), 
V miejsce Dawid Gajda (iat cc) i VI miej-
sce Krystian Macura (vw polo). Wszystkie 
wymienione miejsca otrzymały nagrody, 
co nie byłoby możliwe bez sponsorów: ir-
my Bronowski Auto-części ze Skoczowa 
i irmy Auto-części W. Brudny z Ustronia, 
którym organizatorzy pragną serdecznie 
podziękować. Wielką pomoc okazała 
również Miejska i Powiatowa Komenda 
Policji oraz Straż Miejska, które kierowały 
ruchem. Puchary ufundował Urząd Mia-
sta.                                      Maria Kulis
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Do wynajęcia umeblowane 2 
pokojowe mieszkanie w willi 
w Ustroniu Zawodzie (64m2) 
33/ 854-36-48.

Sprzedam działkę budow-
laną z fundamentem i dwoma 
projektami w Ustroniu. 514-
929-047.

Przyjmę instalatora, hydrau-
lika. 509-940-503.

Sprzedam regały sklepowe 
oraz witryny podświetlane. 
691-708-245.

Czyszczenie dywanów, ta-
picerki. 33/854-38-39, 602-
704-384.

Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny. Kolejki PIKO,HO-
,TT. 607-912-559.

Kupię antyki, starocie 790-
467-020.

Radia, wzmacniacze, gra-
mofony, magnetofony kupię. 
502-685-400.

Sprzedam pawilon handlowy 
w centrum Ustronia. 602-768-
768.

Dj, wodzirej - wesela, im-
prezy irmowe, karaoke, uro-
czystości rodzinne. tel. 603-
168-747.

www.okna-besta.pl ZA-
PRASZAMY USTROŃ tel. 
(33)854-53-98.

Zakładanie ogrodów, prace 
brukarskie. Pielęgnacja traw-
ników (skaryikacja, aeracja, 
nawożenie, dosiew). 507-054-
163.

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

Wynajmę mieszkania: 1-po-
kojowe, 2-pokojowe + łazienka 
+ aneks kuchenny. Ustroń Po-
lana ul. Turystyczna 5a. 603-
069-671.

Węgiel Eko-groszek pako-
wany, drewno podpałkowe, 
drewno twarde, brykiet, trans-
port. 518-201-189.

Kupię wiązki samochodowe 
miedziane. 518-201-189.

Okazja materac odleżynowy 
na gwarancji. 506-026-245.

Komis art. dziecięcych Baby 
Boom 100m od Tesco. 

Elektroinstalacje, odgro-
mówki. 508-016-055.

Opieka nad dziećmi z dowo-
zem do domu. 788-352-219-, 
889-290-800.

Poszukuje współlokatora 
do mieszkania 2-pokojowego, 
centrum. 605-635-161.

Ustroń. Lokal handlowy do 
wynajęcia. 602-768-768.

dziesięć  lat  temu

        KUlTURa
28/29.08 godz. 17.00 Military Festiwal - Ustroń 2010. 
   godz. 15.00     W programie m.in.: Konkurs Piosenki Żoł- 
          nierskiej, Wybory Miss Polski Militaria 
          2010, występ Orkiestry Garnizonowej 
          Garnizonu Kraków,stoisko promocyjne 
          Wojska Polskiego, wstęp wolny.
15.09   godz. 10.00 Teatr Pietruszki: „Z życia jarzyn – na stra- 
          ganie” Spektakl teatralny dla uczniów 
          pierwszych klas Szkoły Podstawowej,  
          MDK „Prażakówka”.
 SPORT
29.08  godz. 11.00    Mecz piłki nożnej Nierodzim - TS Miesz- 
          ko-Piast Cieszyn - stadion w Nierodzimiu.
  KINO 
20,21,23-25.08 
 godz. 18.45    PAN I PANI KILER, (12lat), komedia  
          sensacyjna, USA 2010.
20,21,23-25.08 
 godz. 20.30   PREDATORS, (15lat), sensacja, USA 2010. 

Fragment rozmowy z prezesem katowickiego oddziału Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich:

Bywa pan w Ustroniu. Wszyscy mówią o panującym tu cha-

osie architektonicznym. Jak pan, człowiek z zewnątrz, patrzy 
na nasze miasto?

Uważam, że Ustroń dojrzał do tego, by odbył się tu poważny 
konkurs architektoniczny na przyszły kształt tego miasta. 

Pana zdaniem, da się tu coś jeszcze uratować?
Oczywiście. Zawsze się da. Nie są to dzisiaj czasy do robienia 

jakiegoś harakiri na chaotycznej strukturze miasta, ale wierzę 
w możliwości intelektualne ludzi (...). Bez wizji po prostu nic 
się nie zmieni. Sam tu często przyjeżdżam i wiele rzeczy mnie 
bardzo boli. 

Co najbardziej?
Może najpierw powiem, że wiele rzeczy w Ustroniu mi się po-

doba. Szczególnie aktywność mieszkańców w mikroskali. Ogrody 
coraz ładniejsze, na niezłym poziomie gastronomia. Natomiast 
najbardziej boli mnie ogólny chaos, czyli brak klarownego ukła-
du miasta. Jest tu wiele miejsc bardzo ładnych, ale schowanych, 
nie powiązanych komunikacyjnie. Może ratusz powinien być 
piękniejszy – wydaje się ciągle taki nieskończony i niezbyt ład-
nie wyglądający, a tyle ładnych domów powstaje. Chyba ratusz 
powinien być w czołówce, a nie w ogonie. Są pomysły na budowę 
rynku i tu bym przestrzegał. Nie w tych kategoriach trzeba myśleć. 
Ważna jest całość, a jeżeli wyjdzie plac taki czy inny, to bardzo 
dobrze. Nie można jednak na siłę tworzyć rynku, zostawiając 
całą resztę. Trzeba dążyć do tego, żeby całość była harmonijna 
i wszystkie jej elementy. Jeżeli wyjdzie z tego rynek, to dobrze, 
jeżeli nie wyjdzie, to też dobrze i wtedy należy stworzyć piękny 
skwer wokół ratusza. 

15 sierpnia obchodziliśmy w Ustroniu Święto Wojska Polskiego, 
rocznicę bitwy warszawskiej i powstania warszawskiego.  Modli-
twy prowadził ks. kanonik Antoni Sapota z koncelebrantami: ks. 
kanonikiem Leopoldem Zielasko i ks. Jackiem Wójcikiem.

W czasie, gdy w ustrońskim amiteatrze artyści miast partner-
skich hucznie koncertowali dla licznie zgromadzonej publiczności 
i władz tych miast, w galerii Biura Promocji i Wystaw Artystycz-
nych w Rynku Karol Kubala – znany i ceniony plastyk oraz dzia-
łacz Towarzystwa Miłośników Ustronia – po cichutku otwierał 
wystawę swoich obrazów.                                                     (mk)

26-27.8 centrum ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
28-29.8 Pod najadą ul. 3 Maja 13  tel. 854-24-59
30-31.8 na Szlaku ul. 3 Maja 46   tel. 854-14-73
1-2.9  centrum ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Parcie na szkło.               Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *
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Rok szkolny 
czas zacząć

Poloneza czas zacząć. Podkomorzy ru-
sza… Już nie jestem pewny, czy dobrze 
zapamiętałem stary tekst, którego uczą 
się kolejne pokolenia uczniów w polskich 
szkołach. Ta niepewność budzi wspo-
mnienia dawnych szkolnych lęków, obaw 
i niepewności. Czy odrobiłem zadania, 
czy dobrze się przygotowałem do lekcji 
czy potraię znaleźć właściwe odpowiedzi 
na zadawane mi pytania, czy pomyślnie 
zakończę kolejny rok szkolny…

To wszystko wraca co roku z datą  
1. września. A ona oznacza, że to nie polo-
neza czas zacząć, ale zacząć trzeba nowy 
rok szkolny. Wakacje najwyraźniej zbliżają 
się do końca. Pozostało jeszcze tylko sześć 
dni. Jeszcze milczą szkolne dzwonki, jesz-
cze jest cicho na korytarzach i w klasach. 
Ale godziny tego wakacyjnego spokoju 
są policzone. Trwają ostatnie przygoto-
wania do nowego roku szkolnego; kończą 
się remonty, trwa generalne sprzątanie, 
odbywają się konferencje nauczycielskie, 
szykuje się plan lekcji i innych szkolnych 

zajęć, przygotowuje się plan uroczystości 
na inaugurację roku szkolnego.

Od 1. września znowu życiem tętnić będą 
szkoły wszelkich szczebli. Rytmowi szkol-
nego życia podporządkowane zostanie ży-
cie osób związanych ze szkołą. Do planów 
szkolnych zajęć zostaną dostosowane plany 
rodzinnego życia; godziny wstawania, 
sposoby dotarcia do szkoły, zapewnienie 
dojścia czy dowozu na dodatkowe zaję-
cia, znalezienie czasu na odrobienie prac 
domowych itp.

Początek roku szkolnego jest zresztą 
ważny nie tylko dla osób związanych bez-
pośrednio ze szkołą. Ma też istotny wpływ 
na różne dziedziny społecznego życia. Na 
rozkładach jazdy pociągów i autobusów 
pojawiają się godziny odjazdów zapewnia-
jące punktualne dotarcie na zajęcia szkolne 
czy dające możliwości powrotu do domu. 
Zwykle też zaczynają się zajęcia różnych 
grup zainteresowań w domach kultury. 
Kolejny sezon zaczynają teatry. A i paraie 
wznawiają zajęcia zawieszone w okresie 
letnim. 

W okresie wakacji nacisk położony był 
przede wszystkim na spędzanie wolnego 
czasu; wakacji i urlopów. Oznaczało to 
liczne wyjazdy do miejscowości wczaso-
wych i turystycznych. Natomiast w takich 
miejscowościach jak Ustroń oznaczało 
to dla wielu mieszkańców czas wytężo-
nej pracy; zajmowanie się przyjezdnymi 

wczasowiczami, turystami czy kuracju-
szami. Choć bowiem sezon turystyczny 
trwa u nas przez cały rok, to jednak jego 
największe nasilenie przypada zwykle na 
lipiec i sierpień. Stąd dla wielu oznacza 
to okres wytężonej pracy, często o wiele 
dłużej niż przewidywane 8 godzin dzien-
nie. I to bez wolnych sobót i niedziel…  
I tak dla jednych koniec wakacji oznacza 
koniec odpoczynku i powrót do pracy, a dla 
innych koniec letniej harówki i możliwość 
zwolnienie tempa i odpoczynku.

Można zaryzykować twierdzenie, że  
w minionych miesiącach w naszym mie-
ście zarówno władze jak i mieszkańcy, 
więcej uwagi i czasu poświęcali przy-
jezdnym. Starano się o to, aby miasto 
zachwyciło ich i aby po miłym poby-
cie w Ustroniu chętnie tu znowu wrócili,  
a także zachęcali innych do przyjazdu do 
naszego miasta. Po letnim sezonie przy-
chodzi czas na intensywniejsze zajęcie 
się sprawami mieszkańców. Przyjezdni 
stają się mniejszością, robi się luźniej na 
ulicach i chodnikach i łatwiej spotkać się 
ze znajomymi. Na plan pierwszy wracają 
codzienne sprawy mieszkańców miasta, to 
co ich bezpośrednio dotyczy. Zaczynamy 
kolejny rok nauki, i to nie tylko w szkole. 
Wszak przez całe życie uczymy się tego, 
jak żyć, jak osiągnąć upragnione szczęście  
i jak najlepiej ułożyć wspólne życie w na-
szej małej i dużej Ojczyzny.          Jerzy Bór 

Tak sobie myślę

Jeszcze dobrze nie oglądnęliśmy się, a tu 
oglądają nas w naszym Ustroniu ze wszyst-
kich stron. Zaczęło się od Rynku i głównej 
ulicy Daszyńskiego, a tu podglądają nas, 
i na bulwarach nadwiślańskich, i wokół 
amiteatru. Kamer monitorujących ruchliwe 
miejsca w mieście powstaje więcej niż grzy-
bów po deszczu. Czy to dobrze, czy źle? 
Moim zdaniem - dobrze. Wydaje mi się, że 
monitoring przede wszystkim ma działanie 
proilaktyczne i powstrzymuje potencjalnych 
przestępców i pospolitych wandali przed 
popełnieniem przestępstwa lub wykrocze-
nia. Czy rzeczywiście tak jest, tego się nie 
dowiemy, bo trzeba by zapytać bezpośrednio 
wyżej wymienionych. Jedno jest pewne, 
że monitoring pomógł już nie raz wykryć 
sprawcę przestępstwa lub wykroczenia. Już 
na samym początku instalowania monitor-
ingu w naszym mieście przez właścicieli, 
co bogatszych posesji, restauracji, sklepów, 
czy banków doszło do wykrycia spraw-
ców poważnych zbrodni. Znana była histo-
ria sprawców rozboju na jeden z kantorów 
wymiany walut, którzy uciekając z miejsca 
przestępstwa, przejechali samochodem przez 
mniej ruchliwe ulice Ustronia i tu zostali na-
mierzeni przez monitoring zainstalowany na 
prywatnej posesji. Kamery zaś zainstalowane 
na Rynku pomogły w wykryciu sprawców 
uprowadzenia i rozboju, którzy swoją oiarę 
podprowadzili do bankomatu. Od czasu tych 
historii moja suczka Lola, gdy chce trochę 

felieton

Monitoring

pokopać zawsze sprawdza, czy przypadkiem 
nie jest obserwowana przez kamery monitor-
ingu miejskiego lub prywatnego. 

Mnie kiedyś monitoring pomógł 
w wyjaśnieniu nieporozumienia w jednym 
z ustrońskich sklepów. Mianowicie, kupując 
różne artykuły spożywcze, zauważyłem 
wśród gazet nowe wydanie jakiegoś kodeksu 
z komentarzem w cenie bardzo promocyjnej. 
Dorzuciłem więc do zakupów ów kodeks. 
Zapłaciłem banknotem 50-cio złotowym. 
Nie przeliczyłem wydawanej mi reszty 
pieniędzy. Dopiero w domu zorientowałem 
się, że sprzedawca nie wydał mi prawidłowo. 
Powróciłem więc do sklepu zgłosiłem owemu 
sprzedawcy moje wątpliwości, ale ten jed-
noznacznie oświadczył, że resztę mi  wydał. 
Wobec tego zwróciłem się do właścicielki 
sklepu „ z reklamacją”. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy ona w jednej chwili cofnęła taśmę 
z nagrania kamery monitorującej sklep i szybko 
wspólnie stwierdziliśmy na własne oczy, że 
sprzedawca nie wydał mi reszty pieniędzy. Po 
przeprosinach właścicielki otrzymałem swoje 
pieniądze. Po jakimś czasie zauważyłem, że ten 
sprzedawca, co nie wydał mi reszty pieniędzy, 
już nie pracował w tym sklepie.

Innym pożytkiem z miejskiego monitoringu 
może być fakt, że kamera z Ratusza pozwala 
urzędnikom tam pracującym na zauważenie, 
że zbliża się do nich np. znana im mieszkanka 
Ustronia, przychodząca do Ratusza z ciągłymi 
pretensjami w sprawie niewłaściwego par-
kowania samochodów na „jej ulicy” przed 
jej domem. Widząc więc zawczasu zbliżającą 
się interesantkę urzędnicy mogą się dobrze 
przygotować do rozmowy, a nawet spokojnie 
ostrzec burmistrza. Od jakiegoś czasu rozlegają 
się głosy, że monitoring narusza nasze wolności 
osobiste i sferę intymną. Na to odpowiadają 
zwolennicy monitoringu: „jeżeli zachowujesz 

się przyzwoicie, nie masz się czego bać, nawet 
jak cię ktoś zobaczy”. 

Jak jeszcze nie miałem przeciwwskazań lek-
arskich, co do ilości piwa, którą mogę wypić, 
to czasem zdarzało się, że wychodząc późną 
porą z naszego „pubu”, na wszelki wypadek, 
chodziliśmy do domu bocznymi dróżkami, bo 
po co mamy być nagrani i ma ktoś widzieć nas 
w stanie po spożyciu .... tej zakazanej mi obec-
nie ilości piwa. Wielu gości tego i innych lokali 
gastronomicznych poszło w nasze ślady. 

Uroczyste  przenoszenie trombity przez 
wysoko postawionych , szanowanych i znanych 
powszechnie  zbójników z  Gromady Górali 
Śląskich, z Baru " Pod Bocianem" do Karczmy 
nad Wisłą, zostało  utrwalone niemal w całości. 
o czym  dowiedzieliśmy się z licznych komen-
tarzy, a przecież widzów na trasie nie było.

Ale, co tam monitoring, to co dzieje się 
w internecie,  to dopiero naruszenie naszej trady-
cyjnej prywatności. Większość z nas nie widzi 
nic niestosownego, ani zagrażającego naszej 
wolności w przejmowaniu na własność przez 
serwisy społecznościowe naszych zdjęć czy pry-
watnych danych. Nie przeszkadza nam, że każda 
nasza transakcja jest zarejestrowana, każde 
stuknięcie w klawisz komputera zapamiętane 
i składowane na potrzeby irm, których nie 
znamy i nigdy nie poznamy, chyba, że się 
zdradzą jakąś ulotką.

Od dziecięcych lat mam przed oczami, um-
ieszczony w ołtarzu mojego kościoła parai-
alnego pw. Chrystusa Króla na Leszczynach 
koło Bielska - Białej, trójkąt z narysowanym 
okiem i rozchodzącymi od niego promie-
niami. Dla nas, wierzących chrześcijan, 
jest to przypomnienie tego, że przez całe 
ziemskie życie jesteśmy„monitorowani” 
przez Boga.

I to powinno być dla nas najważniejsze.
                                                 andrzej Georg
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KrWaWa  PorażKa
Walka na boisku w zebrzydowicach.                                                                 Fot. P. Sztefek

Zryw Bąków - Nierodzim 0:� (0:0)

Wyjazdu do Zebrzydowic dobrze nie 
zapamięta Ariel Moskała. Młody obrońca 
Kuźni na początku drugiej połowy po 
starciu z jednym z przeciwników doznał 
urazu głowy. Był on na tyle poważny, 
że wezwana na miejsce załoga karetki 

pogotowia zadecydowała o odwiezieniu 
Moskały do cieszyńskiego szpitala.

Mecz rozpoczął się od zdecydowa-
nej przewagi piłkarzy Kuźni, jednak nic 
z tego nie wynikało. W rozwijaniu ataków 
przeszkadzało wąskie i krótkie boisko, 

czasem miało się wrażenie, że gdyby odjąć 
od zespołu po czterech piłkarzy to mecz 
wyglądałby zupełnie inaczej, normalniej.

O dziwo to gospodarze zdobywają 
pierwszą bramkę. Po nieporozumieniu 
obrońców w narożniku boiska, piłka tra-
ia do napastnika Spójni, a ten uderza po 
długim rogu, nie do obrony. 

Druga częśc upływa pod znakiem za-
murowanej bramki gospodarzy i nieudol-
nym atakiem pozycyjnym Kuźni. W 60. 
minucie doskonałą okazję do zdobycia 
wyrównującej bramki miał Piotr Zorychta, 
jednak młody napastnik zbyt długo wstrzy-
mywał się ze strzałem. Poprawić próbował 
Maciej Wasilewski, jednak zabrakło mu 
trochę precyzji.

Pięć minut później Piotr Zorychta już 
się nie myli. Po dośrodkowaniu Damiana 
Madzi umieszcza futbolówkę w bramce 
Zebrzydowic. Jednak radośc, ze zdobycia 
bramki nie trwa długo. W 72. minucie 
sędzia dyktuje kontrowersyjny rzut kar-
ny. Niestety jedenastka zostaje pewnie 
wykorzystana. Mecz kończy się przegraną 
piłkarzy Kuźni.

Piotr Szwajlik, trener Spójni Zebrzydo-
wice: - Jestem zadowolony z wygranej, 
mecz bardzo ciężki. Nie będę ukrywał, że 
taktyka opiera się na dwóch napastnikach. 
Cały zespół pracuje na nich i gdyby nie 
oni, to byłoby ciężko. Widzieliśmy, że 
Kuźnia Ustroń to będzie trudny przeciw-
nik. Młodzi, waleczni. Na pewno też będą 
wysoko w tabeli. Jestem bardzo zadowo-
lony, że właśnie wielkiej Kuźni udało się 
wyrwać punkty. 

Michał Kurzeja, trener Kuźni Ustroń: 
- Porażka. Jesteśmy stawiani w roli fawo-
ryta, a prawda jest taka, że każdy może 
wygra z każdym. To jest A-klasa. Małe wą-
skie, boiska, gra siłowa. My preferujemy 
grę bardziej techniczną, co na takich bo-
iskach jest wykluczone. Mało prawdziwej 
piłki. Przegraliśmy bo popełniliśmy dwa 
błędy.  To my straciliśmy bramki, niż Ze-
brzydowice strzeliły. Musimy wyciągnąć 
wnioski z przegranej.   Piotr Sztefek

1	 KP	Beskid	09	Skoczów	 	9	 6:2

2	 TS	Mieszko-Piast	Cieszyn		7	 4:1

3	 LKS	Orzeł	Zabłocie	 	 	6	 7:3
4	 LKS	Pogórze	 	 	6	 7:6

5	 LKS	99	Pruchna	 	 	6	 6:5

6	 KS	Nierodzim	 	 	5	 4:2

7	 LKS	Kończyce	W.	 	 	4	 6:3
8	 LKS	Spójnia	Górki	W.	 	4	 6:5
9	 KS	Kuźnia	Ustroń	 	 	4	 2:2
10	 Spójnia	Zebrzydowice	 	3	 7:8
11	 LKS	Zryw	Bąków	 	 	3	 3:5
12	 LKS	Victoria	Hażlach	 	3	 4:8
13	 LKS	Strażak	Dębowiec	 	0	 1:5
14	 LKS	Beskid	Brenna	 	 	0	 1:9

Spójnia Zebrzydowice - Kuźnia Ustroń  �:� (0:0)

W tym meczu drużyna z Nierodzimia 
zapracowała na zwycięstwo. Pierwsza po-
łowa to jednak dość chaotyczna gra z obu 
stron. Piłkarze z Bąkowa  to beniaminek 
skoczowskiej A-Klasy. Obraz gry dia-
metralnie zmienia się w drugiej połowie, 
gdy to nasza drużyna zaczyna rozgrywać 
dobre spotkanie. W grze coraz mniej 
chaosu. Pierwszego gola strzela Tomasz 
Niedziółko. Odważnie wszedł zwodem 
miedzy obrońców i gdy znalazł się w sy-
tuacji sam na sam z bramkarzem, pewnie 
strzelił. Podobnie drugiego gola zdobywa 
Dawid Kocot. Również po indywidualnej 
akcji znajduje się w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem i ustala wynik spotkania. 

Nierodzim mógł wygrać wyżej, ale dwóch 
stuprocentowych sytuacji nie wykorzystał 
Tomasz Graczyk.

Po meczu trener Nierodzimia Sławomir 
Rudzki powiedział:

- Jechaliśmy po zwycięstwo po dwóch 
wcześniejszych remisach. Pierwsza po-
łowa to gra niepoukładana z obu stron. 
W drugiej połowie to myśmy kontrolo-
wali grę. Sporadyczne ataki przeciwnika 
załamywały się przed naszym polem kar-
nym. W tym meczu wykorzystałem cztery 
zmiany i co cieszy, to obraz gry nie uległ 
zmianie i dalej mieliśmy przewagę. Jestem 
zadowolony z gry w drugiej połowie całej 
drużyny.      (ws)


