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konieczność Koncert Lady Pank
Rozmowa z Dariuszem Chwastkiem
dyrektorem techniki Kuźni Polskiej (część 2.)

Po likwidacji Kuźni w Ustroniu mówiło się dużo o miejscach
pracy. Ile osób obecnie pracuje halach Kuźni w Ustroniu?
Nie mam dokładnych danych. Na podstawie deklaracji inwestorów można szacować, że będzie to od 500 do 1000 osób.
W momencie decyzji o konsolidacji w Kuźni pracowało 350 osób.
Były jednak czasy, gdy pracowało 1500 i więcej.
Oczywiście, ale w innym ustroju i nie w Kuźni Polskiej.
Ile osób obecnie zatrudniacie?
650. Jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych jest to nadal jeden
z największych zakładów w powiecie.
Mówi pan o ustabilizowanej załodze, pewnym pakiecie zamówień, więc z czym macie najwięcej kłopotów?
Najbardziej niepokoi nas wiszący w powietrzu krach europejskich finansów i ewentualne perturbacje walutowe. Jeżeli do
tego dojdzie ucierpią wszyscy, a w szczególności producenci
(cd. na str. 2)
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Już 29 lipca o godz. 20 w ustrońskim amfiteatrze zobaczyć,
a przede wszystkim posłuchać będziemy mogli jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w naszym kraju, legendę
polskiego rocka - Lady Pank!
To muzycy formatu Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza
sprawiają, że już po pierwszych taktach poznajemy w głośnikach
brzmienie Lady Pank i przyłączamy się do wokalisty, by wespół
z artystami przeżywać to, co niesie tekst poparty melodią.
Za progiem amfiteatru, otoczeni kojącą bliskością Parku Kuracyjnego, w atmosferze zapadającego zmroku usłyszymy tak
kultowe przeboje jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”,
„Tańcz głupia, tańcz”, „Marchewkowe pole”, a z uwagi na wydaną
20 czerwca nową płytę „Maraton”, również nowe kompozycje
zespołu.
Sprzedaż biletów w cenie 40 zł:
Miejska Informacja Turystyczna, Rynek, tel. 33 854 26 53.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”, ul. Daszyńskiego 28, tel.
33 854 29 06, www.ticketpro.pl oraz przed amfiteatrem w dniu
koncertu.
Gabriel Grzesiak

Gazeta Ustrońska 

konieczność

(cd. ze str. 1)
artykułów nie pierwszej potrzeby, jak my. Poza tym mamy tylko klasyczne problemy firm produkcyjnych, jak awarie parku
maszynowego, sprawy jakościowe, pracownicze, problemy
z dostawcami, odbiorcami, kooperantami, serwisami itp.
Ustroń był znany z fachowców, dziś praktycznie nie ma chętnych do nauki zawodu kowala. Dlaczego?
Podupadło całe szkolnictwo zawodowe. Kształcenie jest oderwane od potrzeb rynkowych i na miernym poziomie. Nie mając
wyjścia zaczęliśmy przyuczać do zawodu we własnym zakresie. Technologicznie kuźnictwo oparte na młotach zasilanych
sprężonym powietrzem jest schyłkowe. W zasadzie cały nasz
asortyment można by wykonać na prasach, ale potrzeba do tego
gigantycznych nakładów inwestycyjnych, na które na razie się
nie decydujemy.
Od początku lat 90. słyszeliśmy o potężnym zadłużeniu Kuźni.
Jak dziś można określić kondycję zakładu?
Jest dobra, portfel zamówień jest stabilny, pracujemy w zależności od potrzeb 16-17 zmian w tygodniu. Oprócz zobowiązań
wynikających z sądowego układu z wierzycielami, nie mamy
zadłużenia. Ubiegły rok był finansowo najlepszy w historii.
W dziale kadr leży bardzo dużo podań o pracę, w tym pracowników z innych firm.
Sporo mówiono o waszych kłopotach z opcjami.
Była to kwestia wyboru strategii i ryzyka. Ryzyko po prostu
okazało się nieopłacalne w warunkach dyktatu i manipulacji kursowych nastawionych spekulacyjnie angielskich i amerykańskich
banków inwestycyjnych.
Ustroniacy mają nadzieję, że nie zapomnicie o swych ustrońskich korzeniach.
Kontynuujemy tradycje Kuźni w Ustroniu. W znaku firmowym
podajemy rok założenia 1772.
Więc będziecie współpracować z miastem, muzeum?
Z miastem chętnie, bo mamy dobre doświadczenia. Z muzeum
czy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kuźni Ustroń raczej nie.
Dlaczego?
Jest kilka powodów. Po pierwsze, spotykamy się z wielką agresją
werbalną ze strony członków Stowarzyszenia. Po drugie, za dużo
kłamstw zostało przekazanych opinii publicznej. Największe
z nich, że Kuźnia w Ustroniu została zlikwidowana po to, by Kuźnia Polska mogła zachować płynność finansową. Podano nawet, że
było to w marcu 2007 podczas gdy pierwsze kłopoty z płynnością
mieliśmy dopiero jesienią 2008, a więc półtora roku później! Za
2007 rok Spółka wypłaciła w połowie 2008 bardzo przyzwoitą
dywidendę. Konsolidacja i przejściowa upadłość układowa spowodowana kłopotami opcyjnymi nie miały ze sobą nic wspólnego! Drugie kłamstwo o największym ciężarze to informacja, że
oszukaliśmy pracowników i w związku z konsolidacją nastąpiły
masowe zwolnienia. Tymczasem do Skoczowa nie przeszło tylko
58 pracowników z Ustronia, przy czym stricte wypowiedzenia
otrzymało kilkanaście osób, zaś pozostałe przeszły na świadczenia

Sukcesy młodych sportowców
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży „Małopolska 2012”.
Gimnastyk Jakub Kozik (Cukrownik Chybie) zdobył srebro
w skoku przez konia, natomiast
judocy Karolina Gajdek (MOSiR Cieszyn) i Ryszard Kubica
(Dąb Dębowiec) sięgnęli po
srebro i brąz.

*

*

*

Leśniczówka na Czuplu
w Brennej jest pamiątką po
słynnym cieszyńskim kolekcjo-

 Gazeta Ustrońska

nerze Bruno Konczakowskim.
Utrzymywał się on z kupiectwa,
a drewniany dworek wybudował w środku świerkowego
lasu. Gościł tu m.in. prezydent
Ignacy Mościcki, kiedy przyjeżdżał na polowania. Od kilkunastu lat administratorem obiektu
jest Nadleśnictwo Ustroń.

*

*

*

Na terenie województwa śląskiego znajduje się Szlak Architektury Drewnianej. Oznakowany jest tablicami, które
zachęcają do obejrzenia zabytków. W naszym regionie są to
kościoły w Kaczycach, Kończycach Wielkich, Zamarskach,
Nierodzimiu, Wiśle Głębcach
i na Kubalonce. Na szlaku

przedemerytalne lub znalazły sobie innego pracodawcę. Bardzo
dbaliśmy o to, aby pracownicze koszty konsolidacji rozłożyły się
na załogę obydwu zakładów i wyłącznie wg kryterium kompetencji, przydatności, wydajności, dyspozycyjności itp. Po trzecie,
w tych kręgach zrodził się w 2007 szalony pomysł o objęciu
nadzorem konserwatora zabytków całego zakładu w Ustroniu.
Jakie byłyby tego konsekwencje? My i tak wyprowadzilibyśmy
produkcję z Ustronia, nieruchomości popadłyby w ruinę, nie
byłoby żadnych miejsc pracy, bo żaden inwestor nie popatrzyłby
nawet na ten teren. Dziwi mnie fakt, że takie działanie, skrajnie
szkodliwe społecznie, nie zostało wobec osób, które biorą pensje z miejskiej kasy rozliczone przez burmistrza i Radę Miasta.
Na początku 2008 mieliśmy kompleksową kontrolę obiektów
z bielskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Mamy na tę okoliczność sporządzony stosowny protokół, z którego jasno wynika, że żadnych zabytków oprócz wieży z zegarem
na dachu Magazynu Głównego nie było. Tymczasem niedawno
znowu pojawiła się sugestia, że konieczny jest przegląd maszyn
i nieruchomości pod kątem nadzoru konserwatora. Kuriozalne
jest to, że od 3 lat żadnych maszyn już nie ma, a nieruchomości
są w większości przebudowane. Ostatni młot, o którym można
powiedzieć, że mógł być zabytkowy, czyli popularny Filip, został
wyzłomowany w 1990, czyli 13 lat przed zawiązaniem się Spółki
Kuźnia Polska.
Dla mnie to coś sympatycznego, że takie stowarzyszenie istnieje. Może uda się dojść do porozumienia?
Na pewno w Stowarzyszeniu jest parę osób, z którymi można
rzeczowo porozmawiać, jak choćby prezes Karol Brudny czy
Karol Grelowski. W 2007 zaprosiliśmy przedstawicieli Muzeum
do wizyty w naszej firmie, by przekazać cenne historycznie
rzeczy. Po oczyszczeniu archiwów z dokumentacji osobowej,
której nie możemy udostępniać osobom trzecim, przekazaliśmy
wszystkie historyczne dokumenty do pełnej dyspozycji pracowników Muzeum. Dopiero po ich weryfikacji resztę zutylizowaliśmy. Tymczasem ciągle słyszymy, że Kuźnia Polska nie chciała
rozmawiać, nie wpuszczała, ukrywała, złomowała itp. Jest to
oczywista nieprawda. Stowarzyszenie i Muzeum powinny skupić
się na realizacji celów statutowych, przestać wreszcie utyskiwać,
że w Kuźni pracował dziadek i ojciec, a syn i wnuczek nie będą
już mogli i sprostować kłamliwe informacje. Wtedy ponowne
nawiązanie współpracy będzie możliwe.
Na zakończenie chciałbym zapytać o przyszłość zakładu.
Kupiliśmy kilkadziesiąt maszyn CNC, mamy automatyczny
transfer do kucia, nowe agregaty do obróbki cieplnej, gruntownie
modernizujemy cały park maszynowy i nieruchomości, wybudowaliśmy w Skoczowie dwie nowe hale, bardzo dynamicznie
rozwijamy obróbkę skrawaniem. Nakłady inwestycyjne przekraczają co roku odpisy amortyzacyjne, więc nie przejadamy firmy
jak miało to miejsce kiedyś. Nie robimy jednak rewolucji, bo
priorytetem średniookresowym jest dla nas zrealizowanie sądowego układu z wierzycielami. Obserwujemy także przeobrażenia
terenów po Kuźni w Ustroniu, jesteśmy z nich dumni, gdyż już
wkrótce powinny być wręcz wizytówką Miasta.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
jest również Chata Kawuloka
w Istebnej.

*
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Turyści odwiedzający Studnię
Trzech Braci w nadolziańskim
grodzie wrzucają do cembrowiny monety na pamiątkę. Podobno
ma to im przynieść szczęście.
			
* * *
Na terenach zielonych obok
Chaty Regionalnej „U Brzezinów” w Cisownicy, odbył
się kolejny festyn z udziałem
zespołów regionalnych i gawędziarzy. Nie zabrakło potraw
kuchni cieszyńskiej. Uczestnikom dopisała letnia pogoda.
			
* * *
Ewa Farna – popularna piosenkarka młodego pokolenia

z Wędryni, była bohaterką lipcowego spotkania z cyklu „Zaolzie Teraz”, zorganizowanego
w Książnicy Cieszyńskiej.

*

*

*

*

*

*

Ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej można korzystać poprzez
Internet. Najwięcej osób odwiedza Cieszyńską Bibliotekę Wirtualną, w której można
przejrzeć ponad setkę dzieł.
Po pierwszym półroczu, na koniec czerwca, tzw. stopa bezrobocia w powiecie cieszyńskim
wyniosła 10 proc. Oznacza to,
że bez pracy pozostawało 6890
osób. W czerwcu zatrudnienie
znalazło 375 bezrobotnych.
(nik)
19 lipca 2012 r.

Na ślubnym kobiercu stanęli
Agnieszka Nowak z Harbutowic i Dawid Polok z Ustronia

*

*

*

Projekcja filmu „Odważni”
Z okazji Dnia Policjanta, we wtorek, 24 lipca godz. 19 odbędzie
się projekcja filmu „Odważni” w reż. Alexa Kendricka, twórcy
filmu „Próba ogniowa”. Hasło promujące film brzmi: „Honory
zdobywa się najpierw w domu”. Opowiada o odwadze, wyzwaniach i wyborach współczesnych ojców. Film zostanie wyświetlony w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, na
ul. 3 Maja 14. Fundacja zaprasza wszystkich ojców z rodzinami
i dziećmi powyżej 15 lat na projekcję. Wstęp wolny.

*

*

*

*

*

*

uNIKATOWE UBIORY
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy unikatowych ubiorów i dodatków Elżbiety Kotas oraz biżuterii i obrazów
Marii Niewiadomskiej, który odbędzie się w sobotę 21 lipca
o godz. 15.00. Z programem muzycznym wystąpi ustrońska
wokalistka Klaudia Fober.
Obie artystki mieszkają w Krakowie, są znane i uznane
w całym kraju. Elżbieta Kotas od ponad 20 lat zajmuje się modą
i sztuką użytkową. Maria Niewiadomska ukończyła Wydział
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
AZZURRO
W najbliższą niedzielę, 22 lipca, odbędzie się kolejny występ
w ramach cyklu koncertów na Rynku. Tym razem usłyszymy
przeboje włoskiej muzyki w wykonaniu duetu Azzurro. Antonio
i Marina wykonują covery słynnego duetu Albano i Rominy
Power. Początek jak zwykle od 17.

*

*

*

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
9 VII 2012 r.
Kontrolowano przepusty wodne na terenie miasta, w związku
z intensywnymi opadami deszczu.
9 VII 2012 r.
Na ul. Szpitalnej interweniowano
w sprawie potrąconej sarny. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji
przez pracowników Schroniska
dla Zwierząt w Cieszynie.
10 VII 2012 r.
Kontrolowano gospodarkę ściekową na prywatnych posesjach
w dzielnicy Poniwiec.
11 VII 2012 r.
Mandatem w wysokości 100 zł został ukarany mieszkaniec Ustronia
zakłócający porządek publiczny.
12 VII 2012 r.
Dalsza kontrola gospodarki ściekowej na prywatnych posesjach
w dzielnicy Poniwiec.
12 VII 2012 r.
Zabezpieczenie porządkowe na
terenie miasta podczas przejazdu kolumny wyścigu Tour de
Pologne.
13 VII 2012 r.
Nakazano zdjęcie reklamy powieszonej nielegalnie na słupie
energetycznym.
13 VII 2012 r.
Kontrolowano stan techniczny
znaków drogowych na terenie
miasta.
14 VII 2012 r.
Mandatem w wysokości 200 zł
został ukarany turysta, który rozbił

namiot na terenach zielonych przy
ul. Nadrzecznej.
14-15 VII 2012 r.
Zabezpieczenia porządkowe
podczas imprez sportowych
i kulturalnych, odbywających
się na terenie miasta. (mk)

policja tel. 856 38 10
13-15 VII 2012 r.
Z pomieszczenia gospodarczego
znajdującego się w bloku przy
ul. Konopnickiej skradziono rower marki MBIKE w kolorze
czarnym.
13/14 VII 2012 r.
Z samochodu mercedes zaparkowanego na ulicy Brody skradziono
tablicę rejestracyjną.
14/15 VII 2012 r.
Z samochodu Toyota Yaris zaparkowanego na parkingu przed
blokiem nr 10 skradziono tablicę
rejestracyjną.

SKUP ZŁOMU
I METALI
KOLOROWYCH
Ustroń-Hermanice
ul. Skoczowska 72

(młyn, spichrze zbożowe)

tel. 783 661 145

Święto piwa
Weekend na Czantorii stanie pod znakiem II Święta Piwa. Organizatorzy gwarantują możliwość spróbowania złotego trunku,
warzonego specjalnie na tę okazję. W sobotę (21.07) goście bawić
się będą w klimacie czeskim, niedziela (22.07) będzie po śląsku,
czyli biesiadnie.

CHEMIA NIEMIECKA
- 10%

W piątek, 13 lipca około godziny 17.50 w Lipowcu na ul. Bernatka
miał miejsce wypadek. Kierowca volkswagena transportera wpadł
w poślizg i uderzył w słup energetyczny, po czym wylądował w rowie.
W bagażniku w wiadrach przewoził płynny cement, który rozlał się
do szoferki. Kierowca został ukarany mandatem.
Fot. W. Herda

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Władysław Rozmus				 lat 77 ul. Słoneczna
Władysława Frankowska-Szczecina lat 92 ul. Ogrodowa
Karol Cieślar					 lat 68 os. Cieszyńskie

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 502 715 339

19 lipca 2012 r.			

poniedziałek- piątek:
9-17, sobota: 9-13

Ustroń, ul. 9 Listopada 3,
Pawilon nad Potoczkiem, I piętro

Muł węglowy
sprzedaż, transport
Ustroń, ul. Skoczowska 23,

tel. 33/852 32 12, 507 30 22 29
Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 19 czerwca, 6 i 9 lipca 2012 r. na tablicy ogłoszeń,
na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości
gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu na
okres do 3 lat, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami
niezwiązanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność
osób prawnych, fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Gazeta Ustrońska 

Proboszczowie ks. P. Wowry i ks. A. Sapota w amfiteatrze.

Fot. W. Suchta

dotknięcie opatrzności

Festiwal Ekumeniczny, organizowany
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Ekumeniczne, od wielu lat przyczynia się
do zacieśniania więzi pomiędzy dwoma
głównymi wyznaniami naszego terenu.
Ponad podziałem na katolickie i ewangelickie stawia kulturę. Jest podstawą budowania chrześcijańskiej wspólnoty duchowej tworzonej we wzajemnym dialogu,
w wymianie słów i myśli. Projekt „Ekumenizm nośnikiem kultury” realizowany
w latach 2008 – 2012 pokazał, że współpraca może owocować również w postaci
zmian materialnych. Dzięki pieniądzom
unijnym z opracowanego programu
odnowione zostały kościoły pw. św.
Klemensa i kościół Apostoła Jakuba
Starszego.

Gruntowną renowację i konserwację przeszły nie tylko fasady świątyń.
Odnowione jest obejście, wybrukowane place, zmienione ogrodzenia. Wykonano ogromną pracę we wnętrzach: są
nowe nagłośnienia, witraże, nastąpiła
wymiana okien, stolarki, konserwacja
zabytków ruchomych (np. drogi krzyżowej), stoją nowe ołtarze i ławki, namalowano obrazy na suficie i ścianach.
Koszt całości wyniósł ponad 4,5 mln zł,
z czego Unia pokryła 85%. Za pomoc ludzi
zaangażowanych w prace proboszczowie
obu parafii podziękowali podczas niedzielnego koncertu w amfiteatrze, 15 lipca.
- Niezależnie od siebie szukaliśmy funduszy, które pomogłyby nam zrealizować
zadania. W pewnym momencie powstał

W piątek 13 lipca w ramach VIII Festiwalu Ekumenicznego odbył się w amfiteatrze koncert
grupy „Dzieci Suzuki”. Zagrało 130 wykonawców w wieku od 2 do 18 lat. Dzieci uczą się
w szkole w Tychach, która prowadzi zajęcia tzw. metodą Suzuki, specjalnie dostosowaną do
rozwijania talentu u małych uczniów.
Fot. W. Suchta
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pomysł, żeby zrobić to razem – mówił ks.
Antoni Sapota. - Obaj doszliśmy do wniosku, że jesteśmy skazani na siebie i lepiej
nam będzie, gdy będziemy razem, niż gdy
będziemy się trudzili osobno. Doszło do
stworzenia programu. To była pierwsza
ręka Opatrzności, że on w ogóle powstał
i że katolicy zdecydowali się współpracować z ewangelikami i na odwrót
w tak wielkiej mierze. Powstały projekty,
a potem należało złożyć je w Urzędzie
Marszałkowskim. Projekt przeszedł do
realizacji, ale nie było na niego funduszy.
Mieliśmy nadzieję. Drugie dotknięcie
Opatrzności było wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że otrzymamy te pieniądze.
Przewidzieliśmy bardzo dużo prac, ale
okazało się, że roboty jest jeszcze więcej,
więcej, niż wpisaliśmy do projektu.
- Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani
troszczyć się również o dobra, które zostały nam przekazane przez poprzednie pokolenia – mówił ks. Piotr Wowry. - Kościoły
to budowle integrujące całą społeczność
lokalną, ubogacające życie kulturalne
w naszym mieście. Myślę, że ta budowa
zbliżyła nas do siebie, przynosi radość ze
wspólnie zrealizowanego zadania, ale też
pozwala patrzeć w przyszłość. Niechaj będzie ona ubogacająca nasze wspólnoty.
Koncert prowadziła Danuta Koenig,
Pieśni śpiewane z towarzyszeniem
wszystkich gości inicjował Andrzej Sikora. Wystąpiła orkiestra kameralna
składająca się z wybitnych uczniów oraz
pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego
w Cieszynie. Jako solistka popis dała Kamila Stawarz z klasy Doroty Parzyk, laureatka
wielu konkursów ogólnopolskich i festiwali
międzynarodowych. W trzech utworach
solistą i dyrygentem całości koncertu był
Krzysztof Durlow, dyrektor szkoły. Zaproponował utwory związane z religijnym,
uroczystym nastrojem spotkania. Były to
„Ave Maria” Giulio Cacciniego, „Adaggio”
Tomasso Lignoliego, „Ave Verum” W. A.
Mozarta i jego „Arię na strunie G”, „Ave
Maria” J. S. Bacha, „Marzenie” C. Debussy’ego, a na koniec, jak sami podkreślili,
optymistyczna wiadomość pod postacią
„Wiosny” A. Vivaldiego.
Podziękowania za pracę przy renowacji
i konserwacji kościołów otrzymali na
uroczystości: Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner,
prezes Mateusz Werpachowski i Roman
Gruszczyk, skarbnik Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Stolorz, dyrektor Wydziału
Rozwoju Regionalnego UM Agnieszka
Noga, inżynier nadzoru budowy Paweł
Cieślar, kierownik budowy Wojciech
Riess, firma Jana Rducha, ś.p. Leonard
Gross, główna projektantka wnętrza Anna
Polaczek-Czarnota, firma DomLuks Grzegorza Czarnoty, Jolanta Brzozowska, firma
Marmur Jarosława Dulęby, firma „U Salezjan”, Szymon Prandzioch, ks. Arkadiusz
Knepfel, firma Krzysztofa Taczki, firma
Stanisława Puchałki, projektantka kościoła
ewangelickiego Zofia Perlega, Marzena
i Wiesław Balcerzakowie, firma StolarBud
Mirosława Niedoby, firma Gaja Janusza
Doniczek, firma Piotra Szuby, firma Romana Kubali, Jan Pilch.
Maria Kulis
19 lipca 2012 r.

Zdaniem
Burmistrza

O zieleni miejskiej mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Nad Wisłą w Ustroniu zamieszkał jakiś czas temu bóbr. Dawid Herok przysłał nam jego
zdjęcie. Jest to unikatowe trofeum „bezkrwawych łowów”, gdyż zwierzęta te są bardzo
płochliwe. Autor fotografii tropił swoją zdobycz przez dwa miesiące.

Dwa sympatyczne, małe pieski szukają nowych domów, tel. 501 122 115.
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Nasze miasto zawsze słynęło z zieleni.
W ostatnim czasie powierzchnia miejskich
terenów zielonych znacząco wzrosła i to
tych tradycyjnych, jak i specjalistycznych,
a mam tu na myśli rabaty kwiatowe, czy
ronda obsadzane kwiatami. Wszystko razem daje pozytywny obraz miasta, już od
wjazdu widoczne są nasadzenie roślinne,
kwiaty i drzewostan.
Utrzymanie terenów zielonych można
podzielić na kilka grup zadaniowych.
Poczynając od jesieni, jest to grabienie
liści, sprzątanie i przygotowanie do prac
wiosennych. Grabienie obejmuje ponad
20 ha i jest to dość spory obszar, do tego
nie skoncentrowany w jednym miejscu. To
przede wszystkie parki miejskie, czyli Park
Kościuszki, Park Lazarów, Park Zdrojowy
i Park Kuracyjny. Następny dział to całoroczne utrzymanie rabat bylinowych,
a jest ich też dużo, bo 25 arów obsadzonych w całości kwiatami, które są
pielęgnowane, podlewane i wymieniane,
aby przez cały czas ładnie wyglądały.
W centrum miasta mamy nasadzenia róż,
a jest ich około 10 arów. Na rynku mamy
też kwietniki na konstrukcjach.
Największym zakresem robót jest koszenie trawników. Można powiedzieć, że
odbywa się na większości trenów przylegających do ścieżek spacerowych czy
dróg. Tych koszonych trawników jest
około 25 ha znajdujących się pod zarządem miasta. Oprócz tego dochodzą łąki
miejskie koszone przynajmniej dwa razy
w roku. Takie łąki miasto posiada między
ul. Partyzantów i ul. Gałczyńskiego, na
Jaszowcu, przy ulicach Stawowej, Sanatoryjnej, Kościelnej.
Sumując wszystkie prace związane
z utrzymaniem zieleni, otrzymujemy
kilkadziesiąt hektarów terenów podlegających stałemu nadzorowi ze strony
służb miejskich. Co roku takich terenów przybywa, chociażby przy każdej
inwestycji. Zawsze wokół nowego, czy
remontowanego obiektu umieszcza się
zagospodarowaną zieleń. Ostatni przykład
to okolice budynku biblioteki, czy tereny
przy nowej drodze Pod Skarpą, nowe ronda. To wszystko generuje dodatkową powierzchnię do utrzymania. Trudno jednak
przy zakończonej inwestycji pozostawić
teren niezagospodarowany.
Jestem przekonany, że takie podejście
do zieleni, stałe powiększanie terenów zielonych, pielęgnacja i upiększanie zielenią
miasta na pewno przyczynia się do polepszenia wizerunku, ale z drugiej strony, co
trzeba powiedzieć otwarcie, pociąga za
sobą dość poważne koszty. Moim zdaniem
ostateczny bilans jest pozytywny, dobrze
odbierany przez mieszkańców i gości naszego miasta.
Notował: (ws)
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Wisława Szymborska
Zwierzęta cyrkowe

Przytupują do taktu niedźwiedzie
skacze lew przez płonące obręcze,
małpa w żółtej tunice na rowerze jedzie,
trzaska bat i kołysze oczy zwierząt,
słoń obnosi karafkę na głowie,
tańczą psy i ostrożnie kroki mierzą.
Wstydzę się bardzo, ja – człowiek.
Źle się bawiono tego dnia
Nie szczędzono hucznych oklasków,
Chociaż ręka dłuższa o bat
Cień rzucała ostry na piasku.

Cyrk jest zabawny, lecz nie dla zwierząt,
czas na humanitarną rozrywkę.
W sezonie wakacyjnym w miastach naszego regionu zaczynają gościć cyrki. Jak wiadomo, cyrk ma za zadanie nieść
radość widzom, zabawiać ich i zadziwiać. Obserwujemy popisy
żonglerki, akrobacje na trapezie, przedstawienia klownów, a także
sztuczki lwów, fok, słoni czy wielbłądów. Cyrk jest zabawny - ale
nie dla wszystkich. Dla zwierząt cyrkowych to zniewolenie, ból
i stres. Amatorzy cyrków rzadko zastanawiają się nad sposobami,
dzięki którym treserzy zamieniają dzikie zwierzęta w posłuszne
„rekwizyty” do rozbawiania widzów. Może warto, zanim kupimy bilet, zastanowić się przez chwilę nad losem występujących
w cyrkach zwierząt. Ich świat to godziny transportu, apatycznej
bezczynności, brutalnej tresury, świat widziany zza krat ciężarówek
i wagonów. Codziennością jest świst bata użytego aby złamać ich
psychikę. Przedmiotowe traktowanie zwierząt, zmuszanie ich do
wykonywania czynności niezgodnych z ich naturą to prawdziwe
oblicze cyrków ze zwierzętami. Cyrk jest sztuką i rozrywką, ale
żadna rozrywka nie powinna być oparta na krzywdzie innych
stworzeń, jest to moralnie nie do przyjęcia. Metody tresury, które
często bywają bardzo brutalne, stosowane są po to by zmusić
zwierzęta do wykonywania nienaturalnych dla nich czynności słonie stają na tylnych łapach, lwy i tygrysy skaczą przez płonące
obręcze, zebry biegają truchtem z akrobatami na grzbiecie, a foki podrzucają pyskiem nadmuchiwane piłki. Po wielogodzinnych
tresurach kolejnym udręczeniem są warunki przetrzymywania.
Lwy czy słonie, w naturze przemierzające tysiące kilometrów,
w cyrkach zamknięte są w pustych klatkach, gdzie jedyną rozrywkę
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stanowią samotne spacery od ściany do ściany. Foki, zamiast
olbrzymich oceanów, mają nadmuchiwane baseny. Szympansy,
które są jednymi z najbardziej społecznych ssaków, zamknięte
są w odosobnieniu, kiwają się na boki, są chore z samotności
i apatyczne. Gdy cyrk wyrusza w drogę, zwierzęta podróżują
z miasta do miasta nawet jeśli są chore, lub ciężarne. Cyrk to
arena ukrytej tragedii, to gwałt jakiego dokonuje się na dzikiej
naturze zwierząt, to uprzedmiotowienie, przemoc, nienaturalne
zachowania wbrew woli, ciągły stres i ból psychiczny.
Największej fascynacji zwierzętami ulegają dzieci, lecz należy
pamiętać, że zabierając je do cyrku czynimy im krzywdę. Patrząc
na cyrkowe sztuczki nie nauczą się niczego na temat prawdziwej natury zwierząt, zamiast rozwijać w dziecku wrażliwość,
znieczulamy je na ich los, zamiast uczyć szacunku do natury,
pokazujemy, że siłą należy osiągać cel, że silniejszy ma prawo
zmuszać słabszego do posłuszeństwa, że upokorzone zwierzęta
cyrkowe są śmieszne. Rozrywka kosztem zwierząt jest szkodliwym anachronizmem, pozbawionym walorów edukacyjnych
i wychowawczych. W konwencji o prawach dziecka jest mowa
o tym, że jego nauka będzie ukierunkowana m.in. na rozwijanie w
dziecku poszanowania środowiska naturalnego, zalecenia programowe szkół polskich mówią o konieczności rozbudzania w dzieciach humanitaryzmu i postaw proekologicznych. Uczestnictwo
w imprezach cyrkowych ze zwierzętami stoi w sprzeczności
z tymi wytycznymi.
W myśl ustawy o ochronie zwierząt, „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” W cyrkach łamane są
prawa zwierząt do humanitarnego traktowania, przez co rozumie
się traktowanie uwzględniające jego potrzeby i zapewniające mu
opiekę i ochronę. Ustawowo zabrania się zmuszania zwierząt do
wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne
z ich naturą. Tresura jest właśnie wymuszaniem zachowań nienaturalnych, a sposób przetrzymywania i transportu zwierząt
w cyrkach nie uwzględnia ich rzeczywistych potrzeb.
Cyrki bez udziału zwierząt są możliwe, i funkcjonują na terenie Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Zakaz wjazdu
cyrków wykorzystujących zwierzęta wprowadziła między innymi
Australia i Szwajcaria. Czas więc na humanitarną rozrywkę,
wolną od cierpienia i upokorzeń, także w Polsce. Telewizja Polska
nie transmituje już przedstawień, gdzie wykorzystywane są zwierzęta, a w niektórych miastach radni podjęli uchwały zakazujące
występów takich cyrków na ich terenach. Może i u nas, w naszym
mieście, i w naszym powiecie, czas powiedzieć stop dla cyrków
ze zwierzętami. Cyrk ma za swój cel nieść radość innym - pora,
by to nie krzywda stanowiła rozrywkę.
Nie wybierajmy cyrków, gdzie wykorzystywane są zwierzęta,
to od nas zależy, czy kupując kolejny bilet chcemy wspierać ich
cierpienia i napędzać ten niehumanitarny biznes.
Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat”

zwierzaka!
MIKA I MOLI
Te dwie urocze suczki zostały odebrane właścicielom w trybie
interwencji. Osoby, u których przebywały nie dawały im jedzenia,
gdyby nie sąsiedzi suczki zostałyby zagłodzone. Nie dostawały też
wody, nie były zaszczepione, pozbawione jakiejkolwiek opieki. Mimo
tego są niezwykle przyjazne, towarzyskie i wesołe. Starsza, Mika,
ma około 3-4 lata. Jest drobnej budowy, niedużą, gładkowłosą
suczką. Wkrótce zostanie zaszczepiona, a gdy tylko się wzmocni
zostanie wysterylizowana. Moli, jej córka, ma około 3 miesiące.
Powinna wyrosnąć na małego lub średniej wielkości pieska. Obie
suczki czekają na adopcję w domach tymczasowych.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie
umowy adopcyjnej.
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl
Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć
na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl

 Gazeta Ustrońska
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Zaczarowany
Świat Operetki
i Musicalu
4. sierpnia o godz. 18 ustroński amfiteatr zmieni się w czarodziejską krainę za sprawą artystów Teatru Muzycznego
z Poznania. Szykuje się nastrojowa, pełna romantyzmu ale czasem
i pazura impreza plenerowa. Przyjedzie sam dyrektor Teatru – tenor liryczny Daniel Kustosik, który wraz z Bartoszem Kuczykiem
– także tenorem - reprezentować będzie brzydszą (aczkolwiek
przystojną) płeć śpiewającą. Piękne panie sopranistki – Agnieszka
Wawrzyniak i Anna Lasota pokażą, na co je stać, śpiewając arie
z „Wesołej Wdówki”, „Barona Cygańskiego” czy „Księżniczki
Czardasza”. Czasem w tle zatańczy para baletowa bądź sekstet
taneczny, czasem piękny walc będzie odrębnym punktem programu dającym wytchnienie śpiewakom. Całość przemyślana
repertuarowo i kompozycyjnie przejrzysta.
Myślę, że spodoba się Państwu to operetkowe i musicalowe
show wtopione w krajobraz Parku Kuracyjnego.
Bilety w cenie 20 zł można nabyć w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka” (tel. 33 854 29 06), Miejskiej Informacji Turystycznej – Ustroń Rynek ( tel. 33 854 26 53) oraz od godz. 16
przed amfiteatrem w dniu koncertu.
Barbara Nawrotek – Żmijewska
dyr. MDK „Prazakówka”

Huta „Klemens”, istniejąca na tym miejscu od 1772 r. i odlewnia „Elżbieta”. Po lewej budynek dyrekcji (obecnie Muzeum
Ustrońskie). widok pochodzi z lat 40. XX w., gdy zakłady były już
nieczynne.
Książkę „Dawny Ustroń w grafice Bogusława Heczki” można
nabyć w Informacji Turystycznej na rynku i w Galerii Rynek.
   

Dziś przypominamy fotografię wykonaną w kwietniu 1987 r.
na jednej z wystaw w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, która
prezentowała instrumenty muzyczne wykonane przez Ferdynanda Suchego, ustrońskiego lutnika. Stoją od lewej: Anna
Gluza, Ludomira i Jan Kropowie, Marian Wójtowicz, Helena i
Józef Pilchowie, Bogumiła Czyż, Elżbieta Sikora, w głębi ks.
Krakowski.
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Tablicę odsłaniała córka K. Grzybowskiego.

Fot. J. Piechocki

na cześć dyrektora

W głównym holu sanatorium Równica zawisła druga tablica
pamiątkowa, poświęcona wybitnemu człowiekowi, zasłużonemu
dla rozwoju uzdrowiska Ustroń. Obok dowodu uznania dla dr.
Jana Rottermunda, znalazła swoje miejsce tablica upamiętniająca
dr. Karola Grzybowskiego, wieloletniego dyrektora uzdrowiska,
naczelnego lekarza miasta, który silną ręką kierował olbrzymim
przedsiębiorstwem w trudnych latach PRL-u, transformacji gospodarczej, w czasach kapitalizmu, przygotowując firmę do prywatyzacji. Jednocześnie był dyrektorem lubianym przez pracowników,
dbającym o nich, miłośnikiem przyrody i te różne odcienie jego
osobowości, działalności wspominali współpracownicy i podwładni dyrektora Grzybowskiego w Klubie Kuracjusza 23 czerwca.
Później uczestnicy uroczystości przeszli do holu, gdzie odsłonięcia
dokonała córka dyrektora. Stało się to w obecności przedstawicieli
władz miasta: burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego
Rady Miasta Stanisława Maliny, szefów Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń z prezesem Marcinem Kołtunem, duchowieństwa Kościołów ewangelicko-augsburskiego i rzymskokatolickiego. Do Ustronia przyjechali architekci Zawodzia: Aleksander
Franta i Henryk Buszko oraz znana piosenkarka Maria Koterbska.
Uroczystości prowadziła Barbara Gogółka, a artystycznych doznań
dostarczyła Estrada Regionalna „Równica”, którą od momentu
powstania podziwiał i wspierał K. Grzybowski.
Karol Grzybowski zmarł 6 kwietnia 2011 roku w wieku 83 lat.
Był długoletnim dyrektorem i prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Pogrzeb odbył się w Katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach, obecna była liczna delegacja
z Ustronia.
Karol Grzybowski ukończył wyższe studia lekarskie na Akademii
Medycznej we Wrocławiu (1947-1953). Doktoryzował się z zakresu
nauk medycznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
(1964 r.). Zrobił specjalizację z zakresu analityki medycznej (1959

Wystąpiła Równica.
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r.), specjalizację z zakresu medycyny społecznej (1983 r.). Ukończył kursy doskonalące: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
w Londynie (1969-1970 r.), w Instytucie Organizacji Zarządzania
i Doskonalenia Kadr w Warszawie (1977 r.), w Instytucie Doskonalenia Kadr Lekarskich w Moskwie (1983 r.). Wykazywał się
znajomością w mowie i piśmie języka angielskiego i niemieckiego.
Będąc lekarzem K. Grzybowski zajmował wiele odpowiedzialnych
stanowisk, ale zaczynał pracę zawodową jako górnik w KWK
„Wieczorek” (1946-1947 r.). Odbywał służbę wojskową i pracował
jako podpułkownik lekarz w Szpitalu Wojskowym w Żarach koło
Żagania i w Gliwicach (1953-1963). Następnie zatrudnił się jako
pracownik naukowy - specjalista ds. ochrony zdrowia w Głównym
Instytucie Górnictwa (1963-1964), Państwowym Wojewódzkim
Inspektoracie Sanitarnym w Katowicach (1964-1981). Pełnił
funkcję Głównego Lekarza Wojewódzkiego i pracował w Urzędzie
Wojewódzkim Katowicach (1981-1986). Objął stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Medyczno-Organizacyjnego Opieki
Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w Katowicach (1986-1988 r.), a
następnie dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko
Ustroń- Jastrzębie Zdrój (1988-1991), przekształconego następnie
w Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Ustroń” (19921999). Po zmianach pozostał na czele jednego z największych
zakładów pracy w Ustroniu i pełnił obowiązki prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. (1999- 2006).
Od połowy 1994 r. był naczelnym lekarzem uzdrowiska.

Na uroczystość przyjechała Maria Koterbska.

Fot. J. Piechocki

Dzięki pracy K. Grzybowskiego możliwy był dynamiczny rozwój
przedsiębiorstwa od 1988 roku, ustabilizowanie kadr o wysokich
walorach zawodowych i etycznych, stworzenie ram organizacyjnych i warunków techniczno-lokalnych stawiających przedsiębiorstwo w pierwszym rzędzie podobnych w kraju, utrzymanie stabilnej
sytuacji ekonomicznej i finansowej w sektorze spółek uzdrowiskowych, zwiększenie ilości świadczeń medycznych o 157% na
przestrzeni 10 lat. Jako Naczelny Lekarz Uzdrowiska od połowy
1994 roku współpracował z miastem i promował uzdrowisko. Jemu
zawdzięczamy: utworzenie Miejskiej Informacji Turystycznej
w Zakładzie Przyrodoleczniczym, udostępnienie powierzchni na
promocję sztuki twórcom miejscowym (Galeria na Zawodziu),
umożliwienie organizowania stowarzyszeniom kulturalnym
odpłatnych, systematycznych koncertów zespołów „Czantoria”
i „Równica” w sanatoriach przedsiębiorstwa, sponsorowanie pobytu zespołom miast partnerskich koncertujących w czasie imprez
miejskich oraz w uzdrowisku, wspieranie inicjatyw charytatywnych przez przedsiębiorstwo tj. organizowanie koncertów, aukcji
charytatywnych, udział przedsiębiorstwa w targach turystycznych,
partycypowanie we wspólnych wydawnictwach promocyjnych
(foldery, filmy), reklamowanie przedsiębiorstwa w miejskich
wydawnictwach promocyjnych, historycznych, ekologicznych (Pamiętnik Ustroński, Kalendarz Ustroński, Przyrodnik Ustroński). Dr
Karol Grzybowski w 2005 roku został laureatem Srebrnej Cieszynianki, którą przyznała mu Rada Miasta Ustronia. Monika Niemiec
19 lipca 2012 r.

Lalki z Bajki 
w ustrońskim
muzeum

D. Gierdal z uczniami na wystawie.

Fot. W. Suchta

W czasie wakacji warto odwiedzić Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii
Skalickiej” i obejrzeć wystawę kukiełek
z Teatru Lalkowego „Bajka”. Dzieci rozpoznają bohaterów bajek o wilku i koźlętach, Koziołku Matołku, Pipi Pończoszance, Rumcajsie i Hance i wiele innych.
Kukiełki są fotogeniczne a zatem można
się z nimi fotografować. Rodziców zainteresuje technika wykonania i rzemieślniczy
kunszt. Placówka na Brzegach czynna jest
w takich samych godzinach, jak w czasie
roku szkolnego, od 11 do 16.
Podczas roku szkolnego wystawę odwiedzali uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 z Polany ze swym nauczycielem plastyki Dariuszem Gierdalem. Połaczone to
było z wykładem z historii sztuki.

plener
brzimów

Od 23 do 29 czerwca plastycy ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” kolejny
raz przebywali na Opolszczyźnie. Bogata
przyroda lasów niemodlińskich, ciekawe
budownictwo, arboretum w Lipnie otoczone stawami, zakwaterowanie w tułowickim
zamku, sprawiają, że za każdym plenerowym pobytem odkrywa się nowe miejsca,
albo na te znane patrzy się inaczej. Do tego
ciepła atmosfera stworzona przez dyrekcję
Zespołu Szkół oraz gościnność mieszkańców zaprzyjaźnionych z ustrońską grupą
sprawiła iż twórcy czuli się tu dobrze
i z pleneru wrócili zadowoleni i z wieloma
pracami, które będą eksponowane w Ustroniu na wystawie poplenerowej w listopadzie br. Dodatkowych atrakcji dostarczała
uczestnikom aktywna, mimo, że najmłodsza Jadzia będąca pod opieką mamy, babci,
ciotek i wujków. Warto też wspomnieć
o Węgrach z Hajdúnánás, bardzo rozmownych. Do tej pory bolą ręce…

Uczestnicy pleneru przed zamkiem w Tułowicach. Stoją od lewej: Włodzimierz Janota, Herbert Czeglarek, Bogusław Heczko, Andrzej Piechocki, Eugeniusz Białas, Iwona Dzierżewicz,
Roma Rojowiska, Jadwiga i Dagmara Choroba, Aneta Żwak, Imre Ferenc, Kazimierz Heczko,
Agnes Nagy, klęczą: Dominika Gorzołka, Renata Kubok.
                                       

letnie wyjazdy

Podczas poprzedniego wyjazdu, przed wejściem do Zamku Pszczyńskiego.
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Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
w okresie od maja do października organizuje dla swoich sympatyków spotkania
wyjazdowe do ciekawych miejsc w okolicy. 21 lipca (sobota) udamy się do słynnej
„fałatówki” tj. Muzeum im. Juliana Fałata
w Bystrej Śląskiej. Po drodze znajdziemy się
w przepięknej scenerii Beskidu Śląskiego.
Pojedziemy bardzo urozmaiconą krajobrazowo trasą: Wisła, Istebna, Węgierska
Górka, Żywiec, jezioro Żywieckie, Tresna. Powrót do Ustronia przez Przełęcz
Salmopolską. Wyjazd o godz. 8.30, powrót na godz. 17. Zbiórka na placu przed
Lidlem. Koszt wyjazdu 30 zł. Zgłoszenia
przyjmujemy telefonicznie codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 11-16
w terminie do 19 lipca. Nr telefonu 33 858
78 44. Liczba miejsc ograniczona.
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Tegoroczny Festiwal Ekumeniczny zainaugurowano w Muzeum
Ustrońskim wernisażem wystawy fotografii Zbigniewa Niemca.
W naszej galerii prezentujemy fotografie z tej wystawy. Z. Niemiec przedstawił kilkadziesiąt zdjęć z kościołów św. Klemensa
i ap. Jakuba. Wystawa związana jest z zakończeniem wspólnego
projektu parafii ewangelicko-augsburskiej i katolickiej „Ekumenizm nośnikiem kultury”.
Dyrektorka Muzeum Lidia Szkaradnik witała zebranych,
a wśród nich: proboszcza parafii katolickiej pw. św. Klemensa
ks. kanonika Antoniego Sapotę, proboszcza parafii ewangelickoaugsburskiej Ap. Jakuba ks. radcę Piotra Wowrego, burmistrza
Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława
Malinę.
- Wystawa rozpoczyna VIII Festiwal Ekumeniczny w naszym
mieście. Festiwal organizowany jest przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu - mówił prezes ChSE
Arkadiusz Gawlik oficjalnie otwierając Festiwal.
Zbigniew Niemiec to znany grafik, wiec artysta szczególnie
wyczulony na światło, na kontrasty i rysunek. To na tych fotografiach widać. Jest słońce i półmrok, podkreślone szczegóły
i ciekawe ujęcia ogólne.
Wernisaż uświetnił kwintet wokalny pod dyrekcją Krystyny
Gibiec, działający przy ustrońskim Chórze Ewangelickim.
O twórczości Z. Niemca mówil Andrzej Piechocki.
Z okazji zakończenia projektu i wystawy wydano specjalne
wydawnictwo ze zdjęciami Zbigniewa Niemca.
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Na trasie P. Brzózka.

Fot. J. Wiśniewska

budowanie  trasy  i  formy
Olimpijczycy wypróbowali nową trasę cross country i potwierdzili jej doskonałe
przygotowanie – a zarazem swoją wysoką formę przed wyjazdem do Londynu na
najważniejsze zawody sportowe na świecie. Sprawdzili się w wyścigu będącym
częścią Pucharu Polski i Pucharu Europy Centralnej. W sobotę 14 lipca na stokach
Czantorii zwyciężył Marek Konwa, drugi był Piotr Brzózka. Obaj będą reprezentowali Polskę na zbliżającej się Olimpiadzie w Londynie. W JBG-2 Race wziął udział
również trener kadry Marek Galiński.

Debiut trasy
Sama trasa była szczególnie omawianym elementem tego dnia. Poprzednie
zawody Pucharu Polski w tym miejscu
odbyły się w październiku ubiegłego roku,
jednak wtedy kolarze ścigali się po terenie ukształtowanym naturalnie. W tym
roku trasa była dopracowana zgodnie
z wytycznymi Międzynarodowej Unii
Kolarskiej. Sędziowie sprawdzali ją tuż
przed rozpoczęciem zawodów.
Warunki na trasie były bardzo dobre.
Dzień wcześniej przeszedł nad nią ulewny deszcz, który poważnie utrudnił sesje
treningowe. Jednak w momencie rozpoczęcia zawodów świeciło już słońce i wiał
silny wiatr, który osuszył kałuże i błoto
w odsłoniętych miejscach. Gorzej było
pod drzewami. Wichura zrywała również
taśmy wyznaczające przebieg trasy.
Start i meta znajdowały się na parkingu
- kolarze robili pętlę. Zaczynali wspólnym startem według kategorii. Stromy
podjazd o długości ponad 300 m wzdłuż
stoku narciarskiego rozbijał grupę przed
ostrym skrętem w prawo, do lasu na wąski
single track. Stromy, sztucznie zbudowany
podjazd i zjazd po korzeniach, następnie
drugi, krótszy podjazd w lesie i wyjazd na
polanę, gdzie znajdowało się kilkanaście
zakrętów z bandami i „hopy”. Potem
kolarze zjeżdżali kawałek szlakiem dla
turystów i pokonywali kilka zakrętów
na łące. Trasa kończyła się mostkiem
i dojazdem do mety.
- Bardzo podobała mi się ta trasa – komentuje Kornel Osicki, trzeci zawodnik
w kategorii elity. - Lubię takie sekcje
techniczne, gdzie jest dużo korzeni, trzeba
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balansować rowerem, a poza tym była
bardzo widowiskowa dla kibiców. Stojąc
w jednym miejscu, można było przez
większość czasu obserwować całą czołówkę. Myślę, że zjazdy w lesie były
najtrudniejsze, było tam dość ślisko, do
tego dochodziło zmęczenie po podjazdach,
więc czasami trzeba było tam uważać,
żeby się nie wywrócić. Więcej trudności
niż mostek sprawiała sztuczna sekcja pod
lasem na górze, gdzie teren był pofalowany
i był tam jeden skok z dziurą, który można
było ominąć.

Zwycięzca M. Konwa.

W głównej kategorii, elicie mężczyzn,
na prowadzenie wysuwał się początkowo
Marek Galiński, ścigany przez olimpijczyków i pozostałych faworytów. Po kilku
pętlach jechał już na trzecim miejscu, ale
wypadek wyeliminował go ze stawki.
Został przewieziony do szpitala z poważną
raną na przedramieniu, ze zdartą skórą
i podejrzeniem rozerwania mięśnia.
Awans w rankingach UCI
Budowa trasy jest inwestycją Kolei
Linowej „Czantoria”, natomiast całością
kieruje Andrzej Nowiński ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia oraz
kolarze grupy JBG-2. Ich zaangażowanie
pomaga uniknąć błędów przy tworzeniu
trasy; wprowadzane poprawki są korygowane na bieżąco podczas przejazdów
testowych.
Zawody zostały zaklasyfikowane jako
wyścig 2. kategorii UCI, czyli mają status
Pucharu Europy Środkowej. Organizatorzy starają się jednak o uzyskanie wyższej
klasy, aby od przyszłego roku można było
organizować pod Czantorią wyścigi wielkiego formatu.
- Po zakończonych zawodach sędzia
główny wystawia opinię o organizacji zawodów, którą wysyła do Polskiego Związku Kolarskiego – tłumaczy A. Nowiński.
- Wiem, że ta opinia będzie pozytywna
i dlatego będziemy mieli prawo do
wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pierwszej kategorii zawodów, która
oznacza przede wszystkim bardzo duży
prestiż.
Dla zawodników wiąże się to z możliwością uzyskania o wiele wyższych
punktacji za miejsca na mecie. Zaś to
oznacza wyższe pozycje startowe w kolejnych wyścigach ze startu wspólnego.
Kolejność startu determinuje w dużym
stopniu sukces w zawodach typu cross
country, gdzie wąskie, trudne odcinki
i pokonywanie przewyższeń są wymagające na tyle, że dodatkowa walka o miejsce
może eliminować wielu słabszych zawodników, wiąże się też z większym ryzykiem
wypadków.

Fot. W. Suchta
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Labirynt na dolnej polanie Czantorii.

- W tym roku cała część organizacyjna
była w naszej gestii – mówi A. Nowiński. - Po tych zawodach zyskaliśmy na
pewno duże doświadczenie, wiemy, na co
musimy zwrócić szczególną uwagę. Na
Puchar Europy przyjadą znacznie lepsi
zawodnicy i przyjedzie ich więcej, więc
i my staniemy przed wyższymi wymaganiami. Można będzie myśleć o ściągnięciu
sponsorów, zapewnieniu lepszych nagród
dla zawodników. Zgodnie z wytycznymi
UCI i PZKol. zawodnicy licencjonowani
otrzymują nagrody pieniężne.
Regulamin UCI wyszczególnia wzory
oznakowań, jakie muszą być umieszczone na trasie. Jej twórcy planują stworzyć
system identyfikujący i informacyjny,
ułatwiający dostęp wszystkim zainteresowanym. Do końca tego roku będą trwały
dalsze prace budowlane, aby od przyszłego
sezonu na trasie mogli próbować swoich sił
zarówno amatorzy, jak i profesjonalni zawodnicy. Podnóża Czantorii mogą stać się
międzynarodowym miejscem treningów.
WYNIKI
Długość jednej pętli wynosiła 2400 m, profil wysokościowy – 100 m przewyższenia.
Młodzicy jechali 1 pętlę, juniorzy młodsi
3 pętle, juniorki młodsze 2 pętle, juniorzy
5 pętli, juniorki 4 pętle, elita mężczyzn 7 pętli, elita kobiet – 6 pętli, mastersi
4 pętle, amatorzy 2 pętle, U23 mężczyźni
– 7 pętli, U23 kobiety – 6.
W kategorii młodzików zwyciężył Tomasz Budziński (LKK Luks Sławno)
z czasem 00:13:49, w juniorach młodszych
Marceli Bogusławski (LKK Luks Sławno)
z czasem 00:34:41, w juniorach Piotr
Konwa (Trasa Zielona Góra) z czasem
00:58:35, w kategorii Masters I Remigiusz
Ciok (Velo News Niepokonani CVEX)
z czasem 00:48:02, w Masters II Bogusław Fabian (Grupa Kolarska Lemonbike
Gliwice) z czasem 00:54:26, w Masters
III Jacek Brzózka (JBG-2 Professional
MTB Team) z czasem 00:52:59, w klasie
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Fot. W. Suchta

amatorów pierwszy był Szymon Sikora
z czasem 00:27:14, w U23 mężczyzn Bartłomiej Wawak (JBG-2 Professional MTB
Team) z czasem 1:14:06.
W kategorii młodziczek pierwsza była
Estera Siarka (GKS Raba Wyżna-Podsarnie) z czasem 00:18:20, w juniorkach młodszych Kaja Karkula (KS Luboń Skomielna
Biała) z czasem 00:31:54, w juniorkach
Aleksandra Podgórska (Viking Dream-Bike
Szczawno Zdrój) z czasem 00:55:30, w U23
kobiet zwyciężyła Monika Żur (4F E-Vive
Racing Team) z czasem 1:19:21.
W kategorii elita kobiet pierwsza była
Paula Gorycka (4F E-Vive Racing Team)
z czasem 1:16:47, druga Anna Szafraniec (CCC Polsat Polkowice) z czasem
1:17:08. Obie na olimpiadzie w Londynie
są zawodniczkami rezerwowymi. Trzecia
była Magdalena Sadłecka (CCC Polsat
Polkowice) z czasem 1:18:00.

A. Nowiński dekoruje zwyciężczynie elity.

W kategorii Elita mężczyzn pierwszy
był Marek Konwa (Milka Superior MTB
Racing Team) z czasem 1:09:53. Drugi
Piotr Brzózka (JBG-2 Professional MTB
Team) z czasem 1:10:43, trzeci Kornel
Osicki (JBG-2 Professional MTB Team)
z czasem 1:13:00.
Zwycięzcy wypytywani byli o plany
treningowe przed Olimpiadą. Marek Konwa, zeszłoroczny wicemistrz świata, tak
porównywał trasy:
- Byliśmy na trasie olimpijskiej dwa dni
i wykonaliśmy kilkanaście okrążeń, znamy trasę bardzo dobrze. Są tam podobne
elementy, jak na tej, ale jest dużo kamieni
i miejsc sztucznie zrobionych. Ta trasa
z kolei jest ciekawie pomyślana, były
trudne podjazdy i zjazdy, strome miejsca,
trzeba było uważać.
W dalszej perspektywie są przed nimi
Mistrzostwa Europy.
- Ja w elicie startuję pierwszy rok, więc
trudno będzie powalczyć – mówił P. Brzózka. - Duże nadzieje wiążę z wyścigiem
drużynowym, gdzie na Mistrzostwach
Europy w zeszłym roku zajęliśmy czwarte miejsce. Mam nadzieję, że z Markiem
damy z siebie wszystko i powalczymy
w drużynie o najwyższą lokatę.
Wśród startujących zabrakło zapowiadanych Mai Włoszczowskiej i Aleksandry Dawidowicz, reprezentantek Polski,
które przebywały w tym czasie na obozie
w Livigno. Spowodował to wybrany dla
nich przez Marka Galińskiego (zawodnika
i trenera kadry narodowej w jednej osobie)
indywidualny program treningowy. Męska
część kadry oraz rezerwowe zawodniczki
mają inny program, tzw. startowy, którego podstawą jest udział w kolejnych
wyścigach.
Okazje do ścigania się na trasach ustrońskich na pewno będzie wiele. W programie
tego sezonu jest jeszcze słynny uphill na
Równicę i maraton. W przyszłych latach
planowane są zawody formatu promowanego przez UCI, skupiające kilka dyscyplin mtb w jednym miejscu i czasie.
Maria Kulis

Fot. W. Suchta
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OPERACJA  PRZEDSZKOLE
Jak wygląda dobrze zrealizowany projekt? Po stronie rozliczających go
koordynatorów – jest to dopełnienie wszystkich procedur i zamknięcie
ciągnącej się na setki stron dokumentacji. Po stronie uczestników – integracja, zabawa i całkiem nowe odkrycia.
Unia przedszkolakom
Czerwiec tego roku. Ponad setka dzieci
z zapałem uderza w metalowe trójkąty,
tworząc małą-wielką orkiestrę na scenie
amfiteatru. Ubrane są w kolorowe stroje,
przejęte swoim występem w ramach festiwalu „Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom”.
Nad przebiegiem przedstawienia czuwa
Elżbieta Twardzik, która przez rok pracowała z przedszkolakami podczas zajęć
taneczno-ruchowych.
Ze zgromadzonej w amfiteatrze publiczności chyba jedynie rodzice maluchów
zdają sobie sprawę, że występ ich dzieci
jest pewną formą podsumowania realizowanego w ich przedszkolach programu
„Będę euro–przedszkolakiem”, współfinansowanego przez Unię Europejską.
W jego ramach przez dwa lata odbywały
się zajęcia artystyczne i z języka angielskiego, zostały również zakupione dodatkowe pomoce dydaktyczne i materiały. Był
to duży projekt, rozpisany na kwotę ponad
miliona złotych, realizowany jednocześnie
przez wszystkie przedszkola.
Środki na takie cele gromadzone są
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dysponowanie nimi odbywa się
poprzez wdrażanie programów współpracy
z poszczególnymi państwami członkowskimi. Jednym z nich jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umożliwiający
wykorzystanie w Polsce środków unijnych
w latach 2007 – 2013.
Sztuka pisania wniosków
Program zakłada kilka głównych celów strategicznych, podzielonych na tzw.
priorytety, związane m.in. z tworzeniem
nowych miejsc zatrudnienia, rozwijaniem
i poszerzaniem kwalifikacji pracowników, podnoszeniem jakości nauczania
w szkołach na wszystkich szczeblach, także
w przedszkolach. Kluczem do otrzymania europejskich środków jest pomysł na
projekt, a następnie poprawne napisanie
i złożenie wniosku. W październiku ubiegłego roku Przedszkole nr 7 z Lipowca
złożyło w Urzędzie Marszałkowskim pięć
wniosków.
- Podzielenie dużego projektu na mniejsze to dobra strategia – mówi Agata
Markiewicz, odpowiedzialna za koordynację i rozliczanie projektów unijnych
pilotowanych przez Urząd Miasta. - Istnieją wtedy większe szanse, że któryś
z wniosków dostanie pozytywną odpowiedź. W tym przypadku udało się dostać
pieniądze na aż cztery projekty. Jeden
nie przeszedł, ale istnieje możliwość
złożenia protestu i my z tej możliwości
skorzystaliśmy.
Projekty Przedszkola nr 7 o tyle się
wyróżniają, że ich inicjatywa była oddolna – z pomysłem wyszła mama jednego
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z przedszkolaków Elżbieta Rzeźniczek,
która sama napisała wnioski.
- Taka sytuacja jest wyjątkowa – mówi
A. Markiewicz. - Jest duże zainteresowanie
programami unijnymi, często dyrektorzy
szkół wychodzą z pomysłami, ale zwykle
to miasto tworzy wnioski, które potem są
realizowane na przykład przez szkoły, we
współpracy z miastem.
Przykładem takiego działania może być
program „Wspólnie w regionie w szkole
i na boisku”, z inicjatywy dyrektora Gimnazjum nr 1 Leszka Szczypki, organizowany ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. W ramach
porozumienia między szkołami odbywają
się wymiany i wspólne imprezy sportowe
i kulturalne z gimnazjum w Karwinie.
Cztery projekty
Przedszkole nr 7 wzięło udział w konkursie wniosków odnoszących się do
środków Priorytetu IX, którym jest Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
W założeniach konkursu znalazło się więc
zastrzeżenie, że pomysł nie może wyjść
z urzędu.
Pięć zgłoszonych wniosków to projekty
niezależne od zakończonego w tym roku
„Euro-przedszkolaka”, jednak wpisane
w nie działania mają podobny charakter.
Pierwszy nosi tytuł „Inwestycja w przyszłość”, jego koszt to 43.910 zł; 85 %
ten kwoty pokryje Unia, 15 % państwo.
W ramach projektu przedszkolaki będą
uczestniczyły w zajęciach artystycznych,
plastycznych, będą również pracowały
z psychologiem.
Drugi to „Angielski z muzyką”, wartość: 49.440 zł. Wszystkie grupy będą
miały przez rok dodatkowy język angielski
i zajęcia muzyczne, audycje i wyjazdy na
koncerty.
- W każdym wniosku wyszczególnione są
różne pomoce dydaktyczne, które zostaną zakupione na potrzeby zajęć – mówi
A. Markiewicz. - W przypadku zajęć
artystycznych to może być plastelina, bibuła, papier, glina, na to przeznaczonych
jest około pięćdziesiąt procent wszystkich środków. To ważna część projektu,
bo takie pomoce zostaną w przedszkolu
i można będzie z nich długo korzystać.
Jest to tak zwana „trwałość projektu”.
Na przykład, w ramach przeprowadzonej
w szkołach podstawowych „Indywidualizacji nauczania w klasach 1-3” każda szkoła otrzymała tablicę interaktywną, która
jest w obecnych czasach niezbędna.
Trzeci projekt: „Edukacja poprzez kulturę”, wartość: 49.145 zł. Obejmie warsztaty
i spotkania teatralne, wyjazdy dzieci na
przedstawienia, a także opiekę logope-

dyczną. Ponadto odbędą się warsztaty
tańców regionalnych i etnologiczne.
Czwarty projekt nosi tytuł „Uczę się
z radością”, ma wartość 47.334 zł, składają
się na niego zajęcia muzyczno-ruchowe,
rytmika i taniec.
Niekończące się
procedury...
Do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu wpłynęło w sumie 850
wniosków, z których 200 zostało rozpatrzonych pozytywnie. UM jest w całej procedurze instytucją pośredniczącą
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
odpowiednio dysponującym środkami.
Większość wniosków jest odrzucana ze
względów merytorycznych.
- Zasady akceptowania wniosków nie są
jasne – przyznaje A. Markiewicz. - Nigdy
nie wiadomo, co się nie spodoba. Czasami jeden, ten sam wniosek, jest składany
trzy razy i w końcu przechodzi z jednym
zmienionym słowem.
Realizacja projektów w Przedszkolu
nr 7 rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa
do 28 czerwca 2013 roku. Nad każdym
czuwać będzie zespół, składający się
z dyrektor Jolanty Heller, prowadzącego,
jego asystenta i osoby prowadzącej rozliczenia. Z ramienia urzędu miasta będzie to
A. Markiewicz.
- Nakład pracy i dokumentacja jest taka
sama, niezależnie od wysokości dofinansowania, czy jest to dziesięć tysięcy czy
milion złotych. Obowiązuje nas szczegółowy harmonogram płatności i rozliczeń. Za
odstąpienie od niego płaci się kary.
Poszczególne programy dofinansowania
określają swoje sposoby i terminy wprowadzania wpływów i wydatków, związanych
z projektami, do budżetu miasta. Podczas
realizacji obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, więc także obowiązek
ogłaszania przetargu na poszczególne
wydatki, jeśli przekraczają one 10 tys. zł.
Jeżeli kwota wydatku jest niższa, odbywa
się publiczny nabór ofert. Forma konkursu
ma swoje zalety i wady. Wybór najtańszej
oferty może skutkować, na przykład, niską
jakością przeprowadzanych zajęć.
...widoczne efekty
Na finansowe podsumowanie programów ich beneficjenci mają 30 dni od daty
zakończenia. Dopiero po pomyślnym
zakończeniu wszystkich procedur, można
mówić o powodzeniu projektu, a przynajmniej tak to wygląda od strony Urzędu
Marszałkowskiego. Inaczej na unijne
projekty patrzą rodzice przedszkolaków,
inaczej one same. Ci pierwsi z pewnością
docenią możliwości rozwoju, jakie dadzą
dodatkowe zajęcia.
- Do przedszkoli trafiają prowadzący,
którzy często zaprzyjaźniają się z dziećmi,
mocno angażują w swoją pracę – mówi
A. Markiewicz. - Na przykład Elżbieta
Twardzik, która świetnie przygotowywała maluchy do występu na „Dzieci
Dzieciom”, przyjeżdżała na dodatkowe
próby. Dla nauczycieli jest to możliwość
wymiany doświadczeń. Wiem, że nasze
projekty cieszą się dobrym odbiorem
w naszej społeczności.
Maria Kulis
19 lipca 2012 r.

Ayayayay Cantaba, Ayayayay Comia,
Ayayayay Cantaba – śpiewali artyści,
lecz gdy doszli do momentu: Cu cu ru
cu cu paloma, Cu cu ru cu cu no llores
– śpiewała cała widownia. Podobnie odśpiewano chóralnie: O Marianno, Gdybyś
była zakochana, Nie spałabyś w tę noc, Tę
jedną noc.
Publiczność świetnie się bawiła na tym
koncercie, a amfiteatru nikt nie opuszczał
mimo dość kapryśnej pogody. (ws)

Para taneczna.                                                                                                      Fot. W. Suchta

wspólne śpiewy
W sobotni wieczór w amfiteatrze czwórka artystów scen śląskich zaprezentowała
program La Bamba z muzyką włoska,
hiszpańską, cygańską, meksykańską.
W połowie zapełniona widownia podchwytywała melodie i słowa znanych
przebojów. Wystąpiła aktorka Małgorzata

Biblioteka

Daniłow i tenor Grzegorz Płonka a towarzyszyli im tancerz i tancerka. Tworzono
układy choreograficzne, co również naśladowano na widowni. Jeden pan w barwach
narodowych tańczył samodzielnie pod
sceną. Co najciekawsze, prawdopodobnie
był trzeźwy. Inni bujali się w ławkach.

poleca:

NOWOŚCI:
Jerzy Stuhr – „Tak sobie myślę…”
Dziennik Jerzego Stuhra "Tak sobie myślę..." powstawał od
października 2011 do końca kwietnia 2012 roku. Mimo że pisany
w czasie, kiedy artysta walczył z chorobą nowotworową, rak jest
tu tematem marginalnym.
Sylwester Latkowski „ Czarny styczeń”
Czarny kryminał znanego dziennikarza śledczego. Autor, doskonale zna realia przestępczego świata i umie trzymać czytelnika
w napięciu.
POZIOMO: 1) KS Kuźnia, 4) straszy na Wawelu, 6) organizacja pokojowa, 8) odgradza sąsiadów, 9) strzała do kuszy,
10) biustonosz, 11) nieprzetłumaczalny zwrot, 12) belgijskie
tatry, 13) buty na kółkach, 14) patrzałki, 15) zgorzelina,
16) po ustąpieniu bólu, 17) malaria, 18) koreańskie auto,
19) hutniczy produkt, 20) płynny lub ziemny.
PIONOWO: 1) wdzianko skrzata, 2) zabawa logiczna,
3) rzucane pod nogi, 4) reguluje instrumenty, 5) łódź rybacka, 6) znawca ptaków, 7) słuchają go węże, 11) objęcie
biskupstwa, 13) kuzynka łasicy, 17) nutka.

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 27 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 27

lipcowa spiekota
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Józefa Heczko
z Ustronia, ul. Reja 7. Zapraszamy do redakcji.
19 lipca 2012 r.			
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Ostatnio spędziłem kilka dni w jednym z miast na południu w przypadku puchaczy słabo zaznaczona, ale na jej tle uwagę
Europy. Miasto, jak miasto, wszystko było w nim na swoim przykuwają duże, pomarańczowe oczy. Upierzenie reszty ciała
miejscu: wspaniałe zabytki, przewalające się tłumy turystów, jest mocno zmienne w zależności od podgatunku, których orniatmosfera charakterystyczna dla miast położonych w klimacie, tolodzy wyróżniają 14 lub 16 (a dawniej nawet 26!). Nie sposób
w którym słońce zdaje się świecić zawsze, a deszcz pada jedynie je wszystkie w tym miejscu opisać, ale generalnie dominują różne
wówczas, kiedy nas tam nie ma. W sumie nie o miasto mi chodzi, odcienia brązu; często na wierzchu ciała układ piór ma funkcje
ale o jedną z turystycznych atrakcji na głównym deptaku. Oto w maskującą, a ciemny wzór przypomina korę drzew, podczas gdy
gąszczu kawiarnianych ogródków, lad z lodami, stoisk i kramików od spodu upierzenie ma bardziej żółtawą barwę z ciemnym poz pamiątkami (jak zwykle nadzwyczaj tandetnymi), uwagę przy- dłużnym kreskowaniem, szczególnie dobrze widocznym na piersi.
kuwał „turecki” namiot i dwóch niedogolonych i długowłosych Zdecydowanie jaśniejsze są od spodu skrzydła, przy czym lotki
młodzieńców ubranych w zgrzebne tuniki i skórzane pasy. W zasa- pierwszorzędowe są ciemno prążkowane, co jest widoczne w locie.
dzie to zarówno namiot, jak i przebrani w średniowieczne bodajże Lot tych sów, chociaż sprawia wrażenie chwiejnego, z płytkimi
i sztywnymi uderzeniami skrzydeł,
stroje panowie byli wyłącznie tłem
jest jednak szybki, a ptaki świetnie
dla dwóch pięknych i ogromnych
wykonują nagłe zwroty podczas
ptaków, uwiązanych do drewniapogoni za ofiarą. Podstawą diety
nych stelaży – orła przedniego
są przede wszystkim ssaki i ptaki
i puchacza.
od wróbli, myszy czy też szczurów,
Pominę w tym miejscu kwePuchacz
po cietrzewie, czaple siwe, jeże
stię trzymania „na pokaz” tych
i zające, ale puchacze potrafią upowspaniałych zwierząt, stresowalować sowy innych gatunków, młonia ich całą sytuacją, tysiącami
de lisy i sarny, bądź też połakomić
ludzi, którzy zapewne przez wiele
się na kury. Nie gardzą również
godzin dziennie zatrzymują się
drobnicą typu płazy (głównie żab),
przed nimi, pstrykają fotki i tak
gady i chrząszcze oraz inne owady.
dalej. Moja uwagę przykuło natoBrak specjalizacji pokarmowej,
miast tak niezwykłe zestawienie
różnorodność gatunkowa i wieldwóch jakże odmiennie prezentukościowa ofiar sprawiają, że sowy
jących się typów ptaków. Zarówno
te powszechnie uważa się na jedne
orzeł przedni, jak i puchacz to
z największych i najskuteczniejptaki drapieżne, o czym niezbicie
szych ptasich drapieżników.
świadczą potężne, zakrzywione
Chociaż zasięg występowania
haczykowato dzioby i mocne nogi
puchaczy obejmuje całą Eurazję
uzbrojone w ostre szpony. Jednak
(południową, środkową i północorzeł wyglądał na ptaka gotowego
ną Europę, tajgę i centralną część
w każdej chwili do zerwania się
Azji, wybrzeża mórz: Japońskiego,
z uwięzi i ucieczki. Całe jego ciaWschodniochińskiego i Arabskieło sprawiało wrażenie napiętego,
go) oraz północną Afrykę, to jest
a lekko rozłożone skrzydła, smuto występowanie wyspowe, a sam
kły kształt głowy i jej wysunięcie,
gatunek zaliczany jest do nielicza przede wszystkim ogromne oczy,
nych. W Polsce, jak się szacuje,
z których można były odczytać nie
lęgi odbywa zaledwie 250-270
tyle strach, co wściekłość, złość na
par puchaczy (gatunek objętych
całą sytuację, w której się znajdojest ochroną!), osiedlających się
wał – to wszystko przywodziło na
przede wszystkim w Sudetach
myśl, że mamy przed sobą pokrytą
i Karpatach, na Pomorzu oraz
piórami bryłkę mięśni i czystej
w północno-wschodnim regionie
energii, czekającej tylko okazji do
naszego kraju. W naszych szerowybuchu i wyzwolenia. Puchacz,
kościach geograficznych puchacz
który może swoim zewnętrznym
zasiedla przede wszystkim stare
wyglądem stanowić sowi wzorzec, na tle orła zdawał się być oazą spokoju. Żadnej nerwowości i rozległe lasy, ale zawsze w pobliżu miejsc otwartych, takich
i nieukrywanej wściekłości, wręcz przeciwnie. Sowa sprawiała jak np. bagna, torfowiska, rzeki, jeziora, luźne zadrzewienia lub
wrażenie lekko zirytowanej i znudzonej całą sytuacją, leniwie pola i łąki. Gniazda zakłada najczęściej na drzewach iglastych,
obracała głowę sowim zwyczajem prawie dookoła, ignorując w rozwidleniu konarów, ale również na ziemi pomiędzy korzezaczepki różnojęzycznego tłumu turystów, próbujących zwrócić niami, pod wykrotem, na półkach skalnych i w załomach skał,
w dużych dziuplach lub zajmuje opuszczone gniazda dużych
uwagę ptaka i zrobić mu fotkę en face.
W sumie, chociaż daleki jestem do tolerowania tego typu ulicz- ptaków, takich jak myszołowy czy bociany czarne. Puchacze są
nych pokazów z wykorzystaniem dzikich zwierząt, spędziłem aktywne od zmroku aż po świt, a kiedy nie polują, siadają w ekspoładnych kilka chwil, aby podziwiać oba majestatycznie wygląda- nowanych miejscach, skąd mogą uważnie obserwować okolicę. Są
jące ptaki, a zwłaszcza puchacza, który dotąd był dla mnie jedynie to ptaki osiadłe, zajmujące terytoria o powierzchni ok. 10 km2.
Polska nazwa puchacz nawiązuje do głosu tej sowy. Dawniej
niewyraźną sylwetką na tle ciemnego nieba lub dalekim, charakterystycznym pohukiwaniem. Ten obdarzony masywną sylwetką nazwę tej sowy pisano puhacz, co wprost odwoływało się do
ptak jest uważany za największą sowę na świecie. I rzeczywiście czasownika puhać, czyli straszyć w nocy. Dziś mówimy, że
rozmiary puchacza robią wrażenie: długość ciała z dziobem puchacz nie puha, tylko po prostu pohukuje. Pohukiwania sami ogonem dochodzi do 70-80 cm (przy czym sam ogon może mieć ców puchaczy są szczególnie intensywne wieczorem i o zmroku
do 30 cm), a rozpiętość skrzydeł osiąga nawet 170-180 cm. Jak jesienią (wrzesień – październik) oraz zimą przed złożeniem
to zwykle u ptaków drapieżnych bywa, samice są zdecydowanie jaj (styczeń – luty). Są to bardzo donośne i słyszalne nawet do
większe od samców, co wyraźnie odbija się na przeciętnej wadze 5 km, głębokie „uu-hu”, na co samice odpowiadają podobnie, lecz
ptaków obu płci - w przypadku samic jest od 2,3 do 4,2 kg, pod- głosem wyższym i brzmiącym bardziej ochryple.
W sumie jestem co nieco zadowolony z tego niespodziewaczas gdy waga samców waha się najczęściej pomiędzy 1,6-2,8
kg. Zwraca uwagę duża i okrągła głowa tych sów, ze sterczącymi nego spotkania z puchaczem w środku ludnego miasta. Jedyjakże charakterystycznymi sowimi „uszami” z piór o długości do nym pocieszeniem dla tej konkretnej, żyjącej w niewoli sowy
10 cm. Są one nie widoczne w locie, gdyż ułożone poziomo, ale np. może być nadzieja, iż ma szansę osiągnąć wiek nawet 60 lat,
zaniepokojony lub pobudzony ptak stawia je „do pionu”. Szlara z podczas gdy jej pobratymcy na wolności dożywają maksymalTekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
jasno zabarwionych piór – układających się w sowią „twarz” – jest nie lat 20.
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Śląski System Dźwięku.

Fot. K. Marciniuk

mini reggae fest

Mini Reggae Fest jest kultowy i jest fenomenem. Trudno żeby nie był: odbyło się
sześć edycji pod rząd, z roku na rok coraz więcej uczestników, coraz więcej artystów
- i to już od dawna nie jest wyłącznie muzyka z polskiego podwórka, lecz naprawdę
dobre, zagraniczne brzmienia. Nie chodzi tylko o rozwój, jaki przeszedł od czasów
małej imprezy z afterparty w nieistniejącej już „Równicy”. Chodzi też o to, że udaje
mu się co roku zebrać mnóstwo ustrońskiej młodzieży, która reggae na co dzień nie
słucha. Ale na koncerty gości Silesian Sound Systemu przychodzi zawsze.

W tym roku ten impet trochę zmalał
przez wprowadzenie biletowanego wstępu
na teren amfiteatru. Ta potrzeba wynikła
z nieprzewidzianych przez organizatorów
okoliczności, sprzedaż biletów nie była
początkowo planowana. Z drugiej strony,
takich ograniczeń należy się spodziewać
również w przyszłym roku.
- Wiąże się to głównie z tym, że my chcemy się rozwijać jako festiwal, chcemy,
żeby były coraz większe atrakcje – mówi
Fester z SSS. Wspominając o atrakcjach,
ma na myśli wszystko, co można zaproponować wokół muzyki reggae. Podczas
6. edycji, 6 lipca, były to dwugodzinne
warsztaty, prowadzone przez znanego
DJ-a i producenta muzycznego, Feel-X’a.
Wyjaśniał na nich, co i jak można zrobić
z dźwiękiem, po to, żeby najpierw uzyskać
proste i ciekawe brzmienia, a potem samemu spróbować nagrywać muzykę według
własnej wizji.
- Nauczenie ludzi robienia muzyki jest
możliwe, jasne – mówi DJ. - Według mnie
opiera się to trochę na takim porozumieniu
mentalnym. Jak przy mantrze, że da się
powiedzieć kilka słów i powtarzanie ich
wywołuje taką wibrację wewnątrz człowieka, że może się bardziej skoncentrować
się na rzeczy, która później jako pierwsza
nastanie w jego życiu.
Można powtarzać coś samemu, coś
swojego, można skorzystać z zawartego
w tekstach przekazu, który w tym gatunku
jest elementem kluczowym. Bez niego
sam rytm byłby tylko pustym dźwiękiem
do przyjemnego pobujania się pod sceną. Pierwszych na koncercie można było
usłyszeć gospodarzy, doskonale znanych
praktycznie wszystkim. Oprócz swoich
utworów wykonali też kawałek z solowej
płyty Chvaścia, jednego z wokalistów.
Zaraz po nich mikrofony przejęli Sztoss
i Tallib z DJ-em Raz Dwa, ci śpiewali m.in.
o swoim rodzinnym Lublinie.
19 lipca 2012 r.			

- W reggae ważne jest pamiętanie o tym, że
wszędzie są zasady, których trzeba się trzymać i o których trzeba mówić. Chociaż nie
we wszystkich odłamach, takich jak dancehall, w którym ja akurat się lepiej odnalazłem. Tam można sobie dać więcej luzu, bo
to jest bardziej muzyka imprezowa - mówi
Sztoss, a Tallib dodaje: - W każdej muzyce
można poruszać wszystkie tematy, wydaje
mi się, że najgorsze dla artysty jest przestać
się rozwijać i zamknąć się w jednym klimacie czy w jednej stylistyce. Wydaje mi
się, że trzeba spróbować różnych wibracji.
Moje teksty powstają poprzez inspiracje:
wydarzenia w życiu, w świecie, obserwacje, chęć jakiś zmian, naprawy czegoś,
naprawy siebie.
Występowała grupa taneczna Impulso
z pokazem dancehallu. Następnie na scenę

Bawiło się kilka pokoleń.

wszedł pierwszy gość z zagranicy, U-Cee
z Niemiec, w towarzystwie DJ-a Damalistika - „Internationall Call” został gościom
w uszach do następnego wykonawcy, Kinga Kalabasha z Martyniki, występującego
z DJ-em Malikiem. Międzynarodowe towarzystwo na scenę udało się zaprosić nie
dzięki wielkim pieniądzom i kontraktom,
w grę wchodzą raczej towarzyskie kontakty
organizatorów. Oni sami nie ukrywają:
- Robimy ten festiwal, bo żyjemy tą muzyką i chcemy przekazać trochę tego ludziom. Chcemy pokazać Ustroń znajomym
muzykom, sami chcemy ich usłyszeć na
żywo w naszym amfiteatrze. To miejsce ma
potencjał i trzeba go wykorzystywać.
Po koncercie głównym odbyło się
afterparty w Karczmie Wrzos, połączone
z wyborem Dancehall Queen, czyli najlepszej tancerki tanecznego nurtu reggae.
Następnego dnia Chill Out Party w Karczmie Parkowej, bardziej kameralna impreza. Obie są kontynuacją i dopełnieniem
koncertów, są mniej oficjalne, nastawione
na integrację muzyków i słuchaczy. I w amfiteatrze, i na imprezach było mniej ludzi,
niż w zeszłym roku. Byli to jednak ludzie,
dla których ważne było samo reggae, a nie
tylko spotkanie znajomych i jakieś dobre
brzmienie w tle. Jednym się to podobało,
innym mniej. Nastolatki bawiły się obok
rodzin z dziećmi:
- W mediach stereotyp związany z tą muzyką jest negatywny, a my? My nie palimy
marihuany i słuchamy muzyki reggae,
tak? I proste. Mam nadzieję, że mój syn
też nie będzie palił – mówiła mieszkanka
Jastrzębia Zdroju, która na koncert przyszła
z mężem i rocznym synkiem. - Ludzie, którzy słuchają reggae, są przede wszystkim
pozytywnie, optymistycznie nastawieni do
życia i chcą z niego brać to, co najlepsze. Ta
muzyka nie ma pustych tekstów o miłości,
ona i on na spacerze, tylko zawsze znajdzie
się jakieś przesłanie.
Profil festiwalu zmienia się – pewne jest,
że dominuje nastawienie na ciągłe podnoszenie poprzeczki i prestiżu Mini Reggae
Festu jako lokalnej marki. Maria Kulis

Fot. K. Marciniuk
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www.ustron.pl

kultura

21 VII		 godz. 17.00
						
22 VII godz. 17.00
						

sport

21 – 22 VII 			
						

Lolek Orkiestra – biesiada sarmacka, góralska, rosyjska, włoska i latynoska
Koncert Muzyczny na Rynku (3) AZZURRO – przeboje muzyki włoskiej

Święto piwa - górna stacja KL „Czantoria”

dziesięć lat temu

Cysorz to ma klawe życie ...                                                 Fot. W. Suchta
M4 do wynajęcia os. Cieszyńskie,
502 451 872.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, węgiel groszek, transport. 518-201-189.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. 728-340-518, 33-854-2257. www.komandor-ustron.pl
Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, komputery, 607-912-559.
Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.
AUTO KASACJA Ustroń-Hermanice, 502 143 690.
Skup aut, 789 143 469.
Spawanie aluminium, miedzi,
mosiądzu, 695 027 178.

Kupię działkę budowlaną w Ustroniu 800 - 1500 m2 w dzielnicach
Centrum, Jelenica, Zawodzie, 660
083 011.
Pokój do wynajęcia, tel. 33/854
51 97.
Wynajmę mieszkanie M2 na Manhatanie, 509 820 410.
Oferta współpracy, 511 339 175.
Poczta Poniwiec zaprasza na bilard z „Tyskim”, 507 385 375.

USŁUGI
TRANSPORTOWE
WYWROTKĄ,
PRZEPROWADZKI,
PRZEWÓZ MEBLI, ITP.
KOMPLEKSOWE
SPRZĄTANIE:
PIWNIC,GARAŻY,
STRYCHÓW, BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH.
WYWÓZ ZBĘDNYCH
RZECZY
tel. 509 377 370, 514 809 114

			
19-20.7 Centrum					ul. Daszyńskiego 8

		 tel. 854-57-76
21-22.7 Na Zawodziu					ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
23-24.7 Elba					ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
25-26.7 W Nierodzimiu					ul. Skoczowska 111		 tel. 854-24-89
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.
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Na 81. miejscu znalazł się Ustroń w rankingu Rzeczpospolitej
i Centrum Badan Regionalnych „Złota Setka Samorządów”.
Podstawowym kryterium w tym rankingu była wielkość inwestycji gminnych w latach 1999-2001 w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Wymagane minimum to 30% dochodów gminy
przeznaczonych na inwestycje. Patrzono także na dyscyplinę
finansową - eliminowano gminy, w których deficyt lub nadwyżka
budżetowa wyniosła ponad 25%. Gminom, które w Złotej Setce
znalazły się po raz piąty przyznano tytuły Mistrzów Zrównoważonego Rozwoju.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Znany ze swoich występów artystycznych poza salami koncertowymi KZW „Ustroń” tym razem śpiewał 26 maja w Krakowie
w kościele św. Marcina. Był to juz drugi występ ustrońskich
kameralistów w podwawelskim grodzie. Pierwszy miał miejsce
w 1993 r. KZW „Ustroń” odwiedził Kraków z bogatym repertuarem pieśni kościelnych różnych autorów: J. Gawlasa, Feliksa
Raczkowskiego i innych twórców. Pieśni chóru były artystycznym
uzupełnieniem nabożeństwa, które poprowadził i wzbogacił
Słowem Bożym ks. Stanisław Dorda, ustroniak i członek Zespołu
od początku jego istnienia.
18 czerwca w Zbiorach Marii Skalickiej miłośnicy kaktusów
spotkali się na niezwykle ciekawej wystawie kaktusów i sukulentów. Wszystkich gości przywitała Iwona Dzierzewicz-Wikarek,
która podkreśliła rangę prezentowanych zbiorów oraz przedstawiła pokrótce sylwetkę prelegentki, Zofii Kabiesz, prawniczki
z Katowic, założycielki Polskiego Towarzystwa Miłosników Kaktusów. Posród wielu eksponatów zgromadzonych na wystawie
wyróżniały sie szczególnie zbiory Andrzeja Mrowca z Ustronia,
który od około trzydziestu lat hoduje kaktusy, dzięki czemu dochował sie juz wspaniałych okazów. Zofia Kabiesz zaprezentowała nie
tylko rośliny ale też swoją kolekcję znaczków, kopert, pocztówek,
plakatów oraz medali i odznak Towarzystw Miłosników Kaktusów
z całego świata. Wspomina, że „zaraziła sie kaktusiarstwem”
z zazdrosci .
- Było mi zal, że ktoś ma takie wspaniałe kaktusy, rzuca ich
łacińskimi nazwami, a ja nie wiem o co chodzi - stwierdziła.
- Oni chyba umieją dobrze rzucać, ale taki konkurs to
jednak kwestia szczęścia - mówi zwyciężczyni E. Deda. Najefektowniej wsadzał piłkę do kosza, czym zasłużył na tytuł Betonowego Wsadu, Marcin Sroka. Konkurs wsadów rozegrano
na boisku przy byłej filii LO, a obserwowała go liczna publika,
nagradzając co efektowniejsze wsady gromkimi brawami.
W ciąg u całego dnia na boiskach panował nieopisany upał,
temperatura w cieniu sięgała 35 stopni, jednak mimo klejącego
się do butów asfaltu Beton 2002 był imprezą udaną, stojącą
na bardzo wysokim sportowym poziomie. Niestety nie udało
się rozegrać finału, gdyż nad Ustroniem rozszalała się burza
i o zwycięstwie musiały zadecydować rzuty osobiste wykonywane przez zawodników drużyn, które dotarły do wielkiego
finału. Warto dodać, że na rynku grali zawodnicy występujący
na co dzień na parkietach koszykarskiej ekstraklasy. (mk)
19 lipca 2012 r.

felieton

Tak sobie myślę

Optymizm
czy pesymizm?
Przed laty regularnie czytałem „Przekrój”. A w nim nigdy nie opuszczałem
rubryki zawierającej zbiór różnych myśli.
Bywały one nieraz podstawą do moich
przemyśleń. Znajdowałem w nich nieraz coś z czym się zgadzałem. Chociaż
nie brakowało i takich, które budziły
mój sprzeciw. Tak to już bowiem jest, że
w swoich przemyśleniach i wyciąganych
z nich wniosków, różnimy się między
sobą… I nie zawsze stwierdzenia, przy
których ktoś twardo obstaje, są do przyjęcia dla kogoś innego. Bywa nawet tak, że
obaj różnią się między sobą diametralnie.
Przy ocenie rzeczywistości, w której żyją,
dochodzą do tak odmiennych wniosków,
jakby żyli zupełnie gdzie indziej…
Przeżywamy to w naszym kraju na
co dzień. Choćby teraz po zakończeniu
mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dla
jednych te mistrzostwa, które w części
odbyły się w naszym kraju, były ogromnym sukcesem, dla innych zupełną katastrofą… No cóż, mnie akurat bliżej do
tej pierwszej oceny niż do tej drugiej.

felieton
Mistrz

Tydzień temu w ramach VIII Festiwalu
Ekumenicznego w Czytelni Katolickiej
odbyło się spotkanie ze znanym ustrońskim artystą plastykiem Karolem Kubalą.
Spotkanie to zostało połączone z otwarciem
wystawy jego prac malarskich. Zapewne
będziecie P.T. Czytelnicy „GU” mieli
możność przeczytać sprawozdania z tego
wydarzenia, w następnych numerach gazety. Dlatego też nie będę opisywał tego,
co na tym spotkaniu widziałem, lecz powspominam moje spotkania z mistrzem.
Otóż pan Karol Kubala wchodził w skład
rady miasta, kiedy pełniłem funkcję burmistrza. Z tej przyczyny mieliśmy kontakt
ze sobą, choćby w czasie posiedzeń samej
rady miasta czy też komisji, na których
posiedzenia byłem zapraszany. W pierwszych miesiącach mojego urzędowania,
kiedy było najwięcej pracy organizacyjnej, nie zdając sobie sprawy, co robię, na
prośbę kleryków z Katowic, organizatorów
festiwalu „Gaude Fest”, wyraziłem zgodę
na usunięcie kilku schodów z ówczesnej
dekoracji ustrońskiego amfiteatru. Była to
sprawa, o której natychmiast zapomniałem,.... ale do czasu. Otóż już następnego
roku odbyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu miasta, któremu przewodniczyłem. Niemalże wszyscy radni byli
za, tylko jeden głos był przeciw udzieleniu
tego absolutorium. Szybko zapomniałbym o tym głosowaniu, gdyby nie jeden
z członków zarządu miasta, który po każ19 lipca 2012 r.			

Rozumiem jednak, że każdy ma prawo
do własnej oceny. Tak jak to było podczas
meczów, rozgrywanych na tych mistrzostwach, kiedy niejedna sytuacja na boisku
była przedmiotem zawziętych sporów
n.p. o to, który z zawodników sfaulował,
czy należało podyktować rzut karny, czy
słusznie dany piłkarz został ukarany żółtą
czy czerwoną kartką, czy trener dokonał
właściwych zmian, czy piłkarz grał dobrze
czy źle… Zdarza się, że te spory wciąż
trwają, chociaż na Euro 2012 wszystko
zostało już rozstrzygnięte.
Wracam jednak do tej ogólnej oceny
Euro 2012 i sytuacji w naszym kraju. Słyszymy całą gamę opinii; od zapewnień, że
było i jest bardzo dobrze, aż do upierania
się przy tym, że było źle, a będzie jeszcze
gorzej. Wygląda na to, że w tych opiniach
wyraża się ogólna postawa wobec życia
i rzeczywistości, w której przyszło nam
żyć. Optymiści patrzą na wszystko przez
różowe okulary, a pesymiści przez czarne.
Pierwsi dostrzegają głównie to, co dobre,
a drudzy widzą wokół siebie niemal wyłącznie to, co złe. Dla pierwszych świat
jest wspaniały, w kraju dzieje się dobrze
i zmierzamy ku lepszym czasom. Dla drugich świat jest niedobry, wszędzie dzieje
się źle i jest coraz gorzej i gorzej.
Trudno pogodzić ze sobą te dwa obrazy
świata, kreślone przez optymistów i pesymistów. Byłoby to pewnie możliwe dopiero wtedy, gdyby jedni i drudzy patrzyli na

świat przez te same okulary. W wypadku
polityków jest to możliwe w wypadku
nowych wyborów, które przyniosłyby inny
wynik wyborów. Wtedy dotychczasowi
przegrani, widzący przyszłość w czarnych
barwach, założyli by różowe okulary i zapowiadali pomyślną świetlaną przyszłość
naszego państwa…
Zostawmy jednak polityków i pomyślmy
przez chwilę o tym, przez jakie okulary my
sami patrzymy na świat; czy przez różowe
czy przez czarne? Czy mówiąc inaczej; czy
jesteśmy optymistami czy pesymistami?
Czy dostrzegamy głównie dobro, czy też
wszędzie widzimy zło? Jak postrzegamy
obecną sytuację i jak widzimy perspektywę na przyszłość?
Spodobała mi się przeczytana niedawno
myśl: Zarówno optymiści, jak i pesymiści
mylą się nieraz, być może nawet równie
często. Tylko, że życie optymistów jest
pogodniejsze, radośniejsze i szczęśliwsze.
W efekcie; optymiści mają mniej zmartwień i dłużej żyją... Pewnie więc jednak
lepiej być optymistą i dostrzegać przede
wszystkim to, co dobre i pozytywne,
a nie szukać wszędzie dziury w całym,
oceniać wszystko źle i z góry wiedzieć,
że i teraz, i w przyszłości nic nie może
być dobre… A co do Euro 2012 uważam,
że możemy je uznać za sukces i to mimo
tego, że nasza drużyna narodowa osiągnęła o wiele mniej, niż się tego po niej
spodziewaliśmy…
Jerzy Bór

dym naszym posiedzeniu, gdy odwoziłem
go do domu, zamęczał mnie pytaniem:
„Czy zastanawiałeś się, który, to radny lub
radna głosowała przeciw udzieleniu nam
absolutorium?” Na moje odpowiedzi, że to
nie ma już dzisiaj znaczenia, bo trzeba już
myśleć o bieżącej pracy, aby nie było kłopotów za rok przy następnym głosowaniu,
ów członek zarządu nie dawał za wygraną
i dalej swoje. Wreszcie niespodziewanie
powiedział coś takiego: „A może to był
radny Karol Kubala, bo mu te schody usunąłeś z amfiteatru!”. Wtedy, jakby grom
z jasnego nieba na mnie spadł. Zdałem sobie
sprawę, jaką krzywdę zrobiłem naszemu
artyście plastykowi. Toż to, było przestępstwo. Autor tego dzieła, czyli dekoracji
amfiteatru mógł mnie przecież po sądach
„ścigać!”. Nie wiem do dzisiaj, kto głosował wówczas przeciwko udzieleniu nam
absolutorium. Ale jedno wiem, to zdarzenie
nauczyło mnie na zawsze szacunku dla pracy innych i nie lekceważenia żadnej decyzji,
którą mam podjąć. Pamiętam też, jakie nasz
mistrz przeżywał ciężkie chwile po zdjęciu
wykonanej przez niego mozaiki ze ściany
budynku banku przy ustrońskim rynku.
Pan Karol Kubala nie obraził się na mnie,
ani za te schody, ani za to, że nie przeszkodziłem zdjęciu jego mozaiki. Na pewno
było mu przykro, ale zniósł to dzielnie. Ba,
był jedynym radnym, i to nie należącym
do koalicji rządzącej, który na sesji rady
miasta zapytał oficjalnie; „Czy, aby na
pewno muszę rezygnować ze stanowiska
burmistrza?”. Gdy odpowiedziałem: „Tak”
- był niepocieszony!
Kiedykolwiek poprosiłem Pana Karola
Kubalę o plastyczne opracowanie czegoś,

zainteresowany był tylko tematem zlecenia.
O wynagrodzeniu w ogóle się nie mówiło.
Dopiero po wykonaniu dzieła trzeba było
niemal siłą zmuszać go do przyjęcia honorarium.
Nie byłem już wtedy burmistrzem, a pan
Karol na moją prośbę podjął się wykonania
dekoracji do mojej wystawy sportowej
w ustrońskim muzeum. Cóż to było za dzieło! Szkoda, że się nie zachowało. Potem
mistrz wykonał projekt odznaki założonego
przeze mnie stowarzyszenia popierania
starań o przyznanie zimowych igrzysk
olimpijskich. Wierzcie mi P.T. Czytelnicy,
to był naprawdę wspaniały projekt. Nie
wiem, czy najznakomitsi plastycy, którzy
zgłosiliby się do konkursu z całego świata
wykonali by, coś takiego. Te pięć kółek
olimpijskich ułożonych z talerzyków od
kijków narciarskich, to prawdziwe cudo!
Żałuję, że nie zdążyłem uczęszczać na
lekcje rysunku u mistrza, kiedy je prowadził w muzeum. Jeszcze nie byłem wtedy
gotowy. Nasz Wielki Zbójnik Jan Sztefek,
jak jeszcze nie był wielkim zbójnikiem,
skorzystał z tych lekcji. Chodził na te lekcje
i namalował szyszkę (wielkości ananasa).
Obraz ten stał się jego, o ile wiem, jedynym
i wiekopomnym dziełem. Wywołuje poruszenie na każdej retrospektywnej wystawie
naszego Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. Można powiedzieć: „Mistrz uczynił
z Jana Sztefka mistrza”. Wielu znanych
twórców w Ustroniu i okolicy zawdzięcza
naszemu mistrzowi swoją dzisiejszą sławę,
nikomu nie odmówił pomocy. Zawsze służy swoim doświadczeniem.
I za to mu dziękujemy!
Andrzej Georg
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Kibice z zapałem fotografowali peleton.

              Fot. W. Suchta

sekundy  z  kolarzami

Ustroń należał do gospodarzy etapu Tour
de Pologne dwa lata temu z metą na Równicy. Wielokrotnie zaś stanowił ważny punkt
na trasie. W tegorocznej edycji przejazd
przez miasto zajmuje kolarzom ok. 16
minut za pierwszym razem i 9 minut za
drugim razem. Odcinek ustroński znajduje
się między 104. i 116. km oraz między 159.
a 167. km trasy, mającej w całości 201,7
km. Start w Kędzierzynie-Koźlu, meta
w Cieszynie.
Drogi od wczesnego rana przygotowywane
są przez funkcjonariuszy Ochotniczej Straży
Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej. Ustawiają
barierki, otaczają teren przejazdu taśmami
ochronnymi. Na latarniach ulicznych
i w bardziej widocznych miejscach lądują
reklamy i loga sponsorów. Około godz. 15.30
przy bandach i na chodnikach zaczynają
zbierać się pierwsi widzowie. Stopniowo
przybywa ich coraz więcej. Rondo Miast
Partnerskich jest szczelnie otoczone, drogi
są obstawione wzdłuż na całej długości, ale
nie ma wielkich tłumów. Większość trafia
przypadkiem, z ciekawości, przy okazji
przebywania w okolicy. Kilku rowerzystów,
również grupa zza południowej granicy,
przyjeżdża na trasę specjalnie po to, aby
obserwować przejazd.
Po 16.00 pojawiają się samochody
organizatorów i sponsorów: gra muzyka,
sprzedawane są pamiątki z trasy, krążą
hostessy z gadżetami, wspierającymi kibiców.
W sumie kolumna całego wyścigu liczy 420
aut, z czego 50 to kolumna reklamowa.
Codziennie z wyścigiem przemieszcza
się 1200 osób. Przy zabezpieczaniu trasy
w całości bierze udział 21 000 osób.
Atmosfera na ulicach Ustronia jest
podkręcana, aby kolarze słyszeli okrzyki
wsparcia przed premiowanym górskim
fragmentem. Przy pierwszym przejeździe

pilnie obserwowana jest ucieczka trzech
kolarzy. Emocje wzbudza fakt, że jest wśród
nich Polak, Mateusz Taciak.
- Trójka uciekła, więc powiększyła się
przewaga. Jest wśród nich Polak, więc
trzeba trzymać kciuki. Peleton jest tak
nieprzewidywalny i tak silny, że być może
ich dogonią, ale zobaczymy – mówi kibic
ze Zgierza.
- Słyszałem, że jest spora przewaga
uciekinierów – mówi kolarz z JastrzębiaZdroju. - Choć, jak to zawsze bywa, oni
przed końcem etapu tracą siły. Tutaj mówi
się, że nasz reprezentant ma szansę przejąć
koszulkę lidera. Może uda mu się to dzisiaj.
Pogoda idealna.
- Góry to jest dla nich żywioł – mówi
mieszkanka Bielska-Białej, niegdyś
pracująca jako sędzia kolarski. - Chociaż

Dzieci przygotowane na przejazd kolarzy.

obserwując zawody z trasy, nikt nie jest
w stanie ocenić, jak jadą kolarze. Przejeżdżają
za szybko.
Wszyscy pamiętają, że w tego typu
wyścigach peleton jest najsilniejszym,
nieprzewidywalnym przeciwnikiem.
W Cieszynie dodatkowo finisz odbywa
się po kilku gwałtownych okrążeniach na
kostce brukowej. Tam rozstrzygnie się
rozkład miejsc na mecie. Ustroń – jest raczej
zbieraniem sił i kalkulacją ich późniejszego,
rzeczywistego układu.
Podczas drugiego przejazdu na wysokości
Hotelu Równica pojawia się bramka premii
lotnej Fiata. To przyciąga jeszcze więcej
osób. Część zostaje po to, aby zobaczyć,
jak zmieniła się odległość uciekinierów od
peletonu po Kubalonce gdzie zwyciężył
Włoch Gabriele Bosisio, Polak M. Taciak
był trzeci. Z głośników przy bramce słychać
transmisję na żywo z przebiegu całego
etapu.
- Coś nowego, niespotykanego – dzieli
się wrażeniami mieszkanka Zgierza. Zrobiło dosyć duże wrażenie, stałam bliżej,
napierający tłum kolorowych koszulek, aż
w oczach wszystko migotało i kręciło.
Na premii lotnej w Ustroniu pierwszy jest
Japończyk Fumiyuki Beppu, drugi Gabriele
Bosisio, trzeci Fabian Wegmann.
Michał Kwiatkowski z drużyny Omega
Pharma jest w klasyfikacji generalnej tuż za
Włochem Moreno Moserem. Pojawiają się
nadzieje na zwycięstwo. W końcu ostatni
raz pierwszym Polakiem na mecie etapu
Tour de Pologne był osiem lat temu Marek
Rutkiewicz, który wygrał w Karpaczu.
Marek Rutkiewicz zwycięża premię
górską w Goleszowie (184. km wyścigu),
co dodaje mu energii, aby walczyć na ulicach
Cieszyna, gdzie ma spore szanse na wysokie
miejsce. Finiszowe okrążenia jak zwykle
powodują spore przetasowanie w klasyfikacji
– ostatecznie zwycięzcą 3. etapu zostaje
Czech Zdenek Stybar.
Maria Kulis

Fot. W. Suchta
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