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Bez komórek londyn 12 sierpnia
Rozmowa z Anitą Walachowską z Mosiny,
komendantką obozu harcerskiego
w stopniu instruktorskim podharcmistrza,
z zawodu nauczycielką angielskiego

Jak pani trafiła do harcerstwa?
Szósta klasa podstawówki, nasi chłopcy z klasy co chwilę gdzieś
znikali i okazało się, że znikali na zbiórki. My, dziewczyny musiałyśmy im dorównać, więc wstąpiłyśmy do konkurencyjnej
ekipy. Chłopcy byli w jednej drużynie, dziewczyny w drugiej
i tak się to 16 lat temu zaczęło.
Czy dużo dzieci jest zainteresowanych harcerstwem?
Tendencja jest niestety spadkowa. Pracuję w szkole, więc mogę
to zaobserwować. Dzieciaki są teraz bardziej zainteresowane tym,
żeby wyjść ze znajomymi na miasto, grami komputerowymi,
sportem. Nie jest to dramatyczny spadek, ale zauważalny. Trochę
ciężej te dzieciaki zatrzymać.
W Ustroniu nie ma drużyny harcerskiej.
Mosina, skąd jesteśmy, ma 16 tys. mieszkańców, czyli jest zbliżona
(cd. na str. 2)
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Kolarstwo górskie ma stosunkowo krótką tradycję. Narodziło
się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy zaczęto produkować
pierwsze rowery dostosowane do jazdy po trudnych terenach.
(cd. na str. 4)
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Bez komórek

(cd. ze str. 1)
wielkością. My mamy trzynaście drużyn średnio po 20 osób. Ze
wszystkimi instruktorami jest nas od 150 do 200 osób.
Co robicie, żeby było tyle osób?
Największą atrakcją są mimo wszystko obozy. Wybieranie
miejsca na obóz odbywa się w sposób następujący – otwieramy
mapę, patrzymy, gdzie nas jeszcze nie było. W tym roku padło
na Ustroń, byliśmy tu kiedyś, ale dawno. Przez cały rok mamy
zbiórki raz w tygodniu, najczęściej w soboty, przez dwie godziny.
Zimą podczas takich spotkań jedziemy na przykład na łyżwy,
latem na skałki, wspinamy się, czasem urządzamy gry terenowe,
czasem dajemy drużynie busolę i wypuszczamy ją w las, mają
trafić z powrotem.
Jak wygląda wasze życie w mieście?
Współpraca z władzami jest naturalną koleją rzeczy. Czujemy się
obywatelami naszej gminy i wydaje mi się, że są z tego obustronne
korzyści. My z potrzeby serca reprezentujemy gminę na uroczystościach kościelnych, czy też patriotycznych, a dzięki temu
gmina ma zawsze piękną wartę przy pomnikach, do publicznych
zbiórek pieniędzy ma wolontariuszy.
Co z przestrzeganiem Prawa Harcerskiego?
Na obozie panują jasno wytyczone zasady. Ostatnim punktem
regulaminu jest, że wszystko, czego on nie reguluje, ujęte jest
w Prawie. Nie ma co wspominać o alkoholu i papierosach, o tym
absolutnie nie ma mowy, i powiem szczerze, że nie zdarzyło się
nam nigdy na obozie, aby przytrafiła się taka sytuacja. Gorzej
z wulgaryzmami. Ale z biegiem czasu dzieci przełączają się na
tryb obozowy i jest dobrze. Nie pozwalamy im zabierać ze sobą
telefonów komórkowych, żadnych konsol do gier, odtwarzaczy
mp3. Przyjechały tutaj ze znajomymi, dla znajomych i z nimi
spędzają czas. Kontakt z rodzicami oczywiście jest, dwadzieścia
telefonów kadry w bazie i dzwoni się podczas sjesty. Robią się
wtedy kolejki do rozmów.

A. Walachowska.

Fot. W. Suchta

deł Wisły, odsłonięty w 1938
roku z okazji Święta Gór. Do
imprezy tej nawiązuje Tydzień
Kultury Beskidzkiej, który tego
lata odbył się po raz 49.
Dobiega końca budowa nowego odcinka ulicy Pokoju
w Cieszynie. Ma on 75 metrów
długości. Od połowy sierpnia
samochody będą jeździć na
skróty do ulicy 3 Maja przez
dawny ogród. Inwestycja kosztuje miasto kilkaset tysięcy
złotych.
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*
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W wiślańskim parku znajduje
się pomnik Ślązaczki autorstwa
Artura Cienciały. Wcześniej na
tym miejscu stał pomnik Źró-

 Gazeta Ustrońska
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W Strumieniu w rejonie ulicy
Osiedlowej powstał parking
mieszczący około 50 samochodów. Służy głównie osobom
przyjeżdżającym na kąpielisko
czy rodzicom dzieci z pobliskiego przedszkola.

*

*

*

W regionie cieszyńskim popularne jest nazwisko Pilch.
Do najbardziej znanych należy
pisarz Jerzy Pilch z Wisły i bibliofil z Gojów, nieżyjący już,
Józef Pilch.

Jakie zajęcia macie tutaj, na obozie w Ustroniu?
Staramy się zawsze w coś bawić. Te najmłodsze dzieci nie mogłyby spędzić dwóch tygodni, nie mając takiej przewodniej myśli.
W tym roku bawimy się w górali i góralki. Mieliśmy chrzest na
zbójnika, dojenie krowy, strzyżenie owcy z kartonu, do którego
przyczepiony był puch. Harcerze siedzieli i nożyczkami obcinali
go na czas. Mamy grę fabularną związaną z górami: stado owiec
- tych kartonowych się rozbiegło i cała ekipa musi jak najszybciej
je znaleźć i jeszcze zrobić „z niczego” ogrodzenie. Mamy fabularne
ogniska, na przykład przegląd legend. Dzieciaki musiały wymyślić scenariusz legendy o Janosiku i na pięknie przygotowanej
scenie na stołówce wystawiały tę legendę. Staramy się wsiąkać
w tą tematykę.
Czy chodzicie po górach?
Jesteśmy bardzo blisko gór, więc samo się to nasuwa. Zdobywamy górskie odznaki turystyczne, czyli normalne chodzenie
z książeczkami i zbieranie pieczątek. Chodzą, podbijają, biegają, jak nie ma schroniska, to już sami wiedzą, że trzeba znaleźć
jakikolwiek sklep w tej miejscowości, żeby zdobyć pieczątkę
z nazwą miejscowości, inaczej nie będzie punktów.
Jakie koszty obozu ponosi dziecko?
Żeby zapewnić odpowiednie warunki, są to koszty ogromne.
Natomiast zawsze możemy liczyć na wsparcie gminy Mosina
i gminy Luboń. U nas na obozach każdy, kto pracuje jako wychowawca, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. To wynika
z poczucia obowiązku i służby. Przebywamy tutaj 15 dni, kosztuje
to od osoby 650 zł, w tym jest wszystko: przyjazd, wyżywienie,
bilety wstępów, odznaka i książeczka GOT-u, koszulka.
Koszulki są bardziej popularne, niż mundury?
Przy takiej pogodzie najbardziej popularnym strojem jest strój
kąpielowy, niestety. Natomiast w mundurze jest bardzo gorąco.
Ja jako instruktor bardzo lubię chodzić w mundurze, ale jeżeli
miałabym zrobić teraz apel na boisku, to zastanowiłabym się dwa
razy. Mundury nie przepuszczają powietrza tak, jak powinny,
przynajmniej niektóre z nich. W nich jest po prostu duszno, więc
koszulki wygrywają, natomiast na pewno nie elegancją. Do tego,
każda drużyna ma swoją własną chustę. Jest tak kolorowo, że jak
dzieciaki staną koło siebie, to nie ma grupy, która by miała taką
samą chustę. Mundur ma nas ujednolicać, ale mamy swoje barwy.
Zazwyczaj każda piętnastka dzieciaków ma taką samą.
Ilu jest harcerzy umundurowanych?
95 procent. Wszyscy zawsze mają swoje mundury, nie zakładają
ich na wycieczki, ale jak chodzą po mieście, to mają. Przestali
się tego wstydzić, zuchy na pewno, młodzież gimnazjalna trochę
bardziej to odczuwa. Jedyny problem z mundurem jest taki, że
najczęściej trzeba go założyć w dwie minuty. I tu się rodzi problem, bo mundur składa się z wielu części, trzeba znaleźć pasek,
getry, buty, chustę i beret. Po treningu są jednak zdyscyplinowani
i jesteśmy w stanie zwołać zbiórkę w 3 minuty.
Jesteście w strukturze ZHP?
W chorągwi wielkopolskiej, podzielonej na hufce. Należymy
do Hufca Poznań Rejon, który skupia wszystkie hufce powiatu
poznańskiego. Nazywamy się Ośrodkiem ZHP „Mosina”.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Maria Kulis
W centrum Cieszyna trwa
przebudowa sieci kanalizacyjnej. Prowadzone roboty komplikują życie mieszkańcom
i turystom, ponieważ na części ulic ruch jest ograniczony,
albo są one czasowo wyłączane
z ruchu. Taka sytuacja utrzyma
się do zimy.

swojego 75-lecia. 30 lat ma
sekcja gimnastyki sportowej.

Tenis stołowy, obok piłki nożnej i gimnastyki, ma bogate
tradycje w Chybiu. Przed laty
w II lidze grali zawodnicy
miejscowego Cukrownika,
natomiast w minionym sezonie drugoligowe boje toczyły
pingpongistki. Klub został założony w 1937 roku, a zatem
w tym roku świętuje jubileusz

W miniony weekend po raz
65. w Jabłonkowie odbyło się
„Gorolski święto”, impreza
starsza od Tygodnia Kultury
Beskidzkiej, który za rok będzie miał swoją 50. edycję.
Wydarzeniem w jabłonkowskim Lasku Miejskim był specjalny koncert Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
(nik)
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Od września w Wiśle zostanie
zamknięte prywatne gimnazjum. Uczęszczało do niego
13 uczniów. Teraz zapewne
będą musieli przenieść się do
publicznej szkoły.

9 sierpnia 2012 r.

obchody święta

15 sierpnia Burmistrz Miasta Ustroń oraz Rada Miasta Ustroń
zapraszają na uroczystość patriotyczną z okazji święta Wojska
Polskiego, 68. rocznicy Powstania Warszawskiego, 92. rocznicy
Bitwy Warszawskiej. W programie: o godz. 10.30 - msza św.
w kościele katolickim św. Klemensa w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego w czasie wojny bolszewicko-polskiej oraz
podczas II wojny światowej; o godz. 11.45 - przemarsz orkiestry,
pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości pod Pomnik
Pamięci Narodowej obok rynku, o godz. 12.00 - uroczystość
słowno-muzyczna i złożenie kwiatów przy Pomniku.

*

*

*

Na ślubnym kobiercu stanęli
Kamila Jaworska z Ustronia i Marek Poloczek z Ustronia

*

*

*

festiwal kolarski
Ostatnią edycją klasyfikacji generalnej cyklu Uphill MTB Beskidy
będzie wyścig na Równicę, 11 sierpnia. Całość zaś wpisana będzie
w IV Festiwal Kolarski, który potrwa przez cały dzień na Rynku. W programie: stoiska informacyjne dotyczące medycyny
sportowej – Klinika w Żorach i Uzdrowisko Ustroń, wystawa
fotograficzna, wystawa zabytkowych rowerów, pokazy sprzętu
rowerowego i policyjnego oraz atrakcje dla dzieci.
(mk)

*

*

*

Utrudnienia w ruchu
11 sierpnia (sobota) w związku z organizacją zawodów kolarskich VII Otwarte Mistrzostwa Ustronia – Jazda indywidualna
na czas na Równicę, w godzinach od 10.00 do 12.30 będzie
wyłączona z ruchu cała ul. Skalica, odcinek ul. Turystycznej do
wylotu ul. Wczasowej oraz ul. Równica. Odcinek ulicy Skalica
począwszy od wjazdu z ul. 3 Maja do wylotu ul. Sanatoryjnej
będzie wyłączony z ruchu już od godziny 9.00.

*

*

*
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festyn myśliwski
11 sierpnia o godz. 15. w Dobce odbędzie się Festyn Myśliwski.
Rozpocznie go koncert rogów sygnałowych obok kapliczki św. Huberta, goście bawić się będą na polu biwakowym przy dźwiękach
orkiestry. Celność będzie można sprawdzić na strzelnicy, wszyscy
chętni będą mieli okazję do spróbowania dań z dziczyzny. (mk)
Święto baraniny
W samo południe wystrzał armatni oznajmi rozpoczęcie VII
Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny. Odbędą się one
w sobotę, 11 sierpnia, przy Karczmie Góralskiej nad Wisłą. Międzynarodowe drużyny zmagać się będą w konkursie kulinarnym,
goście będą mogli spróbować potraw z mięsa baraniego i jagnięcego, oprawę merytoryczną zapewnią znani w kraju szefowie
kuchni oraz członkowie Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim,
a muzyczną - regionalne zespoły.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Nogowczyk
lat 78 ul. Różana
Tadeusz Krysta
lat 75 ul. Różana

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
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tel. 854 34 83, 604 55 83 21
31 VII 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia od
pieszych turystów, interweniowano przy ul. Ślepej w sprawie
rannego koziołka (sarny). Zwierzę miało złamane tylne nóżki,
zostało zabrane do schroniska
w Cieszynie.
31 VII 2012 r.
Interweniowano w sprawie bezpańskiego psa, od dłuższego
czasu błąkającego się w okolicy
jednej z placówek handlowych
przy ul. Cieszyńskiej. Zwierzę
zostało zabrane do Schroniska
w Cieszynie.
1 VIII 2012 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w dzielnicach Dobka i Poniwiec.
Przy jednej z posesji przy ul.
Ślepej nakazano zaprowadzenie
porządku.
1 VIII 2012 r.
Kontrolowano wywóz odpadów
komunalnych z prywatnych posesji przy ul. Drozdów i Bażantów.
3 VIII 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. Cieszyńskiej,
gdzie w jednym z bloków spadł ze
schodów mężczyzna. Na miejsce
wezwano pogotowie.
3 VIII 2012 r.
Interweniowano przy ul. Jodłowej

w sprawie spalania śmieci. Osoba
odpowiedzialna została ukarana
mandatem w wys. 200 zł.
4 VIII 2012 r.
Prowadzono zabezpieczenia porządkowe podczas maratonu
MTB, w okolicach startu na
Polanie.
5 VIII 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. Liściastej
w sprawie dwóch bezpańskich
psów. Zwierzęta zostały zabrane
do schroniska w Cieszynie. (mk)

policja tel. 856 38 10
3 sierpnia na terenie Ustronia
Zawodzia doszło do kradzieży
z włamaniem do remontowanego
budynku. Sprawcy skradli narzędzia budowlane. Pokrzywdzeni
w jednym z punktów skupu
złomu znaleźli części jednego
z narzędzi i wskazali potencjalnego sprawcę policji. Tego samego
dnia funkcjonariusze KP Ustroń
zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy w trakcie przesłuchań
przyznali się do kradzieży.
5 sierpnia w trakcie legitymowania policjanci ujawnili u młodego
mężczyzny marihuanę. Decyzję
w sprawie ewentualnej kary podejmie prokuratura i sąd.

rękodzieło ze słomy
Urząd Miasta i Muzeum Ustrońskie zapraszają na wernisaż
wystawy rękodzieła ze słomy, wykonanego przez artystów
z Hajdunanas, miasta partnerskiego Ustronia, który odbędzie się
w sobotę 18 sierpnia o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Rynek
2a/1 o powierzchni użytkowej 18,50 m2 na okres do 3 lat.
Stawka czynszu najmu wynosi 30,00 zł/m2/m-c/netto +
obowiązujący podatek VAT (23%).
Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu ponosić
będzie opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną wg wskazań
liczników oraz podatek od nieruchomości. Opłaty za wywóz
śmieci najemca lokalu będzie regulował wg odrębnej umowy
zawartej pomiędzy przewoźnikiem a najemcą.
Oferta powinna zawierać opis proponowanej działalności.
Kryterium wyboru ofert będzie stanowił rodzaj działalności
zaproponowanej przez oferenta.
Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Pisemne oferty należy składać w zalakowanej kopercie do
dnia 24 sierpnia 2012 roku do godz. 15.30 w biurze podawczym Urzędu Miasta (pok. nr 4).
Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 0338579321 lub 606 608 568.
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W piątek 3 sierpnia Piotr Brzózka został zaproszony do Urzędu Miasta na spotkanie z burmistrzem. Ireneusz Szarzec rozmawiał z olimpijczykiem na temat przygotowań przed startem,
a także szerzej o perspektywach młodych zawodników kolarstwa górskiego w Polsce. Obecni byli również Andrzej Nowiński i Grażyna Winiarska z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki. Wspólnie dyskutowali o planach rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście
i przyszłorocznych edycjach zawodów MTB.
Fot. W. Suchta

londyn 12 sierpnia

Bardziej wartościowe są dwa pierwsze
miejsca na dwóch wyścigach o tej samej
randze. Marek Konwa najwięcej punktów
w tym sezonie zdobył m.in. na zawodach
etapowych MTB w Bitlis w Turcji, gdzie
był pierwszy w klasyfikacji generalnej.
Zajął piąte miejsce w Pucharze Świata
mtb w sprintach (Nove Mesto, Czechy),
czwarte na Mistrzostwach Europy w Moskwie, pierwsze na zawodach Salcano
MTB Cup w Istambule w maju.
Również Piotr Brzózka występ w edycji Salcano MTB Cup zaliczać może
do najlepszych, zdobył tam w lutym,
w ciężkich warunkach, drugie miejsce.
Pierwszy był na wyścigu w Oliveira De
Azemeis w Portugalii w marcu.
Wspólnie z Mają Włoszczowską i Piotrem Konwą, młodszym bratem Marka,
zajęli drużynowo 4. miejsce na Mistrzostwach Europy w Moskwie, co potwierdziło ich mocne przygotowanie przed
Londynem. Do medalu brakło im zaledwie
5 sekund.
Oficjalną nominację olimpijską otrzymali 1 czerwca. Na rezerwowego zawodnika wyznaczony został Dariusz Batek
(CCC Polsat Polkowice), wielokrotny
triumfator ustrońskich zawodów z cyklu
Uphill MTB. W Londynie wystartują raz
- 12 sierpnia. Wyścig kobiet odbędzie
się dzień wcześniej, 11 sierpnia. (mk)

(cd. ze str. 1)
Przez Międzynarodową Unię Kolarską tensywnie na trasach wyścigów formatu
zostało oficjalnie uznane za dyscyplinę olimpijskiego i dbali o to, aby na najważdopiero w 1990 r., rok później rozegrano niejszych zawsze startował któryś z nich.
pierwszą edycję Pucharu Świata MTB Nasze państwo wahało się między 12.
UCI. Wyścigi typu cross country stały się a 13. miejscem, końcówka zeszłego sezonu
dyscypliną olimpijską w 1996 r.
wypadła jednak bardzo dobrze i przeskoKwalifikacje olimpijskie, zapewniają- czyliśmy Belgów, uzyskując możliwość
ce polskim kolarzom miejsca na starcie wysłania do Londynu dwóch zawodników.
w Londynie, trwały od maja 2010 do Nie zadecydował o tym jeden konkretny
maja 2012 r. Cztery lata temu w Pekinie wyścig, lecz raczej zaplanowane z góry
startował tylko jeden zawodnik, Marek obsadzenie list startowych punktowanych
Galiński, ponieważ nasz kraj nie zdobył zawodów.
wystarczającej ilości punktów, aby znaleźć - Ja leciałem na inny wyścig, niż Masię na odpowiedniej pozycji w rankin- rek – mówi P. Brzózka. - Jeśli jedziemy
gu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. w trzech na jeden wyścig, to automatyczZgodnie z jej zasadami, państwo będące nie zabieramy sobie nawzajem punkty,
w przedziale od 1. do 5. miejsca może bo nie da się, żeby jeden i drugi z nas był
wysłać trzech zawodników, od 6. do 13. pierwszy.
dwóch zawodników i powyżej 13. tylko
jednego zawodnika. O tym, kto pojedzie
na olimpiadę, nie decyduje jednak indywidualna liczba zebranych punktów, tylko
trener nominujący według wewnętrznych
kryteriów w porozumieniu z Polskim
Związkiem Kolarskim. Kraj reprezentują
kolarze znajdujący się w najlepszej formie
w momencie typowania.
JBG-2, jako zawodowa grupa kolarska,
od początku okresu kwalifikacji niezależnie od PZKol. założyła sobie, że zdobycie
wysokiego miejsca w rankingu UCI będzie
celem jej kolarzy. Kiedy Marek Galiński
został dodatkowo powołany na trenera
kadry, to zadanie otrzymało wsparcie
Związku.
Punkty zbierało dla Polski głównie
trzech zawodników: Marek Konwa (Milka Superior MTB Racing Team), Marek
Galiński i Piotr Brzózka (obaj z grupy
JBG-2). Przez dwa sezony pracowali in-
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Zdaniem
Burmistrza

O Igrzyskach Olimpijskich mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Zwojem węży połączono wozy strażackie z Wisłą.

Fot. W. Suchta

ćwiczyli na harcerzach
Pożar! Na szczęście tylko pozorowany.
Paliło się w środę, 1 sierpnia w ośrodku
harcerskim w Ustroniu Lipowcu. Wydział
Kontrolno-Rozpoznawczy, znajdujący się w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Cieszynie wyznacza strażakom
obiekty, z którymi należy się zapoznać lub
przeprowadzić ćwiczenia na ich terenie.
W tym roku znalazła się wśród nich stanica
ZHP.
- Była to nasza pierwsza wizyta w tym
obiekcie, zapoznanie się z nim i przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych
w celu przygotowania się do ewentualnych
działań gaśniczych czy ratowniczych –
mówi aspirant sztabowy Grzegorz Sroczyk
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Ustroniu. W ćwiczeniach brały udział
trzy samochody z jednostki na Polanie oraz
po dwa samochody z czterech jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej. Razem 11
wozów. Ćwiczenia nie wykraczały swoim
zasięgiem poza teren miasta.
Każda tego typu akcja odbywa się według sporządzonego wcześniej scenariusza, uwzględniającego specyfikę miejsca,
w jakim będą prowadzone ćwiczenia. Przewiduje się, jakie zdarzenia wymagające
interwencji straży pożarnej mogą zajść.
W tym przypadku założono, że palić się
będą cztery drewniane domki harcerskie
i około trzech hektarów lasu okalającego
ośrodek.
- Było to bardzo realne zagrożenie, dlatego
młodszy brygadier Damian Legierski, który organizował te ćwiczenia, wziął to pod
uwagę – mówi G. Sroczyk.
Ćwiczenia sprawdzają nie tylko wyszkolenie i szybkość reakcji jednostek straży,
lecz również przygotowanie do akcji osób
opiekujących się sprawdzanym miejscem.
Po zauważeniu i zgłoszeniu zdarzenia przeprowadzana jest ewakuacja, ogłaszana
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obowiązkowo przez zarządzających budynkami. Jeżeli obiekty nie są duże, ludzie
powinni je opuścić w miarę możliwości
przed przyjazdem straży pożarnej.
- Potem informacja dociera do pierwszego
dowódcy, który dojedzie na miejsce, czy
wszystkie osoby opuściły pomieszczenia,
również w przypadku innych obiektów
użyteczności publicznej, jak szkoły, hotele. Wtedy wiemy już, czy powinniśmy
podjąć działania ratownicze, które są najważniejsze, czy skupić się na działaniach
gaśniczych.
Dokumentacja podsumowująca ćwiczenia
zawiera opisy biorące pod uwagę prawidłowość zgłoszenia – czy zawierało nazwisko,
adres, dokładny dojazd, opis sytuacji – aż po
opis przebiegu akcji i zakończenie.
Nie zawiera wrażeń, jakie na ewakuowanych wywarły działania strażaków – w tym
przypadku grupy harcerzy z Mosiny pod
Poznaniem.
- Wrażenie było ogromne – mówi komendantka obozu, Anita Walachowska. - Dzisiaj
podeszła do mnie dziewczynka i powiedziała, druhno, a nie mogliby oni przyjechać
jeszcze raz? W szczególności te małe dzieciaczki, oni nigdy nie widzieli takiej ilości
wozów strażackich i strażaków i byli wręcz
zachwyceni. Zwykłe łączenie węży to było
dla nich coś niesamowitego. Wspominają
bardzo, ja zresztą też. Strażacy przyjechaliby w 12 minut i uratowaliby nas. Lali wodę
w rejonie namiotów, ale tak to zrobili, że nie
zmoczyli żadnego z nich. Ta współpraca ze
strażą pożarną dla nas była bardzo owocna,
bo nasze dzieciaki wyszły z poczuciem, że
jednak strażak to jest osoba, której można
ufać i on robi dobrą robotę. Strażacy potem pozwolili wchodzić do wozów, trąbić,
wejść na dach, posiedzieć, założyć hełm.
Dzieci mogły dotknąć, poczuć, zapytać.
(mk)

*

*

Latem w mediach panuje tzw. sezon
ogórkowy. Jednak w tym roku redaktorzy
nie muszą szukać wątpliwych sensacji, bo
wielkich emocji dostarczają odbiorcom
Igrzyska Olimpijskie. Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po odbywających się
w naszym kraju i w sąsiedniej Ukrainie
mistrzostwach Europy w piłce nożnej,
a tu, całkiem niedaleko rozpoczęło się
kolejne wielkie sportowe wydarzenie.
Dzięki temu, ale też w dużej mierze dzięki
rodakom mieszkającym na Wyspach Brytyjskich, Polacy są obecni na Olimpiadzie
nie tylko jako zawodnicy, ale również jako
wspaniali kibice.
Bliskość tegorocznych Igrzysk - kolejne
odbędą się na drugiej półkuli, w Rio de
Janeiro w Brazyli - sprawia, że jeszcze
ciekawsze są relacje z Londynu. Fani
sportu, bez względu na to, czy wyjechali na
wakacje, czy nie, śledzą z uwagą wszystkie
transmisje zawodów. Wiem, że niektórzy
specjalnie na ten czas wzięli sobie urlop.
Dla ustroniaków tym ważniejsze są
to Igrzyska, że po raz pierwszy startuje
w nich mieszkaniec naszego miasta – Piotr
Brzózka, który razem z trójką innych
kolarzy górskich, będzie reprezentował
kraj. Wystąpi w kolarskim wyścigu cross
country. Zobaczymy również startującego
na ustrońskich trasach Marka Konwę.
To że mieszkają, i bywają u nas tej klasy
zawodnicy to zasługa ustrońskich pasjonatów, którzy od wielu lat propagują
i rozwijają tę dyscyplinę, przede wszystkim organizując imprezy na wysokim
poziomie. Piotr Brzózka wystąpi w ostatnim dniu Igrzysk. Dopingujemy i jego,
i wszystkich polskich zawodników. Choć
niektóre dyscypliny dostarczają więcej
emocji, inne mniej, zawsze miło, gdy
wygrywają nasi.
Jak wielu Polaków, kibicuję naszym
siatkarzom. Już od dłuższego czasu ich
forma i postawa sportowa pozwala mieć
duże nadzieje na medal olimpijski, oby jak
najcenniejszy. Po tym, co nasza drużyna
pokazała w finałach Ligi Światowej, nawet
złoto nie jest poza zasięgiem.
Oczywiście zdarzają się niespodzianki,
miłe albo niemiłe, ale to w sporcie jest najpiękniejsze. Nigdy nie można być do końca pewnym wygranej czy wyniku - bywa,
że przegrywają faworyci, zwyciężają ci,
którzy z pozoru nie mieli na to szans.
Na pewno wysoki poziom, jaki już od
dobrych kilku lat prezentują nasi siatkarze,
przyczynia się popularyzowania tej dyscypliny w Polsce. Również u nas w Ustroniu.
Sukcesy osiągają młodzi sportowcy z TRS
"Siła" Ustroń, dzielnie walczy w III lidze
śląskiej drużyna seniorów.
Spisała: Monika Niemiec
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Będzie co wspominać.

Fot. z arch. K. Szlęk

Jak moi znajomi
spędzają wakacje

Wydaje się, że trwają bardzo długo, jednak mam nieodparte
wrażenie, że czas płynie wtedy dwa razy szybciej niż ten w czasie
roku szkolnego. Ponad połowa moich przyjaciół wakacje spędza
na obozach, z rodziną w różnych częściach Polski lub poza jej
granicami. Natalia kilka dni temu wróciła z tygodniowego wyjazdu do Chorwacji.
- Było fantastycznie - mówi dziewczyna. - Ukształtowanie terenu
i roślinność Chorwacji znacznie różni się od tej w Polsce. Mogłam
wybrać się po śniadaniu na plażę, koło godziny drugiej zjeść obiad
i wyjść na spacer w góry. Z okna salonu w moim apartamencie
widziałam morze i plażę, z sypialni ośnieżone szczyty gór. Idąc
ulicą mogłam zrywać pomarańcze z drzew, widziałam plantacje winogron. W lutym za pośrednictwem biura turystycznego
rodzice zarezerwowali apartament. Do końca kwietnia musieliśmy wpłacić całą należność za pobyt. Za jeden dzień pobytu
w apartamencie opłata wynosiła 60 euro bez wyżywienia. Dojazd
musieliśmy zapewnić sobie sami. Pogoda była doskonała i mam
nadzieję, że w przyszłym roku też się tam wybierzemy. Nigdy

skarga
odrzucona

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana została 2 sierpnia.
Konieczne było podjęcie uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Jerzego Dordy wraz z odpowiedzią na skargę. Wcześniej uchwalono
porządek obrad, które prowadził przewodniczący RM Stanisław
Malina, oraz przyjęto protokół z poprzedniej sesji.
J. Dorda złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic
Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego,
Strażackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka
ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską (uchwała
nr XII/127/2011 z dnia 27 października 2011 r.).
Mieszkaniec Ustronia uznał podjęcie uchwały za naruszenie
interesu prawnego. W uzasadnieniu twierdził, że naruszony został
przepis art. 64 ust. 3 Konstytucji RP oraz przepis art. 140 Kodeksu
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nie zapomnę tych wakacji.
Nie każdy jednak wyjechał za granicę. Iga wybiera się
z kuzynami na dwa tygodnie w góry.
- Jeszcze nie znam dokładnego przebiegu trasy, którą pójdziemy,
ale na pewno będziemy zdobywali szczyty w Sudetach - mówi
siedmiolatka. - Później opowiem wszystkim w szkole jak było,
bo nie każdy może pochwalić się samodzielnym zdobyciem
szczytu Śnieżki. Wiem, że może być to męczące, ale na pewno
dam radę. Wakacje są po to żeby robić to, co się lubi, dlatego ja
chodzę po górach. Liczę na to, że w przyszłym roku zabiorę ze
sobą kogoś z klasy.
Lato można spędzić również na koloniach. Ja byłam na dwutygodniowym obozie językowo-sportowym organizowanym przez
nauczycielkę języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Ustroniu. Koszt koloni wynosił 2000 zł za osobę. Mieszkaliśmy
na campingu „Maszoperia” w Jastarni. Codziennie mieliśmy
dwie godziny lekcji windsurfingu, godzinę zajęć z języka angielskiego i konwersacje z Amerykaninem. Niezapomnianymi
atrakcjami wyjazdu była na pewno noc duchów, chrzest morski
oraz ognisko obozowe. Na zakończenie wszyscy obozowicze
zdawali na Międzynarodowy Patent Windsurfingowy. Dostaliśmy również małe zawieszki w kształcie tych samych desek, na
których pływaliśmy.
Podczas wakacji można też sobie trochę zarobić. Na taki pomysł wpadła moja koleżanka Sandra. Szesnastolatka zatrudniła
się jako hostessa.
- Na początku nie wiedziałam, jak się za to zabrać, poszłam do
biura hostess i wyjaśniłam, że chcę się tam zatrudnić - mówi
Sandra. - Dalej już było łatwo. Teraz już wiem, że praca hostessy
wcale nie jest aż taka trudna, jak kiedyś myślałam, a po wakacjach
będę miała dość pieniędzy, żeby kupić sobie wymarzony laptop.
Oczywiście są ciężkie chwile, gdy na przykład pada deszcz,
a ja muszę roznosić ulotki. Przeważnie ludzie są uprzejmi, gdy
do nich podchodzę, ale zdarzają się osoby, które zupełnie mnie
ignorują.
Jest to ciekawy sposób na uzbieranie pieniędzy na wymarzony
gadżet, jednak niewiele osób chce pracować w trakcie wakacji.
Spora część moich znajomych zdecydowała się na wypoczynek
w domu.
- Kiedy pogoda dopisuje to wybieram się na basen do hotelu
Eltrans – mówi Dagmara – zawsze spotykam tam wielu rówieśników. Razem gramy w siatkówkę, bawimy się, śmiejemy.
Czasami jadę na rolkach nad Wisłę lub na koncert do amfiteatru
albo na rynek. Kiedy przyjechali do mnie kuzyni poszliśmy na
Czantorię na tor saneczkowy. Świetnie się bawiliśmy, pomimo
że było pochmurnie. Mimo wszystko myślę, że nieważne gdzie
spędzamy wakacje, ale z kim i w jakiej atmosferze.
- Najważniejsza jest przecież dobra zabawa i przyjaciele. Potrafię
czytać książki całymi dniami, lecz dla przyjaciół zawsze znajdę
czas - mówi Eliza. - Bo będąc z nimi zawsze czuję się świetnie.
Karolina Szlęk, uczennica Gimnzajum nr 2
cywilnego, zgodnie z którymi właściciel ma prawo do korzystania
ze swojej nieruchomości i nikt nie może, bez szczególnych powodów, ograniczać go w korzystaniu ze swojej własności. Naruszenie
polegało na odmowie dokonania zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należącej do
J. Dordy nieruchomości położonej na działkach: 430/2, 430/1,
428/3 i 429/13. Właściciel chciał, by działka 429/13 była przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.
Spotkał się z odmową, którą radni uzasadnili tym, że teren
położony jest w jednostce strukturalnej ZI oznaczającej zieleń
izolacyjną. Dodatkowo, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka położona jest
w jednostce strukturalnej teren użytku ekologicznego – planowany użytek „Łąki Moneta” – zachowanie istniejącej roślinności.
Przed wydaniem decyzji radni musieli poprosić o zajęcie stanowiska m.in.: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Ich
stanowiska były jednoznaczne. W uzasadnieniu napisano też, że
za dotychczasowym ekstensywnym sposobem użytkowania tego
terenu przemawia jego położenie w strefie wysiękowej i strefie
zagrożeń powodziowych.
Teraz mieszkaniec Ustronia i radni będą oczekiwać na decyzję
Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Monika Niemiec
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fałszywy
parkingowy
Przy Leśnym Parku Niespodzianek znajduje się wielki parking,
bezpłatny - co chwalą sobie wszyscy odwiedzający to miejsce.
W ostatnią niedzielę jednak za miejsca postojowe trzeba było
zapłacić. Poważny wygląd, fachowo wydrukowane kwitki - fałszywy parkingowy zdołał oszukać wielu nieświadomych gości,
zanim po otrzymaniu zgłoszenia na miejscu pojawili się przedstawiciele Straży Miejskiej.
Sprawca został przewieziony na komendę i zatrzymany przez
policję. Prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie: mieszkaniec Ustronia zostanie oskarżony o oszustwo.
(mk)

dziesięć lat
za włamanie

Dwóch braci w wieku 41 i 43 lata zatrzymali policjanci
z ustrońskiego Komisariatu Policji. Końcem ubiegłego tygodnia
mężczyźni włamali się do remontowanego budynku i ukradli wartościowe narzędzia wykorzystywane do prac przy wykończaniu
wnętrz i inne przedmioty. Sprzedali je w skupie złomu. Zostali
zatrzymani kilkanaście godzin później. Byli nietrzeźwi, ale nie
wiadomo, ile promili wskazałby aparat, bo nie byli w stanie do niego dmuchać. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. (mn)

Widok na kamienicę Kozłów (po lewej) i Silbermanna (po prawej)
przy ulicy Głównej, z przodu rynek - okres międzywojenny.
Książkę „Dawny Ustroń w grafice Bogusława Heczki” można
nabyć w Informacji Turystycznej na rynku i w Galerii Rynek.

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

17 i 19 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
17 sierpnia organizowany będzie XIV Autowir o Puchar Burmistrza Miasta Ustroń. Od godz. 18.30 do 20.00 zamknięta dla
ruchu drogowego będzie ul. A. Brody od ul. Kojzara do Ronda
Miast Partnerskich, na którym pojazdy przepuszczane będą co
15 minut. 19 sierpnia w godz. od 13.45 do 14.45 w związku
z Korowodem Dożynkowym zamknięte będą ulice: Skoczowska, Daszyńskiego, 3 Maja, Hutnicza i Parkowa oraz Kuźnicza
i Sportowa.
Absolwenci przedszkola w Lipowcu - 1959 r.
Siedzą od lewej: Teresa Balcar, Zofia Glajc, Anna Glajc, Maria
Heller, Danuta Wantulok, Anna Pilch
Stoją od lewej: Jan Kisiała, Andrzej Paszek, Józef Glajc, Józef
Chrapek, Roman Niedoba, Andrzej Marianek, Stanisław Wantulok. Wychowawczyni: Anna Raszka.
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dował również burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec. Za talent nagrodzono wokalistów: 1. Joannę Paluch z Łodygowic,
2. Mikołaja Króla z Łodygowic, 3. Adama
Aleksandrowicza z Bielska-Białej, tancerzy: 1. Nikolę Stopczyk ze Skoczowa
i Oliwiera Nowakowskiego z Katowic,
2. Roksanę Dalmaczyńską z Katowic
i Jakuba Stopczyka ze Skoczowa; 3. Martynę Górnioczek z Katowic. Ta ostatnia
dziewczynka zdobyła również najważniejszy tytuł w konkursie Małej Miss Model.
Pierwszą wicemiss została Dominika Gęga
z Łodygowic, drugą wicemiss Alicja Kosek z Bielska-Białej. Dziewięcioletniej
Martynce Tymon ze Skoczowa przyznano
tytuł Miss Publiczności. Uczestnicy konkursu nie tylko rywalizowali o miejsca, ale
również wystąpili jako aktorzy i wokaliści
w bajce musicalu „Mała Księżniczka”.
Kostiumowy spektakl przypadł do gustu
i małym, i dużym.
Monika Niemiec
R. Dalmaczyńska i J. Stopczyk.

Fot. M. Niemiec

talenty i misski

W niedzielę po południu ustroński amfiteatr opanowali młodzi utalentowani
artyści oraz kandydatki do tytułu najpiękniejszej. Lepiej powiedzieć – najmilszej,
najsympatyczniejszej, bo „misski” były
jeszcze dziewczynkami. Najmłodsza miała
7 lat, najstarsza 14 i nie do końca wychodziły im dorosłe estradowe wygibasy.
Niemal wszystkie interesowały się tańcem,
śpiewem i aktorstwem. Jedna z nich występowała również w kategorii tanecznej.
Oprócz małych miss i tancerzy, zaprezentowali się również wokaliści. Młode
talenty przyjechały z całego województwa
śląskiego, było trzech reprezentantów
Skoczowa. Część występujących, szczególnie tych starszych, chodzi na profesjonalne zajęcia z aktorstwa, śpiewu i tańca,
przygotowuje się do egzaminów do szkół
teatralnych, planuje swoją karierę i konse-

kwentnie dąży do celu. Koncert prowadziła
Aleksandra Mrzyk-Sylwestrzak, twórczyni
i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży „Protalent”,
prowadząca Teatr Muzyczny „Protalent”,
scenarzystka, autorka tekstów piosenek,
reżyserka, aktorka, która gościła już
w Ustroniu ze swoimi podopiecznymi.
Witała serdecznie jurorów, m.in.: dyrektor
„Prażakówki” Barbarę Nawrotek-Żmijewską, przewodniczącego Rady Miasta
Stanisława Malinę, wiceprzewodniczącego
Komisji Kultury i Edukacji Rady Miejskiej
Bielska-Białej, radnego Grzegorza Pudę.
W roli sędziów wystąpili również aktorzy, wokaliści, ludzie związani z estradą.
Konkurs odbywał się pod patronatem
posłów: Czesława Gluzy i Stanisława
Szweda. Dzięki sponsorom laureaci otrzymali atrakcyjne prezenty, nagrodę ufun-

M. Górnioczek.

Fot. M. Niemiec

koncertów operetkowych i musicalowych – MDK „Prażakówka”
– chciał pokazać piękno tych gatunków również wczasowiczom w koncercie „Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu”.
W ubiegłą sobotę w amfiteatrze można było podziwiać śpiew
i taniec artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wystąpili: Anna
Lasota, Agnieszka Wawrzyniak, Daniel Kustosik, Bartosz Kusik
i dwie pary baletowe. Utwory z „Wesołej wdówki”, „Zemsty
nietoperza”, „Ptasznika z Tyrolu”, „Barona Cygańskiego” i wielu
innych, a także stroje i tańce zrobiły duże wrażenie na dość licznie zgromadzonej publiczności. Było elegancko, romantycznie,
nostalgicznie, ale i ogniście. Po takich czardaszach wieczór długo
się nie kończy…
(mn)

Zachwycał taniec i stroje.

Fot. M. Tomica

ARIE NA LATO

Ustroniacy należą do melomanów, o czym świadczą liczne
wizyty teatrów muzycznych w naszym mieście. Organizator

 Gazeta Ustrońska
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i wcale nie jest tak skomplikowana, jak
wygląda. Wełna znakomicie się filcuje,
wystarczy tylko temperatura, dla ułatwienia trochę mydła i trochę pracy. Pomysł,
że chciałabym coś z filcem robić, miałam
już wiele lat temu, ale wydawało mi się, że
jest to technika skomplikowana. Osiem lat
temu na targach w Berlinie była wystawa
rzemiosła z całego świata. Tam zobaczyłam filcowe cuda wykonane przez ludzi
z Azji środkowej. Na stoisku z Kirgizji
było wszystko: buty, pojemniki, cudowne
ubrania. Przy okazji na niemieckim stoisku natknęłam się na pokaz filcowania.
Gdy zobaczyłam jak prosto to się robi,
wierzyć mi się nie chciało. Nabyłam mały
woreczek wełny i nie mogłam się doczekać, kiedy to wypróbuję. Po powrocie do
Polski ten mały woreczek skończył mi się
w dwie godziny, po czym udałam się po
prośbie do rodziny w Cisownicy, gdzie na
łące pasły się owce. Dostałam wełnę białą,

czarną i tak się zaczęło. Jako że uczę się
tej techniki sama, eksperymentuję i to jest
cała zabawa. Efekty są moje, autorskie.
Istnieją odwieczne techniki, natomiast
człowiek kombinuje jak sobie pewne
rzeczy uprościć. W XX w. Japończycy
wymyślili technikę filcowania na sucho
przy pomocy specjalnych igiełek. Również
w XX w. dzięki pewnej Japonce pracującej
z Nowozelandką wymyślono technikę,
dzięki której robię szale. Okazało się, że
wełna cudownie przechodzi przez cienki
jedwab. Największą zabawą dla mnie jest
barwienie tych tkanin.
Artystkom na wernisażu zadawano pytania, m.in.: „Jako to się pierze?”
- Tak jak jedwab - odpowiadała pani Ela,
ale zaraz dodała:
- Jak ktoś nie ma doświadczenia, jest
w stanie zniszczyć wszystko.
Wernisaż uświetniła śpiewem ustronianka Klaudia Fober.
Wojsław Suchta

x
Klaudia Fober w kapeluszu z kolekcji Elżbiety Kotas.
Fot. W. Suchta

filc na sucho

W Muzeum Ustrońskim trwa wystawa
unikatowych ubiorów z filcu wykonanych przez Elżbietę Kotas oraz biżuterii
i obrazów Marii Niewiadomskiej. Obie
artystki obecnie mieszkają w Krakowie,
zresztą związane są z tym miastem od
lat. E. Kotas znana jest w Ustroniu chociażby po niedawnej prelekcji w Muzeum
Ustrońskim dotyczącej Indii. Rodzinnie
też, bo jej mąż to pochodzący z Równi
malarz Andrzej Niedoba. Otwierając
wystawę, dyrektorka Muzeum dr. Lidia
Szkaradnik mówiła:
- Obie panie działają jako artystki już
dwadzieścia lat. Są znane i uznane
w kraju. Pani Ela robiła kostiumy dla
stołecznego Teatru Syrena i krakowskiego Teatru Starego. Zdjęcia tych pięknych ubiorów były w uznanych pismach
specjalistycznych. Mnie filc kojarzy się
z materiałem twardym i nieplastycznym.
Tymczasem można z nim robić cuda,
mając wyobraźnię i umiejętności. Pani
Ela z runa owczego wyczarowuje filc
i barwi go sama. Zaprzyjaźniona z nią pani
Maria wykonuje piękną biżuterię. Jest
autorką kompozycji przestrzennych, obrazów, zajmuje się również modą, wykonując całe kolekcje. Została wyróżniona na
targach mody w Poznaniu. Obie panie są
znakomitymi kolorystkami, a że się przyjaźnią, mówią żartobliwie, że z fragmentów
i ścinków zostających pani Eli, pani Maria
wykonuje urokliwe kompozycje.
Wszystko to można podziwiać w Muzeum. Zresztą niektóre dzieła już podczas
wernisażu znalazły nabywców. O filcowaniu mówiła zaś E. Kotas:
- Jest to najstarsza technika włókiennicza świata, licząca sobie parę tysięcy lat
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M. Niewiadomska i E. Kotas.

Fot. W. Suchta

Rada zbójnicka
Gromady Górali
na Śląsku Cieszyńskim
z/s w Ustroniu
wraz z
Euro–Toques Polska i Beskidzkim
Klubem Kulinarnym
z a p r a s z a j ą na

Święto baraniny

i VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w podawaniu baraniny
informacje: www.gorale.ustron.pl

sobota 11 sierpnia
od godz. 12.00

Rozpoczynamy strzałem armatnim i sygnałem z trombity w Karczmie góralskiej przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu.
W jury medialne sławy kulinarne z kraju i zagranicy pod przewodnictwem Jeana Bosa, rywalizujące 11. ekip kucharskich
(w tym z Czech i Słowacji) o tytuł mistrza Polski, rzemieślników i artystów plastyków. Będzie strzyżenie owiec przez
Karola Zorychtę, wyrób sera owczego przez Piotra Kohuta, konkurs plastyczny dla dzieci i inne atrakcje. Będą potrawy
regionalne w tym i też z jagnięciny jak i kapuśnica (kwaśnica) zbójnicka w dużym kotle i gulasz na potężnej patelni.
Koncertować będą kapele: „Torka” Kaza Urbasia, „Wałasi” Zbyszka Wałacha, „Tekla klebetnica”, „Bacmiband” czyli
Ewa i Lenka ze Słowacji i inne. Udział zapowiedział prof. Daniel Kadłubiec z wykładem i nauką śpiewania pieśniczki
gorolskiej, jak i Zbójnik, Doktor nieobadany dr hab. Marek Rembierz z tradycyjnym krótkim wykładem i inni. Odbędzie
się spotkanie naukowców z kraju i zagranicy poświęcone sytuacji owczarstwa, jak i zbójników poświęcone zbójnictwu.
Imprezę prowadzić będzie aktor Stanisław Jaskułka. Święto odbywać się będzie pod patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm RP Czesława Gluzy, Starosty Cieszyńskiego, Burmistrza Miasta Ustronia. Partnerami
w organizacji imprezy są firma STALGAST i Urząd Miasta Ustroń.
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Z LONDYNU DO CAMBRAI
Relacja z wycieczki uczniów Gimnazjum nr 2 w Ustroniu (skrót)

31 maja
Jest godzina 15.00. Przed Gimnazjum
nr 2 w Ustroniu stoi okazały tłum ludzi
oczekujących na autokar. Wśród nich my,
40 uczniów i nasi opiekunowie, panie:
Anna Hanzlik, Joanna Iskrzycka-Marianek, Grażyna Tekielak i Marzena Malina.
Na naszych twarzach widać niepokój
i podniecenie spowodowane perspektywą
dziewięciodniowego wyjazdu.
1 czerwca
O 10.00 wjeżdżamy na przedmieścia
„Stolicy Czekolady”, czyli Brukseli. Podziwiamy starą zabudowę miasta połączoną z nowoczesną architekturą, piękne
parki, Parlament Europejski i wiele innych
ciekawych obiektów. Spacerem przechodzimy aż pod symbol Brukseli, czyli
Manneken Pis – figurkę fontannę przedstawiającą siusiającego chłopca. Idąc dalej
w stronę serca stolicy, na Grande Place czujemy piękny zapach czekolady. Można tu
kupić najlepszą czekoladę, a dla oszczędnych dostępne są czekoladowe fontanny,
z których można za darmo spróbować
tego płynnego szczęścia. Brugia okazuje
się całkiem innym miastem niż Bruksela.
Stare kamieniczki, piękne parki i kanały
otaczają całe miasto. Po spacerze ruszamy
w rejs kanałami. Wieczorem docieramy
do Francji do hotelu w Dunkierce, gdzie
spędzamy jedną noc.
2 czerwca
Rano wyruszamy na przeprawę promową na Wyspy Brytyjskie, podziwiamy białe
klify w Dover, chwilę później jesteśmy już
na autostradzie prowadzącej do Londynu
i szybko przyzwyczajamy się do lewostronnego ruchu. Nasz wspaniały przewodnik opowiada nam historię Wysp Brytyjskich oraz samego Londynu. Widzimy
pierwszą czerwoną budkę telefoniczną
i autobus Double Decker również w tym
kolorze. Podjeżdżamy do Greenwich i widzimy budynki Królewskiego Obserwato-
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rium Astronomicznego, podchodzimy do
południka zero. W programie mamy zwiedzanie Katedry św. Pawła, Tower Bridge,
w pobliżu którego jemy prawdziwy angielski obiad: fish&chips, czyli rybę
z frytkami. Płyniemy statkiem po Tamizie aż pod Pałac Westminsterski. Gdy
rejs dobiega końca, możemy podziwiać
z bliska Big Ben, a następnie podchodzimy
do London Eye, wsiadamy do wagoników
tego bardzo znanego diabelskiego młyna
i rozpoczynamy podniebną przygodę.
3 czerwca
Rano jedziemy prosto do Muzeum Historii Naturalnej, a wyjątkowo wytrwali
również do Muzeum Nauki oraz Muzeum
Wiktorii i Alberta. Dojeżdżamy aż do
Muzeum Brytyjskiego, w którym każdy
znajduje coś dla siebie. Najbardziej wytrwali przechodzą całe muzeum wzdłuż
i wszerz. Po południu idziemy do dzielnicy
Chinatown, gdzie w jednej z restauracji
jemy obiad, tym razem jest to posiłek
w formie bufetu, czyli „jesz, ile chcesz”.
Najedzeni jedziemy metrem do Galerii
Narodowej. Gdy wchodzimy na Trafalgar
Square, zaczyna padać, dlatego postanawiamy wejść do galerii i obejrzeć dzieła
słynnych artystów, a ci bardziej odważni
idą pooglądać paradę statków na Tamizie,
zorganizowaną z okazji 60. rocznicy koronacji królowej Elżbiety II.
4 czerwca
Wczesnym rankiem jedziemy do Windsoru, aby zwiedzić wspaniałą rezydencję
królów angielskich. Mamy też szczęście
obejrzeć uroczystą zmianę warty. W południe udajemy się na przeprawę promową
do Dover. Pogoda dopisuje i możemy
podziwiać francuski brzeg.
Po opuszczeniu promu kierujemy się
do Cambrai. Ci z nas, którzy w marcu
nie gościli u siebie Francuzów, są poddenerwowani, lecz pozostali cieszą się
z ponownego spotkania.

5 czerwca
Po nocy spędzonej we francuskich domach, ruszamy do Lille. Zwiedzamy Radę
Regionu Nord-Pas de Calais. W południe
jedziemy do centrum miasta, później do
ogromnego centrum handlowego Euralille (66 000 m2), a na koniec do zoo. Po powrocie rodziny przygotowują dla nas wiele
atrakcji - bilard, spotkania ze znajomymi,
a nawet spływ kajakiem po rwącej rzece.
6 czerwca
W Valenciennes zwiedzamy Muzeum
Sztuk Pięknych i później miasto. Największa atrakcja dnia – jazda na lodowisku
w Valenciennes wraz z naszymi francuskimi przyjaciółmi.
7 czerwca
Następnego dnia rano zjadamy u rodzin
ostatnie francuskie śniadanie, o którym też
warto wspomnieć. Wyśmienite croissanty,
bagietki, bułeczki z czekoladą posmarowane dżemem, miodem, nutellą lub inną
słodką masą, maczane w kawie lub kakao.
Po prostu palce lizać!
Zwiedzamy gimnazjum w Cambrai.
Francuska szkoła różni się od naszej pod
wieloma względami. Najbardziej do gustu
przypada nam sala, w której stoi perkusja,
gitary i stoły do ping-ponga. Po wizycie
w szkole jedziemy do fabryki cukierków,
z których słynie Cambrai. Później wkładamy mundurki i składamy wizytę w ratuszu,
gdzie godnie reprezentujemy nasze miasto.
Ola Malina otrzymuje gromkie brawa za
piosenkę „La Foule” z repertuaru Edith
Piaf.
Po zjedzeniu bardzo smacznego obiadu
w szkolnej stołówce, rozgrywamy turniej rzutów piłką do kosza. Z niewielką
przewagą wygrywają Francuzi. Przy pożegnaniu łzy pojawiają się na niejednej
twarzy. Bardzo niechętnie wsiadamy do
autokaru.
Martyna Szafranek kl. 1A
9 sierpnia 2012 r.

Roztomili ludeczkowie
Jakóż sie mocie w sierpniu, ludeczkowie złoci? Kiery se przijechoł do Ustónia spoczónć, toż se spoczywo. A ustróniacy sie
pumału bydóm rychtować na dożynki. Jeszcze je szwarnie czasu,
ale nie idzie wszycko niechać na ostatnióm chwile. Wczasne ziymnioki już pumału sie zaczyno kopać. Taki młode ziymnioki sóm
strasznie fajne z kiszkóm abo z maślankóm. Nikiedy sie trafio, że
kierysi pumoże nóm ziymnioki wykopać, jyny że ich nie skludzo
do naszej piwnicy, jyny do swoij. Tóż to potym je sumeryja. Roz
też moimu sónsiadowi Jurowi kierysi tak pumogoł kopać. Już
prawie połówke wczasnych ziymnioków mioł wykopane, a ani łón
ani jego rodzina jednego małego ziymnioczka z tego nie zjedli.
Tóż se Jura doł pozór i zawachowoł se na tego „pomocnika”.
Tóż na śćmiywka łuwiudzioł, jak taki jedyn Alojz, znany z tego,
że se rod wypije, przijechoł z tragaczym ku jego zogónóm. Na
tragaczu mioł kopaczke i koszyczek. Porozglóndoł sie czy sie
kiery nie dziwo, ale Jura sie dobrze schowoł. Jak Alojz łuznoł,
że go żodyn nie widzi, drepnół kopaczke i koszyczek i pryndko
zaczół Jurowe ziymnioki kopać. Wiycie, Alojz wypłate przepił i
teraz jego paniczka ni miała za co jedzynio kupić. W chałpie był
skyrs tego łokropny krawal, tóż Alojz nie wiedzioł, co robić i poszeł kopać na cudze. Kopoł na chwile, aż tu wyskoczył z przikopy
Jura i zaczół Alojza łokładać sztylym od kopaczki a przezywać
go, że ziymnioki kradnie. Alojz zaczół Jure pytać, aż go już nie
bije, że ón ty ziymnioki zapłaci, jak zaś wypłate dostanie. Ale Jura
mu nie wierził, zaszeł ku Alojzowymu majstrowi i załatwił, coby
majster Alojzowóm wypłate Jurowi wypłacił, bo Alojz mu je za
ziymniki dłóżny. Łopowiedzioł tymu majstrowi, jak to było z tymi
ziymniokami i narobił Alojzowi gańby.
Kiery se na wiosne nasadził kwoke na wajca to teraz bydzie już
mioł szwarne kurczoki. Kohótki bydóm już pumału doś wielki, coby
z nich zupe zrobić, a miynso łupiyc. Roz też jedyn Lórek pozwoł
kamratów do swojij chałpy i prawi jim: przidzcie dzisio do mie,
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paniczka pojechała do przocieli z dzieckami, tóż se łobezdrymy
mecz w telewizyji. Wypijymy se kiere piwo, zrobiłech fajny łobiod,
bo zrobiłech ko-ko-kota. Borok Jónek sie jąkoł, tóż kamraci myśleli, że ón zrobił kohótka. Jedli, aż jim sie łuszy trzynsły. Jak łogryźli
kości, wołajóm na Jónkowego kocura, coby mu chynóć jaki schybki. I wtynczos sie okozało, że to nie był kohótek, jyny biydny kocur
tak tragicznie żywot zakónczył. Nikierymu Jónkowymu kamratowi
zaczło żołóndkym ruszać, jak to łusłyszoł, ale już było nieskoro.
Miynso Jórek fajnacko przirzóndził, tóż nie poznali co to było za
miynso. Jeszcze jak se łobiod dobrze piwym popili, tóż dziepro
im szmakowoł. Jyny biydne kocursko taki straszny kóniec miało,
bo Jónkowi paniczka nie dostawiła za moc piyniyndzy, a chcioł
kamratów ługościć.
Pojutra w sobote bydzie Zuzki. Tóż wszyckim Zózankóm winszujym wszyckigo, co najlepsze. Coby sie im we szyckim dobrze
darziło, coby jim zdrowiczko dobrze słóżyło i coby jim nigdy
niczego ni chybiało.
Tóż miyjcie sie wszyccy dobrze, bydźmy radzi, że u nas sie nie
stało to, co sie stało tam kansi dali w Polsce. Jako w telewizyji
prawili, to dachy z chałup straszne wiatrzysko poschybowało,
nikaj aji chałpy pobulało. Straszecznie żech sie bała o kogosi, co
pojechoł z dzieckami nad morze. Nimógłech sie dodzwonić, ale
jak żech sie dodzwoniła, bo sie okazało, że tam sie nic nie działo
ani nie słyszeli, że kansikej, możne niedaleko, tako sumeryja była.
Mieli co inszego na głowie. Tóż zaroz żech podziękowała tymu
Najwyższymu, że nas od złego chróni. Trzeja też dziynkować, że
u nas je tak spokojnie, jak u Niego za piecym.
Hanka

CHEMIA NIEMIECKA
- 10%

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

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

poleca:

NOWOŚCI:
Anna Fryczkowska „Starsza pani wnika”
Połączenie powieści obyczajowej z sensacją. Początkujący detektyw Jaro Trzaskowski otrzymuje pierwsze zlecenie
i dzięki sporej pomocy swej babci nie poddaje się od razu…
Natasa Dragnić „Każdego dnia, o każdej godzinie”
Debiut literacki chorwackiej autorki. Niezwykła opowieść
o przejmującej miłości, od której dwoje ludzi nie potrafi się
uwolnić.
POZIOMO: 1) drużyna piłkarska z Chorzowa, 4) teren
zabaw, 6) element umundurowania, 8) grecka sztuki lub
nauki, 9) u boku pana, 10) kolejka sklepowa, 11) rodzaj
magazynu, 12) rabaty w sklepie, 13) turecka metropolia, 14)
sąsiad Iraku, 15) mieszkanka Abisynii, 16) ptasi „worek”,
17) Indianin z Meksyku, 18) profesor z piórkiem i węglem,
19) żona Zeusa, 20) proboszcz ze Szczyrku.
PIONOWO: 1) dawna kronika, 2) dowódca wojska rzymskich, 3) pies na zimę, 4) przeróbka utworu, 5) wędrował
w taborze, 6) spodnie pradziadka, 7) komunia święta,
11) poddasze, 13) mały Antoni, 14) syn Dedala.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 17 sierpnia.

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie Krzyżówki nr 29

LETNIKORZE
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Maria
Pasterna z Ustronia, os. Cieszynskie 1/12. Zapraszamy
do redakcji.
9 sierpnia 2012 r.			
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M. Marianek podczas pierwszego meczu w okręgówce.

Fot. W. Suchta

kuźnia się wzmacnia

W okresie przygotowawczym do zespołu
z Ustronia dołączyło 5 zawodników. Marcin
Marianek powrócił do kadry Kuźni z irlandzkiego Salthill Devon FC. Tomasz Szyper
i Bartłomiej Oleksy przyszli z Piasta Cieszyn.
Ten pierwszy to napastnik mający poprawić
jakość ofensywnej gry Kuźni. Drugi gracz
z cieszyńskiego zaciągu to bramkarz, który
walkę o miejsce w pierwszej jedenastce
Kuźni będzie toczył z kontuzjowanym
obecnie Pawłem Sztefkiem. Do Ustronia
przybyło także dwóch młodzieżowców
z MOSiR-u Jastrzębie Zdrój: boczny obrońca Arkadiusz Brachaczek mogący pełnić
także rolę stopera i środkowy pomocnik
Konrad Pala. Obaj zawodnicy przyzwoicie
zaprezentowali się już w sparingach.
Z zespołu Kuźni odeszli natomiast Dawid Nikiel, który uzupełnił kadrę LKS
Goleszów, Seweryn Bujok reprezentujący

obecnie Piasta Cieszyn oraz Łukasz Tomala, którego sprowadziła do siebie Spójnia
Górki Wielkie.
O transferowych nabytkach wypowiedział się trener Kuźni, Marek Bakun:
- Od początku mówiłem, że są to chłopcy
którzy na pewno ten zespół wzmocnią
i od początku byłem dwiema rękami za
tym żeby chłopaki u nas grali. Myślę, że
się nie pomyliliśmy i w każdym kolejnym
spotkaniu będą potwierdzali przydatność
dla zespołu.
Pierwszy mecz o stawkę zespół zagrał
28 lipca w Goleszowie, gdzie w pierwszej rundzie Pucharu Polski rozgromił
LKS Goleszów aż 8:2. Drużyna Kuźni
zrewanżowała się tym samym zespołowi
z Goleszowa, gdyż w ostatnim meczu obu
drużyn uległa na wyjeździe 2:3 zespołowi
beniaminka A-klasy. Adam Targowski

pierwszy obóz kadry
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Trasa Powerade Garmin MTB Maratonu
była krótka jak na tego typu wyścig. Najdłuższy dystans, Giga, liczył zaledwie 61
km, lecz o jego trudności zadecydowały
liczne podjazdy. W porównaniu z pierwotnymi planami, przebieg trasy musiał
być zmodyfikowany, pojawiły się skróty
i dodatkowe zjazdy. Kolarze startowali z parkingu pod stacją kolei linowej,
po drodze zdobyli Równicę i Czantorię,
z której zjechali na metę. W sumie przewyższenie wyniosło ok. 2800 m.
W wyścigu wystartowało prawie 800
kolarzy. Podobnie jak przed rokiem zwyciężył Adrian Brzózka, jednak tym razem
zawodnik JBG-2 nie walczył o wynik
samotnie. Po oderwaniu się od najgroźniejszych rywali, do samej mety towarzyszył
mu kolega z teamu - Bartłomiej Wawak.
Na finiszu Adrian okazał się lepszy. Na
trzecim miejscu, ze stratą prawie pięciu
minut, uplasował się Radosław Rękawek
z Kross Racing Team. Wśród kobiet triumfowała Michalina Ziółkowska.
Na dystansie Mega, który liczył 46 km
i 1955 m przewyższenia, najlepszy był
Piotr Wilk z teamu Dobre Sklepy Rowerowe – Author. Drugie miejsce zajął Dariusz Poroś z MTB Votum Team Wrocław,
a trzecie lider klasyfikacji generalnej M2
- Mateusz Zoń (Kross Racing Team).
Rywalizację kobiet na dystansie Mega
zdominowała wicemistrzyni Polski
w cross country 2012 - Katarzyna SolusMiśkowicz z klubu kolarskiego DEK
Meble Cyclo Korona Kielce.
Tomasz Dróżdż, jeżdżący w barwach
JBG-2, zajął czwarte miejsce na dystansie Giga, a Jacek Brzózka był drugi
w kategorii M4 oraz piętnasty w klasyfikacji generalnej.
(mk)
Od 21 do 28 lipca w Suchej Beskidzkiej odbywał się pierwszy obóz kadry
wojewódzkiej młodzików w piłce ręcznej. Kadry wojewódzkie prowadzone są
w dwuletnim cyklu szkolenia od młodzika
do juniora młodszego.
Okres ten kończy się rozgrywkami
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
która wyłania najlepsze województwo
w kraju. Wtedy też trenerzy kadry narodowej prowadzą selekcję do reprezentacji
Polski juniorów młodszych.
Pierwszy rok pracy to dwa obozy szkoleniowe, liczne konsultacje, zawody.
Mają one wyłonić 20-osobową grupę,
która w drugim roku będzie wspólnie
z kolegami z województwa opolskiego,
dolnośląskiego i łódzkiego realizować
program szkoleniowy przygotowany przez
Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
W pierwszym obozie kadry wzięło
udział pięciu zawodników MKS Ustroń:
K. Kopieczek, M. Cholewa, M. Jopek,
A. Miśkiewicz, D. Jenkner. W szerokiej
kadrze jest jeszcze K. Bielesz i D. Bujok.
Trenerem kadry jest P. Bejnar, drugim
trenerem M. Boczek.
(PB)
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Na trasie Marysia Pawłowska z Ustronia.

Fot. R. Dovičič

elita trenuje
Trzeci uphill – Istebna, Tyniok (892 m n.p.m.)

Obsada była bardzo mocna. Obok Dariusza Batka wystartowali jeżdżący
w tej samej drużynie CCC Polsat Polkowice Marek Rutkiewicz i Anna Szafraniec. Para znakomitych zawodników, najlepszy polski kolarz szosowy
i rezerwowa reprezentantka olimpijska MTB, wykręciła w ubiegłą niedzielę
na Tynioku najlepsze czasy.
Dystans był krótki, zaledwie 4,6 km przy
300-metrowym przewyższeniu, jednak trasa była trudna technicznie i zróżnicowana.
Startowano na boisku sportowym na Zaolziu, pierwsze 2 km po drodze asfaltowej,
wijącej się wzdłuż rzeki Olza i potoku
Rostoka. Typowy teren zaczynał się po
ostrym skręcie na szlak, potem jechało się
w górę zakosami. Niektóre odcinki były
trawiaste, inne z powodu wcześniejszego
ulewnego deszczu, błotniste.
Walka o zwycięstwo była emocjonująca.
M. Rutkiewicz startował w uphillu dopie-
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ro trzeci raz w życiu, mimo to udało mu
się prześcignąć Batka, króla beskidzkich
szczytów, prawie o minutę.
- Skupiam się na startach szosowych,
a udział w uphillu traktuję czysto treningowo – mówi M. Rutkiewicz. - Jeśli chodzi
o dzisiejszą trasę, to szczególnie końcówka
była ciężka, dość trudna technicznie, po
deszczu lekko mokra nawierzchnia, trochę
się ślizgaliśmy.
Być może różnica między dwoma najlepszymi byłaby mniejsza, gdyby wyścig
był ze startu wspólnego. Na tych zawodach
kolarze wypuszczani są na trasę co pół
minuty. Forma indywidualnej jazdy na
czas ma swoje dobre i złe strony:
- Każdy się praktycznie widzi nawzajem,
co jest mobilizujące – komentuje M. Rutkiewicz. – Widzę jednego zawodnika sto
metrów przed sobą, następnego trzysta
metrów.
- Nie ma bezpośredniej rywalizacji ramię
w ramię, ja osobiście wolę taki układ
– mówi druga w kategorii kobiet Katarzyna Szczurek, od kilku lat wygrywająca
w klasyfikacji generalnej. - Odpada jeszcze aspekt tego, że można uczestniczyć
w kraksie. To bardziej rywalizacja z samym sobą.
Większość amatorów przygotowuje
się do startu, zwiększając przewyższenia
i skalę ich trudności podczas jazdy na rowerze. Natomiast zawodowcy nie ćwiczą
podjazdów przed wyścigiem tego rodzaju.

Da nich taki uphill to sam w sobie rodzaj
intensywnego treningu, pobudzającego
organizm do najwyższego wysiłku. Maratończycy MTB ćwiczą podjazdy, ponieważ
to jeden z elementów składających się na
trasę w ich dyscyplinie. Jako letnie urozmaicenie cenią je też narciarze biegowi
oraz zawodnicy kombinacji alpejskiej, jak
na przykład Mateusz Wantulok z Wisły.
- To jest dla mnie dobra alternatywa. Pod
względem czasowym te 20, 30 minut to
akurat nasz dystans na biegówkach dziesięciokilometrowych. Podczas zawodów
wiadomo też, że człowiek ciśnie do końca,
a nie jak na treningu, kiedy czasem po prostu w jakimś dniu odpuszcza. A tu można
się zdenerwować. Tak, jak miałem okazję
na najgorszym podjeździe, gdzie kolega
zatrzymał się, musiałem go wyprzedzać
i nie udało mi się, wybiło mnie to całkowicie z rytmu.
O ile jednak dla mieszkających w naszej
okolicy sportowców długie podjazdy to
treningowa norma, zawodnicy z jednej
grupy kolarskiej przyznają, że u nich
wyścig uphillowy mógłby trwać zaledwie
10 minut.
- Nie jesteśmy nastawieni na uphille
– mówi Maciej Siedlecki z teamu Trek
Gdynia. - Jesteśmy kolarzami górskimi
i jesteśmy na tyle uniwersalni, że potrafimy wystartować i na mocnych wyścigach
cross country, i na maratonach. Naszą
specjalizacją są dystanse pośrednie, do 50
– 60 km to jest coś, co potrafimy pojechać
przyzwoicie.
Grupa kolaży górskich z Trójmiasta
budziła spore zainteresowanie i wątpliwości. Stereotypy obalił z klasą Krzysztof
Bruzek, który w kategorii M2 zajął trzecie
miejsce, zaraz po Wojciechu Halejaku.
- Ludzie mieszkający w górach myślą, że
w Polsce góry są tylko u nich, natomiast
nad morzem jest tylko plaża i wydmy
– mówi M. Siedlecki. - Jednak są u nas
trasy trudne technicznie, tylko mniej jest
takich kamieni, jak tutaj. Są też korzenie,
wszystko zależy, w jaki teren się udamy.
Jeździmy jako grupa amatorów zajmująca
się kolarstwem profesjonalnie. Oprócz
tego, że prowadzimy sklep i serwis rowerowy, jesteśmy też organizatorami małych
cykli zawodów w Trójmieście.
W sumie w wyścigu wystartowało 107
zawodników, w tym 25 Czechów, 2 Słowaków i 79 Polaków.
MĘŻCZYŹNI: do 14. lat: Jan Pawłowski, 22 min 32 s, 15-17 lat: Filip Heczko,
20 min 00 s, 18-29 lat: Dariusz Batek, 16
min 35 s, 30-39 lat: Marek Rutkiewicz, 15
min 39 s, 40-49 lat: Bogusław Fabian, 20
min 04 s, 50-59 lat: Janusz Lewandowski,
22 min 52 s, powyżej 60 lat: Vlastimil
Slonc, 23 min 13 s.
KOBIETY: do 20 lat: Michaela Sikorova, 26 min 43 s, 21-39 lat: Anna Szafraniec, 19 min 50 s, powyżej 40 lat: Jarmila
Bilkova, 29 min 18 s.
Maria Kulis

Terminarz wyścigów:
11.08 – Ustroń, Równica PL
06.10 – Rakova, Velky Polom SK
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11.08 godz. 18.30
						
15.08 godz. 16.00
						
						
						
19.08 godz. 15.00
						
						
						

Międzynarodowe Wybory Miss Wakacji,
amfiteatr. Cena biletu: 25/30 zł
Gdzie Biją Źródła – koncert: - laureata
Dni Regionalnych na Czantorii, - ZPiT
„Olza” z Czeskiego Cieszyna, - Zespołu
folkowego „Redlin”
Dni Ustronia – Dożynki: Obrzęd Dożynkowy, Koncert Dożynkowy (EL „Czantoria”, Parafialny Chór „Ave”, Ustroński
Chór Ewangelicki)

11.08 godz. 17.00
						

Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - GKS
Morcinek Kaczyce, stadion Kuźni.

sport

dziesięć lat temu
Strażacy pilnują wszelkich ognisk zapalnych.

Fot. W. Suchta

Mechaniczne łupanie drewna, 507
054 163.
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, muł, flot,
węgiel groszek, transport. 33/852
32 12, 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.
USŁUGI KOPARKO - ŁADOWARKĄ, prace ziemne, 507
054 163.
Usługi wulkanizacyjne, OSOBOWE, CIĘŻAROWE, MOTOCYKLE, ROLNICZE, MASZYNY
BUDOWLANE. Ustroń, ul. Katowicka 116, 508 589 342.

Skup aut, 789 143 469.
Kompleksowa obsługa księgowa dla firm, jednoosobowych
działalności gospodarczych,
spółek i organizacji BIURO
RACHUNKOWE Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. 33/854 20 38, 606
33 18 93. Czynne w godzinach
9.00 - 19.00.
Do wynajęcia lokal - sklep w centrum Ustronia, 888 777 300.
Sprzedam BMW 318; E46, 1999,
tel. 513 053 591.
Szukam garażu do wynajęcia,
osiedle Centrum, 512 546 092.
Pokój do wynajęcia, 600 550
554.

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

			
9.8
Elba					ul. Cieszyńska 2 		 tel.854-21-02

10-11.8 W Nierodzimiu					ul. Skoczowska 111		 tel. 854-24-89
12.8
Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
13.8
Venus					ul. Grażyńskiego 2 		 tel. 858-71-31
14-15.8 Pod Najadą					ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
16-17.8	Na Szlaku					ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.
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Rozpoczęły się prace na ustrońskim rynku. Od kilku dni utrudniony jest przejazd, widać też już trasę łączącą ul. Brody z ul.
3 Maja. Powstanie nowe rondo między ul. Brody i ul. Grażyńskiego.
Cała wstępna koncepcja zagospodarowania rynku była już prezentowana podczas sesji Rady Miasta. Generalnie koncepcja polega
na wyprowadzeniu ruchu samochodowego z rynku i podniesieniu
jego płyty. O najbliższe plany związane z rynkiem zapytaliśmy
burmistrza Ireneusza Szarca. – Rozpoczęły się prace remontowe na rynku, związane z przebudową układu komunikacyjnego.
W sierpniu i wrześniu mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji
samochodowej i pieszej. Początek inwestycji na rynku to szereg
prac związanych z przełożeniem wszelkiego typu sieci znajdujących się pomiędzy os. Manhatan a ul. Grażyńskiego i Zawodziem.
Dodatkowo, obecnie remontowany jest gmach Banku Śląskiego
gdzie w dużym zakresie prowadzone są roboty wewnątrz budynku,
jak i na zewnątrz, co dodatkowo może komplikować poruszanie
się w obrębie rynku. Staramy się, by połączenie ulic Grażyńskiego
i Brody oraz nowe rondo powstało jak najszybciej, tak byśmy już
jesienią mogli się poruszać w okolicach rynku, a przepływ pieszych
i samochodów był bezpieczny. Chciałbym przeprosić za wszelkie
utrudnienia związane z przebudową, jednak po głębokiej analizie
stwierdziliśmy, że do robót trzeba przystąpić w sezonie letnim, gdyż
chcemy z robotami przekładkowymi uporać się przed jesienią. Opady
czy nawet przymrozki byłyby znacznym utrudnieniem.

*

*

*

*

*

*

Na koncert gwiazd, który odbył się 4 sierpnia w ustrońskim amfiteatrze, publiczność zaczęła się schodzić, by zająć dobre miejsca,
już godzinę przed planowanym rozpoczęciem o 18.00. Występ Eleni
i Krzysztofa Krawczyka zgromadził fanów w każdym wieku. Na
widowni można było ujrzeć całe rodziny, które wspólnie kołysały
się przy dźwiękach piosenek Eleni, by po półtorej godziny podskakiwać w rytm wszystkich znanych przebojów Krawczyka. Eleni
wraz z muzykami, z którymi gra już od 26 lat, a momentami także
i ze zgromadzoną publicznością, wykonała swoje najbardziej znane
i lubiane przeboje, a następnie wypromowała kilka wakacyjnych
kawałków z najnowszej płyty ,,Coś z Odysa”. Piosenkarka zabrała
też swoich fanów w podróż muzyczną do Grecji, choć, jak stwierdziła,
niedzielna pogoda w Ustroniu nie różniła się zbytnio od śródziemnomorskiej. Chętnych do zakupienia płyt, jak i do zdobycia autografów
po koncercie nie zabrakło. Krzysztof Krawczyk wystąpił natomiast
razem z rodziną. Ich wspólny występ sceniczny okrasiły spontaniczne
humorystyczne dialogi, nierzadko bardzo złośliwe, które wyraźnie
przypadły do gustu zgromadzonej w amfiteatrze publice.
Stan progów na Wiśle jest zatrważający. Pokruszone, podmywane
przez nurt rzeki stają się niebezpieczne. Wisła w ogóle nie wygląda
dobrze. Brzegi zarośnięte, tworzące się wysepki, coraz mniej miejsc
do kąpieli. Prawdopodobnie coś się jednak zmieni. 17 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM
w Ustroniu i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
RM w Wiśle, poświęcone regulacji Wisły.
Opracował: (at)
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felieton

Tak sobie myślę

Jaka odwaga?

Niedawno spotkałem wierną Czytelniczkę moich felietonów. Od czasu do
czasu wyraża swoją opinię na ich temat.
Tym razem nawiązała do jednego z moich ostatnich tekstów. Stwierdziła, że
podziwia moją odwagę przy poruszaniu
drażliwych tematów. Przyznam, że byłem jej słowami zaskoczony i zdziwiony.
W tym, co napisałem, nie dostrzegłem
nic, co wymagałoby ode mnie szczególnej odwagi. Po prostu napisałem to,
o czym było głośno w pewnym środowisku. Chodziło o potraktowanie szefa, który
odszedł.. Nie był to zresztą aż tak bardzo
wyjątkowy przypadek. Podobne zdarzały
się, zdarzają i pewnie zdarzać się będą.
I nie trzeba zbyt wnikliwej obserwacji,
żeby to zauważyć…
Jednak, co innego jest coś zauważyć
czy mówić o tym w gronie bliskich osób,
a co innego powiedzieć o tym publicznie
czy też o tym napisać. Do tego, zdaniem
mojej Czytelniczki, trzeba odwagi. Przy
tym, moim zdaniem, tej odwagi teraz trzeba mniej niż to było dawniej. Jednak nie

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (127)

1. W Ustroniu 11 sierpnia (sobota) odbędą się VII Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Podawaniu Baraniny. Nazwa
„Święto baraniny” wskazuje, że mistrzostwa – będące okazją do spotkania i wspólnej biesiady – odwołują się do właściwych
dla kultury regionu tradycji hodowlanych
i obyczajów kulinarnych. Te tradycje
współtworzyły też symbolikę pasterza
i owcy, bliską dawnemu sposobowi życia,
gdy sałasze były pełne owiec, a sałasznicy zajmowali się ich wypasem. Nazwa
„Święto baraniny” podkreśla kulturowy
i kulturotwórczy wymiar wydarzenia, które
uprzytamnia nam znaczenie symboliki
skupionej wokół obrazu pasterza, owcy
i stada.
2. Słowo „symbol” pochodzi ze starożytnej greki, od słowa „symballein” znaczącego zbierać razem, zestawiać z sobą
dwie części, które uprzednio zostały od
siebie oddzielone, a połączone wskazują
na to, iż stanowią one spójną całość. Aby
uzyskać znak potwierdzający zawartą
umowę przełamuje się coś na dwie części,
gdyż ich ponowne zestawienie będzie
zaświadczać o podjętych decyzjach i zobowiązaniach. Akt ten służy zachowaniu
dającej się udokumentować łączności,
dzięki posiadaniu stosownego znaku (są
nim dwie zestawialne połówki). W greckiej etymologii eksponuje się sytuację,
w której uwidacznia się niejawną całość
dzięki zestawianiu jej części. Nawiązując
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zawsze… W każdym razie, w minionych
czasach krytyczna publiczna wypowiedź
bywała dla jej autora ryzykowna. Za krytykę władzy, nawet drobną czy żartobliwą
można było znaleźć się w więzieniu.
Z powodu stwierdzeń, które zdaniem cenzury były niedopuszczalne, nie pozwalano
publikować tekstu, w którym były one
zawarte, a bywało też, że autor otrzymywał
zakaz publikowania czegokolwiek…
Trzeba więc było mieć sporo odwagi, aby pisać o sprawach aktualnych,
prezentując linię niezgodną z ówczesną
polityką. Ta odwaga wiązała się z ryzykiem poniesienia konsekwencji, czasem
daleko idących, będących karą za to, co
się powiedziało czy napisało… Teraz
właściwie takiego ryzyka nie ma, a więc
i odwaga stała się zbyteczna. Czasem
jedynie powstaje problem czy dany tekst
opublikować w tej czy innej gazecie, zależnie od tego jakie poglądy dana gazeta
popiera… A już zupełnie nie ma problemu
przy wypisywaniu swoich poglądów, opinii czy osądów, w Internecie. Szczególnie,
gdy chodzi o teksty anonimowe. To tam
jest wielu „odważnych” działających na
zasadzie: „hulaj duszo – piekła nie ma”.
Ileż tam znajdziemy krytyk, oskarżeń,
pomówień i potępień. Tego wszystkiego,
do czego kiedyś trzeba było odwagi.

Najwyraźniej cena odwagi staniała.
A właściwie jest inaczej; kiedyś trzeba
było odwagi do krytyki i oskarżeń, a dziś
trzeba odwagi do bronienia osób fałszywie
oskarżanych. Przyszły czasy, kiedy wielu
odważnie krytykuje i atakuje, a niewielu
jest tych, którzy odważnie bronią fałszywie oskarżanych. I to nawet wtedy, gdy
jest wielu takich, którzy wiedzą jak było
czy jest naprawdę i że te oskarżenia są
wyssane z brudnego palca. Tylko wielu
uważa, że lepiej się nie narażać i nie bronić
oskarżanego. Tym bardziej, jeśli on sam
niewiele czy nic nie może; ani obronić się
przed fałszywymi oskarżycielami ani odwdzięczyć się tym, którzy stanęliby w jego
obronie. I ci, którzy powinni to czynić, nie
bronią pokrzywdzonego. Więcej; zdają
się cierpieć na zanik pamięci, nie wiedzą
i nie pamiętają, jak to było naprawdę…
Nie mają odwagi, aby dać świadectwo
prawdzie…
Wychodzi na to, że i w naszych czasach
potrzebna jest odwaga. Pewnie jest inaczej
niż dawniej i w innych sytuacjach i sprawach ta odwaga jest potrzebna. Dzisiaj
pewnie mniej jej potrzeba do krytykowania i oskarżania innych, a więcej do
obrony oskarżanych, szczególnie tych,
którzy oskarżani i potępiani są niesłusznie,
niesprawiedliwie, fałszywie. Jerzy Bór

do tej etymologii wybitny badacz kultury
i folklorysta, Stefan Czarnowski (18791937), proponuje przyjąć, że symbole
to „rzeczy, które istnieją niezależnie od
określonej całości, których jednak pojawienie się pociąga przypomnienie tej
całości i tym samym wystarcza, aby całość
reprezentować jako jej znak”.
2.1. Symbole, dzięki zawartej w nich
treści, przypominają o czymś ważnym
i jakby to sobą reprezentują. Są one zapośredniczonym sposobem poznawania
i opisywania tego, co bezpośrednio nie
jest dane ludzkiemu poznaniu. Symbol
jest znakiem, który przez to, co w nim
widoczne na pierwszym planie odsyła do
istotnej, acz nie wprost wyrażonej treści,
która – dzięki symbolice – unaocznia się
ludzkiej świadomości. Niektórzy twierdzą, iż przesłanie religijne, a zwłaszcza
najważniejsze jego prawdy, mogą być
komunikowane jedynie w sposób symboliczny.
2.2. O człowieku powiada się, że jest
homo symbolicus (animal symbolicum),
istotą doświadczającą i przeżywającą treści symboliczne dziedziczone w kulturze,
a także wytwarzającą te treści, gdy zmaga
się z oporem świata materialnego. Dzięki
funkcjonowaniu symboli w kulturowym
środowisku człowiek może interpretować
i próbować zrozumieć obecne w jego życiu doświadczenia egzystencjalne, także
te naznaczone silnym zaangażowaniem
uczuć i te graniczne, jak cierpienie, choroba i śmierć, które nie poddają się w zadowalający sposób racjonalnemu wyjaśnieniu. Choć zarazem takie symbolotwórcze
i mityzujące postępowanie, gdy nie podlega sceptycznej i krytycznej wobec niego
kontroli rozumu, grozi popadnięciem
w naiwną i jakby wszechwładną magię

symboli, mogącą rościć sobie pretensje
do totalnego (całościowego) ogarnięcia
ludzkiego świata.
3. Słowniki symboli biblijnych jak najbardziej zawierają hasła „baran”, „baranek”, „owca”, „trzoda” i „pasterz”.
Przekaz biblijny nasycony jest bowiem
symboliką pasterza, owcy i stada. Tłumaczy się, że owcę obrano za symbol
„pobożnej duszy”, bo postrzegano ją jako
zwierzę pełne prostoty i cierpliwości.
„Natomiast baran – jak stwierdza Manfred
Lurker – uchodził zawsze za uosobienie
płodności. Egipski bożek pasterzy był
przedstawiany jako mężczyzna z głową
barana”. W wysublimowanej interpretacji idzie nie tylko o płodność fizyczną
barana, ale także o płodność w wymiarze
duchowym.
4. Oczywiste są niebezpieczeństwa
przedstawiania władzy politycznej i religijnej z pomocą symboliki pasterza i pokornej owcy, całkowicie poddanej władzy
pasterza-króla lub duszpasterza. Konieczna
jest powściągliwość w używaniu tej symboliki, aby człowiek nie został uzależniony
i ubezwłasnowolniony przez tych, którzy
pretendują do roli pasterzy, traktując innych jedynie jak podległą im trzodę.
5. Hasło „baranina” obecne jest też
w „Słowniku gwarowym Śląska Cieszyńskiego”. Wyjaśnia się w nim zwrot
„opowiadać stare baraniny”, czyli „mówić
niepotrzebnie, pleść, gadać głupstwa”.
Przykładem powiedzenie: „Jo go nie rod
poczuwóm, bo opowiado stare baraniny”.
Gwarowy sens słowa „baranina” jest
ostrzeżeniem, aby nawiązując do dawnych
obyczajów i ich symboliki nie opowiadać „starej baraniny”, ale ukazywać je
jako żywotną i bliską ludzkiemu doświadczeniu tradycję. Marek Rembierz
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Blok defensywny Kuźni w akcji.
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UDANA INAUGURACJA
Kuźnia Ustroń - LKS Bestwina

W sobotę 4 sierpnia ruszyły rozgrywki
bielskiej ligi okręgowej. Kuźnia na inaugurację zmierzyła się z zespołem LKS
Bestwina.
Mecz otwierający zmagania w ,,okręgówce’’ poprzedziła ceremonia wręczenia
pucharu za awans i mistrzostwo A-klasy
w sezonie 2011/2012. Trofeum zostało
przekazane kapitanowi drużyny, Tomaszowi Jaworskiemu z rąk prezesa Romana Zaręby. Chwilę potem rozpoczął się mecz.
Po pierwszym gwizdku sędziego, kibice
nie musieli długo czekać, aby ujrzeć pierwszego gola na stadionie Kuźni w sezonie
2012/2013. Już w 3 minucie spotkania
pięknym strzałem z 20 metrów popisał się
Szymon Skęczek i wyprowadził LKS Bestwinę na prowadzenie. Po utracie bramki
Kuźnia nie rzuciła się w szaleńczą pogoń.
Taktyka przyjęta przez ustroniaków zakładała posyłanie prostopadłych piłek między
obrońców Bestwiny i wykorzystywanie
szybkości między innymi Mieczysława Sikory, który miał w pierwszej połowie kilka
szans na zmianę niekorzystnego rezultatu.
Kuźnia często starała się także wyrównać
po stałych fragmentach gry, dorzucając
górne piłki w pole karne przyjezdnych.
Nie udało się jednak strzelić bramki, bo
bardzo dobrze spisywał się bramkarz
gości. Do końca pierwszej połowy wynik
nie uległ już zmianie, 1:0 prowadził zespół
z Bestwiny.
W drugiej połowie Kuźnia zaczęła grać
kombinacyjnie, co w połączeniu z szybkością zawodników było zarówno efektowne
jak i efektywne. Przez parę pierwszych minut Kuźnia cierpliwie konstruowała ataki
i starała się przedzierać przez cofniętych
graczy Bestwiny. Po paru groźnych atakach
udało się wyrównać. Po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego najlepiej w zamieszaniu
podbramkowym odnalazł się Konrad Pala
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i wbił piłkę do bramki, wyrównując stan rywalizacji. Podrażniony zespół gości, chciał
odpowiedzieć szybko i skutecznie, jednak
dobrze radzili sobie z ich naporem obrońcy
Kuźni. Po akcjach gości, Kuźnia przejęła
inicjatywę. Tworzenie akcji przychodziło
zawodnikom łatwiej niż w pierwszej połowie, co dało efekt w postaci dużej liczby
strzałów oddawanych na bramkę przyjezdnych. Nadal świetnie dysponowany
był bramkarz, jednak w 78 minucie musiał
ponownie skapitulować. Piłkę wrzuconą z
lewego skrzydła na piąty metr uderzył M.
Sikora, po świetnej interwencji bramkarza dobił D. Kocot i jego pierwszy strzał
również został obroniony, jednak wobec
drugiej dobitki bramkarz Bestwiny był bezsilny. Po bramce na 2:1 przyjezdni rzucili
się do odrabiania strat, ale nie zdołali zdobyć wyrównującego gola. Pierwszy mecz
w sezonie zakończył się więc zdobyciem
kompletu punktów.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Bartłomiej
Oleksy, Ariel Moskała, Arkadiusz Brachaczek, Damian Madzia, Maciej Wasilewski,

Zagorzali kibice z Bestwiny.

Marcin Marianek (Piotr Husar), Dawid Janoszek (Dawid Kocot), Tomasz Jaworski,
Marek Szymala (Robert Madzia), Konrad
Pala i Mieczysław Sikora.
Następne spotkanie odbędzie się w sobotę 11 sierpnia, na stadionie Kuźni. Rywalem
ustroniaków będzie GKS Morcinek Kaczyce. Początek spotkania o godzinie 17.
Po meczu powiedzieli: trener LKS Bestwina, Krzysztof Skrzyp:
- Piękna bramka zdobyta na początku meczu
nie wprowadziła nic do naszej gry. My od początku tego meczu graliśmy słabo. Zawiódł
środek pola i młodzi zawodnicy. Zagraliśmy
z zespołem, który był fizycznie lepiej
przygotowany i bardziej zmotywowany
do tego, aby wygrać.
Trener Kuźni Ustroń, Marek Bakun:
- Zasłużyliśmy na wygraną. Nie boje się
stwierdzenia, że byliśmy w tym meczu
zespołem lepszym. Bramka na początku meczu podcięła chłopakom skrzydła
i musieliśmy zweryfikować nasze plany
taktyczne. Przeciwnik to solidna drużyna,
dobrze poukładana taktycznie, natomiast
nasza gra była bardzo konswekwentna i tą
konsekwencją wygraliśmy spotkanie.
Mecz zaraz po końcowym gwizdku
podsumowali także kibice: W pierwszej
połowie nasi trochę przystanęli, w drugiej
połowie wyprzedzali akcje przeciwnika.
Także ogólnie ocena jest pozytywna, zawodnicy nie przespali okresu przygotowawcze
Adam Targowski
1. TS Koszarawa Żywiec
2. Wilamowice
3. Pewel Mała
4. Tempo Puńców
5. Kuźnia Ustroń
6. Zapora Porąbka
7. Spójnia Landek
8. Morcinek Kaczyce
9. Cukrownik Chybie
10. Beskid Skoczów
11. Pasjonat Dankowice
12. Zapora Wapienica
13. Bestwina
14. Wisła Strumień
15. Skałka Żabnica
16. Błyskawica Drogomyśl
17. GKS Radziechowy
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