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ciepło z ziemi
Rozmowa z dr. Tadeuszem Soleckim,
geologiem i wiertnikiem z AGH w Krakowie
W Ustroniu ponownie dyskutuje się nad wykorzystaniem wód
geotermalnych. Co pan o tym sądzi?
Istotnie, mamy w Ustroniu wody o podwyższonej temperaturze.
Jak wiadomo, wraz z głębokością rośnie temperatura skał i wody
w nich zawartej. Na terenie Ustronia i w jego sąsiedztwie woda
jest bardzo głęboko, jest jej bardzo mało, ma temperaturę w złożu
ok. 55oC, a wydobywana z odwiertów w ilości do 2 m3/h, ma na
wypływie już tylko nieco ponad 20oC. Z tego powodu nikt nie
uzasadni ekonomicznie wykorzystania jej do ogrzewania. Problem ten był analizowany już przed wielu laty, bowiem zamierzano wykorzystać ciepło wydobywanych solanek leczniczych.
Analiza ekonomiczna takiego zamierzenia wykazała, że nakłady
finansowe znacznie przewyższą zyski uzdrowiska z takiej formy
pozyskania ciepła.
(cd. na str. 2)
4 lipca 2013 r.			

Fot. M. Niemiec

straże i policja
28 czerwca odbyła się 33. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina.
BEZPIECZEŃSTWO
Radnym przedstawiono informację Straży Miejskiej, Policji,
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej
o bezpieczeństwie w mieście w 2012 r. Straż Miejska wystawiła
135 mandatów, a w 254 przypadkach skończyło się na pouczeniu.
Najczęściej wystawiano mandaty kierowcom, bo 54, kierowców
też najczęściej, bo 160 razy, pouczano. Strażnicy zabezpieczali imprezy miejskie, prowadzili kontrole. Przeprowadzono
m.in. 414 kontroli na prywatnych posesjach odnośnie ścieków
i śmieci. Odwożono wałęsające się zwierzęta do schroniska dla
zwierząt: 31 psów i 9 kotów. Informowano odpowiednie służby
o martwych zwierzętach. Do utylizacji zabrano 47 saren, 31 kotów
i 9 psów. 35 razy informowano odpowiednie służby o uszkodzeniu
znaków drogowych.
Komisariat Policji w Ustroniu działa na obszarze Ustronia
i Goleszowa. Stąd informacja dotyczy obu gmin. W 2012 r. stwier(cd. na Gazeta
str. 8)
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ciepło z ziemi

(cd. ze str. 1)
Mówi się o skorzystaniu z samego ciepła ziemi.
Z ciepła ziemi można korzystać, również w Ustroniu. Znana
jest metoda pozyskiwania energii odnawialnej ze skał suchych,
z wykorzystaniem otworów wiertniczych, nazywanych pionowymi
wymiennikami ciepła. W warunkach geotermicznych naszego
kraju tą metodą możemy pozyskiwać niewielką jednostkowo moc
cieplną ze skał. Przykładowo, dla domu jednorodzinnego użytkowanego przez 4-5 osób stosuje się zwykle 3 odwierty o głębokości
około 50 m, w których przepływa w obiegu zamkniętym nośnik
ciepła, uzyskujący ze skał temperaturę rzędu kilkunastu oC; mówimy wtedy o geotermii niskotemperaturowej. Ciepło z nośnika
odbierane jest przez pompę ciepła, z której przekazywane jest do
instalacji grzewczej budynku, najczęściej do niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego.
Można ciepło ziemi wykorzystywać w blokach?
Tak, ale jest to racjonalne wyłącznie dla nowo budowanych
obiektów, z odpowiednio zaprojektowaną instalacją grzewczą.
W nowym wielorodzinnym budynku mieszkalnym trzeba zastosować proporcję, czyli 2-3 odwierty o głębokości ok. 50 m na 4-5
osób. Oczywiście, wszystko to tylko szacunki bez dokładnych
obliczeń. Przed zastosowaniem tej metody trzeba sprawdzić, ile
w konkretnym miejscu możemy pozyskać ciepła z ziemi, z odwiertu o określonej głębokości.
Metoda jest stosowana w Polsce?
Tak. Zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, np. w klasztorach.
O ile wiem, to takie ogrzewanie zastosował klasztor w Tyńcu pod
Krakowem. Ale też Akademia Górniczo-Hutnicza, a konkretnie
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu ma takie pionowe wymienniki
ciepła do celów badawczych, zlokalizowane na terenie AGH.
Metoda pozyskiwania ciepła z ziemi staje się coraz bardziej
popularna i chętnie jest stosowana przez właścicieli domów
jednorodzinnych.

T. Solecki

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
dostał absolutorium za realizację budżetu 2012. 21 radnych było „za”, 2 przeciw, a 6
wstrzymało się od głosu. Absolutorium otrzymał również
burmistrz Cieszyna. Tutaj pozytywną opinię w głosowaniu
imiennym dało 13 radnych, a 8
negatywną.

 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

W gminie Istebna obniżono
stawki za tzw. opłaty śmieciowe. Radni postanowili, że
za odpady segregowane opłata wyniesie 6 zł, natomiast za
odpady niesegregowane 13 zł
miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym, czyli
o złotówkę mniej. Na obniżkę zdecydowano się również
w Skoczowie, gdzie stawki wyniosą nie 8,20 zł i 12,30 zł, lecz
6 zł i 10 zł.

*

*

*

Do produkcji cementu w goleszowskiej fabryce jako domieszki używano marglu, czyli
łupków cieszyńskich. Występują one między Jasieniową
a Chełmem, a także wzdłuż

Pobieranie ciepła z ziemi to też inwestycja. Czy jej koszt jest
porównywalny z ogrzewaniem węglem czy gazem?
Inwestycja jest droższa, ale proszę wziąć pod uwagę, że zwraca się
w ciągu kilku do kilkunastu lat, a potem za pozyskane ciepło nie
ponosimy kosztów. Oczywiście, musimy ponieść koszty energii
elektrycznej do napędu pompy obiegowej i pompy ciepła, ale
w proporcjach takich, że jeżeli na energię elektryczną wydamy
złotówkę, to w postaci ciepła uzyskamy 3-4 złotówki. Nad tym
na pewno warto się zastanowić, planując ogrzewanie budynków.
Koszty to głównie wykonanie pionowych wymienników ciepła
oraz pompa ciepła.
A trwałość takiego systemu?
Odwiert jest bardzo trwały, przewidywany na kilkadziesiąt lat.
Można powiedzieć, że żywotność odwiertu dorówna trwałości
budynku. Z pompą ciepła jest tak, jak z każdym innym urządzeniem - zależy od jakości wyrobu.
Czy geologia Ustronia jest szczególna?
Każde miejsce jest szczególne geologicznie. A Ustroń jest szczególny ze względu na wody lecznicze. Tu mieszkali też szczególni
ludzie, którzy już dawno zorientowali się, że mogą prowadzić
działalność uzdrowiskową. Zygmunt Białas opisał w „Przyrodniku Ustrońskim”, jak to się zaczęło, od pasterzy przez kowali
do hydroterapii słynnej w całej Polsce, a przyjeżdżają tu również
kuracjusze z innych krajów.
Takiej geotermii jak na Podhalu raczej nie będziemy mieli?
Gdybyśmy się przenieśli na Podhale, albo do Mszczonowa, Uniejowa,
Pyrzyc czy Torunia, to tam mamy dużo większe wydajności wody
z pojedynczego odwiertu. Odwiert geotermalny w Toruniu, najgłębszy w Polsce, projektowany był przy założeniu około 200 m3/godz.,
a po jego wykonaniu rzeczywista wydajność została podwojona. W
Toruniu uzyskano jednak niższą temperaturę ok. 65oC niż na Podhalu
ok. 90oC. Wszystko zależy od miejsca lokalizacji odwiertu geotermalnego, ale na pewno w Ustroniu nie uzyskamy takich rezultatów
temperaturowych. W przypadku Ustronia nie ma żadnych, nawet
potencjalnych możliwości uzyskania wody o takich parametrach,
jakimi charakteryzują się wody występujące na Podhalu.
I na Podhalu się ogrzewa domy?
W ramach badań prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny wykonano odwiert poszukiwawczy złoża ropy naftowej
o nazwie Bańska IG-1. Ropy ani gazu ziemnego nie znaleziono,
ale przewiercono warstwy z wodą o bardzo wysokiej temperaturze. Bazując na tym odwiercie z wodą o wydajności ok. 200
m3/godz., jej wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu złożowym, można było rozwinąć geotermię na Podhalu. Dla stworzenia
dipolu, odwiert wydobywczy - odwiert chłonny, wykonano na
koszt państwa dodatkowy odwiert o nazwie Biały Dunajec 1,
a następnie przyłączono odbiorców ciepła z obszaru gmin: Zakopane, Biały Dunajec i Szaflary. Odbiorcy ciepła pochodzącego
z odwiertu Biały Dunajec 1 byli w uprzywilejowanej sytuacji
w chwili przyłączania do instalacji geotermalnej, ponieważ korzystali
z dofinansowywanej instalacji pilotażowowej ze środków budżetowych, a opłaty za pobierane ciepło nie uwzględniały wszystkich
kosztów inwestycyjnych.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
brzegu Bobrówki. Pokłady
marglowe sięgają 300 metrów
głębokości.
				
* * *
Przed 20 laty otwarto Oddział
Psychiatryczny w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Dysponował
wtedy 20 łóżkami, obecnie jest
ich 50. Oddział czeka modernizacja.

*

*

*

Najstarszy śląski ratusz jest
ozdobą rynku w Strumieniu.
Barokowa budowla liczy sobie ponad 380 lat. W ostatnich
latach ratusz odremontowano.
W jego podziemiach działa galeria. Rynek też przeszedł kurację odmładzającą. Zrewaloryzowano również park miejski.

W sąsiedztwie Domu Narodowego w Cieszynie podczas
robót kanalizacyjnych natrafiono na półokrągły stary mur.
Archeolodzy stwierdzili, że
kamienna budowla mogła stanowić podstawę małej kapliczki
lub miejskiej studni. Skłaniają
się ku tej drugiej opcji.

*

*

*

9 lipca na cmentarzu przy ulicy Stalmacha w Skoczowie
pochowane zostaną szczątki
żołnierzy radzieckich, na które
natrafiono podczas prac budowlanych w rejonie głównego skrzyżowania w Ochabach.
Skremowane szczątki trafią do
grobu w dwóch urnach.
(nik)
4 lipca 2013 r.

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Zuzanna Błaszczyk z d. Podżorska lat 92 		 ul. Fabryczna
Elżbieta Cholewa z d. Chwastek
lat 80 		 ul. Spokojna
Hermina Dryjak z d. Ośliżlok
lat 90 		 ul. Sztwiertni
Jadwiga Grendowicz z d. Kopacz
lat 80 		 ul. Szeroka
Eulalia Jędrosek z d. Ligęza 		
lat 80 		 ul. Świerkowa
Stefan Kamiński 			
lat 90		 ul. Słoneczna
Emilia Macura z d. Szkaradnik
lat 95 		 ul. 3 Maja
Józef Ostroga 				
lat 85 		 ul. Szpitalna
Wanda Pałaszyńska z d. Śliwka
lat 80 		 os. Manhatan
Emilia Raszyk z d. Kurzok		
lat 80 		 ul. Wczasowa
Helena Śliż z d. Podżorska 		
lat 90 		 ul. Gałczyńskiego
Janina Tomaszewska zd. Iwaszkiewicz lat 91 ul. Myśliwska

*

*

*

*

*

*

Na ślubnym kobiercu stanęli
Magdalena Matuszek z Ustronia i Tomasz Czyż z Ustronia
Celestyna Ząber z Ustronia i Łukasz Undas ze Szczerbic
wernisaż malarstwa Elżbiety Szołomiak
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu
i Muzeum Ustrońskie zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa architektury o tematyce sakralnej Elżbiety Szołomiak,
który odbędzie się w sobotę 13 lipca o godz. 16.00 w Muzeum
Ustrońskim.

*

*

*

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na cykl
9 warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat w okresie wakacyjnym, od 15.07 do 26.07.2013 w godz. 9.00 -12.00. Podczas
zajęć dzieci będą miały okazję poznać bibliotekę od zaplecza,
zaprojektować własną książkę, wyruszyć w podróż w nieznane
z Bolkiem i Lolkiem, a także odkryć różne zakątki Polski.
Prosimy zgłaszać dzieci chętne do udziału w zajęciach do
5 lipca, tel. 33 854 23 40, www.biblioteka.ustron.pl

*

*

*

Muzeum Ustrońskie informuje
W związku z okresem wakacyjnym nie planuje się tradycyjnych
poniedziałkowych spotkań Stowarzyszenia Miłośników Kuźni
Ustroń w lipcu i sierpniu. Natomiast 5 lipca planowana jest wycieczka SMKU do Wrocławia.

*

*

*

kandydaci do Rady
Działalności Pożytku Publicznego
W dniu 5.07. upływa termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Miasta Ustroń, kandydatów do Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Spotkanie z kandydatami do Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 11 lipca o godz. 14.00 w sali sesyjnej
Urzędu Miasta Ustroń.
Ci, którzy od nas odeszli:
Edward Gala		
lat 76
ul. Miedziana
Maria Cieślar
lat 84
ul. Skłodowskiej
Władysław Golec
lat 79
ul. Bażantów

Zakład Pogrzebowy

27 VI 2013 r.
Prowadzono kontrole porządkowe w dzielnicach: Jaszowiec,
Polana, Poniwiec.
28 VI 2013 r.
Dzięki kamerom strażnicy monitorują okolice rynku. Tego dnia
obserwowali trzech młodych ludzi
z Katowic, którzy grali w szachy
na scenie. W pewnym momencie
postanowili uprzyjemnić sobie grę
alkoholem. Osobę, która piła piwo
w miejscu publicznym ukarano
mandatem w wys. 100 zł.
29 VI 2013 r.
Zabezpieczenie porządkowe
biegu na Czantorię.
30 VI 2013 r.
Zabezpieczenie porządkowe
wokół wystawy psów oraz okolic
rynku podczas odbywającego się
tam koncertu.
(mn)

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
25 VI 2013 r.
Interwencja w sprawie zanieczyszczenia gliną ulicy Kochanowskiego przez samochody dojeżdżające
na pobliską budowę. Nakazano
wyczyszczenie nawierzchni, co
zostało zrobione.
25 VI 2013 r.
W dalszym ciągu prowadzone
są wzmożone kontrole wokół
placówek szkolnych, w parkach
miejskich i na placach zabaw.
26 VI 2013 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w dzielnicach: Hermanic, Lipowiec, Nierodzim.

zatrzymano mieszkańca Ustronia
kierującego rowerem w stanie
nietrzeźwym- 0.41 mg/l.
27 VI 2013 r.
W godzinach popołudniowych
z otwartego samochodu zaparkowanego na ul. Partyzantów
skradziono laptopa.
21-29 VI 2013 r.
Z budynku kościoła w Lipowcu
skradziono miedziane rynny.

policja tel. 856 38 10
27 VI 2013 r.
O godz. 3.25 włamano się do sklepu przy ul. Katowickiej, z którego
skradziono papierosy.
27 VI 2013 r.
O godz. 17.30 na ul. Cieszyńskiej

U NAS KOLOROWO - LATO 2013 z MALWINKĄ
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” proponuje sto jeden kolorowych pomysłów na interesujące zajęcia letnie w pracowni
i ogródku dla dzieci w wieku 7-12 lat w okresie od 1 do 14 sierpnia
2013. Szczegółowe informacje nt. poszczególnych spotkań będą
zamieszczane w „Gazecie Ustrońskiej” i na portalu ustron.pl.
Chętni mogą się zgłaszać telefonicznie (33 858-78-44) lub
osobiście. Muzeum czynne codziennie w godz. 11-16, a warto
je zobaczyć.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REFLEKSJA NA WAKACJE
„Samotność i potrzeba odosobnienia jako warunek twórczej
aktywności” to tytuł wykładu dr. hab. Marka Rembierza, który
odbędzie się w sobotę 20 lipca o godz. 16.00 w Muzeum „Zbiory
Marii Skalickiej”, Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.
komunikat
Wakacje są okresem, w którym często do rodzinnego miasta
przybywają ustroniacy zamieszkali za granicą. Prosimy o kontakt
z osobami, które chciałyby podzielić się wrażeniami z pobytu
za granicą na spotkaniach w Muzeum Ustrońskim – tel. 33 854
2996.
Godki Śląskie
„Tu się żyje bez starości. Godki śląskie” Józefa Ondrusza to
tytuł długo oczekiwanego, wznowionego opracowania podań
ludowych zebranych przez Józefa Ondrusza, „zaolziańskiego
Kolberga”, nauczyciela, redaktora, etnografa, bibliofila, zauroczonego cieszyńskim folklorem ludowym. Polecamy wszystkim, którzy interesują się tradycją i folklorem ziemi cieszyńskiej. Książka
wydana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki,
kosztuje 25 zł, do nabycia w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”,
Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.
Irena Maliborska

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

4 lipca 2013 r.			
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Piękna i bestia.

Fot. M. Niemiec

pogoda pod psem
Prawie 600 wystawców z 739 psami zgłosiło swój udział w 39. Beskidzkiej Wystawie
Psów Rasowych, która po raz 15. odbyła się
w Ustroniu. Pogoda nie dopisała, prawie cały
czas padał deszcz.
152 rasy miały na stadionie Kuźni swoich
przedstawicieli, najwięcej przyjechało berneńskich psów pasterskich – 41, labradorów
retrieverów – 32, owczarków niemieckich
krótkowłosych – 24, było też kilkanaście
bokserów, cavalier king charles spanieli,
flat coated retrieverów, golden retrieverów,
gończych polskich, jack russel terierów,
leonbergerów, mastifów tybetańskich, nowofundlandów, polskich owczarków nizinnych,
rhodesian, ridgebacków, rottweilerów, szpiców miniaturowych i yorków.
Przez cały dzień trwały prezentacje poszczególnych ras w boksach ustawionych

wokół murawy stadionu. W przerwach psy
i ich właściciele chronili się w namiotach.
Najgorzej miały małe psy, bo nie mogły uniknąć zabłocenia sierści. Ze względu na zimno
pieskom zakładano gustowne ubranka.
Również w deszczu rozegrano finały – konkurs na najlepszego młodego prezentera,
najpiękniejszego psa Podbeskidzia, najpiękniejsze psy poszczególnych ras. Najpiękniejszym psem regionu został mastif tybetański
o imieniu Nam KhaKunsang Passang, należący do Joanny Szczęsny z Wisły. Zapytałam,
jak czuje się właścicielka tak uhonorowanego
zwierzaka:
- Prawdę mówiąc, jestem w szoku.
W ostatnim sezonie wystawowym na 14
startów mieliśmy 10 zwycięstw, na razie na
poziomie krajowym, dopiero przymierzamy
się do interchampionatu. Zdziwiona jestem

Niektóre pieski trzeba było ręcznie zachęcać do prezentacji.

 Gazeta Ustrońska

Fot. M. Niemiec

dlatego, że u sędziego na ringu otrzymaliśmy nieciekawą ocenę, ale tym większa
radość i satysfakcja z tego tytułu. W domu
wołamy na naszego mistrza Bono, ma 2,5
roku i waży około 60 kg. Przyjechał do nas
z Giżycka na moje życzenie, a mąż zgodził
się pod warunkiem, że będę go wystawiać.
Mastify tybetańskie nie sprawiają wiele
kłopotów hodowcom. Linieją raz w roku,
suki mają cieczkę raz w roku. Gdy się z nim
odpowiednio postępuje, jest spokojnym,
posłusznym psem. Ma żywiołowy charakter,
lubi się bawić, ale bywa uparty.
Drugie miejsce zajął lwi piesek Gerda
Alwaro Anety Cisowskiej z Bielska-Białej,
trzecie rhodesian ridgeback Bayola Abeni
Kalasanty Haliny Grygierzec z Bestwiny,
czwarte owczarek australijski Lady Million
Artura i Katarzyny Wróbli z Zaborza.
Z okazji 60-lecia bielskiego Oddziału
Związku Kynologicznego w Polsce uhonorowano hodowców, którzy odnieśli znaczące
sukcesy na wystawach międzynarodowych.
Puchar odebrała między innymi Dorota
Sikora z Ustronia, która wystawiała swoje
psy również na tegorocznej ustrońskiej wystawie. Były to: Bruna i Bilifo rasy lagotto
romagnolo.
Mieszkańcy naszego miasta zawsze brali
udział w beskidzkiej wystawie i nie zabrakło
ich w tym roku. Reprezentowali nas: Alina
Brudny z małym münsterländerem o imieniu
Crux Amber Wind, Magdalena Bytomska
z bokserem Adagio Paula Gang, Katarzyna Ligocka z goldenem retrieverem Amata
Astrum Arietis, Ewa Matuszyńska z yorkshire
terierem Addarem i Bożena Strunk z briardami
owczarkami francuskimi Judy i Gean.
Na stadionie spotkałam Michała Jurczoka,
wieloletniego komisarza wystawy, hodowcę
owczarków niemieckich – championów,
człowieka, który sprowadził beskidzką wystawę psów do Ustronia. Wcześniej impreza
odbywała się w Bielsku-Białej. Pan Michał
od dwóch lat nie włącza się w przygotowanie
i takie podaje powody wycofania się z komitetu organizacyjnego:
- Na wszystko jest właściwa pora. Przez wiele
lat pracowałem społecznie we władzach samorządowych, byłem kuratorem społecznym,
działałem w Związku Kynologicznym, oprócz
tego prowadzę firmę, mam obowiązki domowe. Powiedziałem sobie, że czas się wycofać
z części zadań, bo kiedyś człowiek musi
zacząć żyć. Chcę bardziej poświęcić się
rodzinie, z pracy zrezygnować nie mogę,
więc trzeba było zakończyć działalność
pozazawodową. Skończyłem już 70 lat
i muszę przystopować, a stawianie sobie
ciągle nowych zadań wiąże się ze stresem.
Nigdy nie przestanę być miłośnikiem psów,
hodowcą, ale wystawą niech zajmują się
już inni. Tegoroczną organizację wystawy
oceniam dobrze.
Obowiązków organizatorzy mają wiele,
należy do nich również stworzenie miejsc
parkingowych. Były przygotowane m.in.
na ul. Sportowej i aby na nią wjechać trzeba
było zapłacić 10 zł. Tyle samo kosztował
bilet na wystawę (ulgowy: 5 zł). Niektórzy
odwiedzający wystawę narzekali, że drogo.
W przygotowanie wystawy zawsze włączał się nasz samorząd i tym razem władze
miasta pomogły w organizacji, a burmistrz
miasta był fundatorem nagród dla zdobyw4 lipca 2013 r.

Zdaniem
Burmistrza

O inwestycjach w placówkach oświatowych mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Najpiękniejszym psem Podbeskidzia został mastif tybetański.

ców pierwszego oraz drugiego i trzeciego
miejsca w Best in Show Najpiękniejszy Pies
Wystawy.
Tegoroczna wystawa odbywała się
w deszczu, ale nie po raz pierwszy organizatorom, wystawcom i zwiedzającym przyszło
się zmagać z pogodą. Podczas pierwszej
wystawy w Ustroniu 8 lipca 1999 roku panował straszny upał, w następnym roku lało.
W 2001 roku konferansjer w pewnym momencie przypomniał o pojeniu i ukryciu
psów przed słońcem, bo na płycie stadionu
było 40oC. W roku 2002 po porannej na-

Dumny pies, zadowolony właściciel.
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Fot. M. Niemiec

wałnicy pogoda się uspokoiła, było ciepło
i ładnie. Aura nie przysporzyła większych
kłopotów w 2003 roku, tylko dwie ulewy
przeszły nad miastem, ale trwały krótko,
a w 2004 roku (4.07), nawałnica mała miejsce dzień wcześniej i w niedzielę pozostały
po niej wielkie kałuże. W 2005 roku znowu
było upalnie, a bez skrajności pogodowych
wystawy odbywały się od 2006 do 2010
roku. W 2011 lało, w ubiegłym roku trudno
było wytrzymać, gdy słupek rtęci sięgał wysoko ponad 30o C, a w tym termometry pokazywały poniżej 15o C. Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec

*

*

Rozpoczęły się wakacje, a w placówkach oświatowych to czas intensywnych
remontów i bieżących napraw. Największą inwestycją szkolną w tym roku jest
budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum
nr 1. W ubiegłym roku podobne boisko
zostało wybudowane przy SP-2 i G-2.
W SP-2 rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na szatnie. W SP-5
w Lipowcu i SP-6 w Nierodzimiu prowadzony jest kolejny etap termomodernizacji
w zakresie wymiany okien.Wykonaliśmy
monitoring przy boisku obok SP-2. Zbudowane zostanie ogrodzenie przy G-1, co jest
wymogiem Sanepidu. Rozpisany będzie
przetarg na doposażenie naszych szkół
w sprzęt komputerowy w związku z nowymi wymaganiami Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Każda szkoła musi posiadać
15 stanowisk komputerowych.
Kończymy przygotowania związane
z przyjęciem sześciolatków do szkół podstawowych. W ubiegłych latach wykonaliśmy place zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy
SP-1, SP-2 i SP-5. W tym roku takie
place zostaną wykonane przy SP-3 i SP-6
i zamkniemy temat dostosowania zaplecza
szkolnego do potrzeb sześciolatków.
W przedszkolach największą inwestycją
będzie dokończenie termomodernizacji
Przedszkola nr 4 w Hermanicach. Wymieniona zostanie instalacja grzewcza
i wykonane elewacje budynku. W trybie
awaryjnym musimy naprawiać część elewacji Przedszkola nr 5 w Lipowcu.
Wszystkie te inwestycje finansowane są w większości z budżetu miasta,
w części korzystamy z dotacji z programów rządowych. Na największe inwestycje, czyli termomodernizacje, składamy
wnioski na wsparcie z europejskich funduszy. Od przejęcia przez samorządy szkół,
a wcześniej przedszkoli, przeznaczamy
dość sporą kwotę na modernizacje i inwestycje. Z przykrością trzeba stwierdzić,
że w ostatnich latach inwestycje wykonywane są całkowicie z budżetu miasta,
nie mają żadnego pokrycia w subwencji
oświatowej.
Nakłady na placówki oświatowe przynoszą konkretne efekty, budynki wyglądają
coraz ładniej, termomodernizacje prowadzą do rzeczywistych oszczędności, czego
przykładem SP-3 w Polanie, gdzie koszty
ogrzewania znacząco spadły. Wszelkie
działania samorządu w obrębie obiektów
oświatowych doprowadziły do stanu,
w którym można pracować i uczyć się
w naprawdę dobrych warunkach przystających do XXI wieku i spełniających
standardy europejskie.
Notował: (ws)
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wody termalne czy ciepło ze skały

21 września odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miasta. Przewodniczący
komisji Przemysław Korcz witał gości: Jana Szwarca, Korneliusza
Świątka, Wojciecha Ostrowskiego, Andrzeja Tomiczka, którzy
wcześniej jako grupa inicjatywna zaproponowali dyskusję o geotermii w Ustroniu. Na posiedzenie zaproszono Zygmunta Białasa,
Jana Waligórę i Zbigniewa Dobranowskiego, uczestniczył burmistrz
Ireneusz Szarzec, przewodniczący RM Stanisław Malina oraz radni: Maria Jaworska, Krystyna Kukla, Anna Rottermund, Elżbieta
Sikora, Marzena Szczotka, Izabela Tatar i Artur Kluz.
Posiedzenie rozpoczęło się od informacji o realizacji Programu
Niskiej Emisji w Ustroniu. Następnym punktem obrad były sprawy
związane z kanalizacją. Jednak goście przyszli głównie na trzeci
punkt obrad, dotyczący wykorzystania wód geotermalnych znajdujących się pod Ustroniem.
- Sprawa geotermii na terenie Ustronia ciągnie się od dłuższego
czasu - mówił J. Szwarc. - Temat jest nośny, a mieszkańcy dopytują
się, jakie jest zainteresowanie geotermią i czy coś będzie robione.
J. Szwarc stwierdził, że już w latach 70. i wcześniej były pierwsze
odwierty, by pozyskać wodę do celów leczniczych. W 2001 r. na
zlecenie Urzędu Miasta prof. Julian Sokołowski sporządził opracowanie dotyczące zasobów energii geotermalnej znajdujących się pod
Ustroniem. Ostatnio wykonała badania na istniejących odwiertach
dr Eleonora Solik-Heliasz. Na podstawie tych opracowań można
stwierdzić, że źródła geotermii w Ustroniu nie są najlepsze. Jednak
w rozmowie z J. Szwarcem E. Solik-Heliasz stwierdziła, iż badania
geofizyczne pozwalają szczegółowo określić, co się pod ziemią
znajduje. W Ustroniu mamy odwierty i takie badania można zlecić,
a koszt zawierać się będzie nie w setkach, ale w dziesiątkach tysięcy
złotych. J. Szwarc stwierdził, że takie wyzwanie powinniśmy podjąć. Przychylny pomysłowi jest wicemarszałek Kleszczewski, jest
więc szansa pozyskania środków na takie badania, tym bardziej że
Urząd Marszałkowski opracował strategię wykorzystania geotermii
w województwie. Wsparcie dla pomysłu zadeklarowali eurodeputowani Małgorzata Handzlik i Adam Gierek, trzeba też skorzystać
z pomocy naszych posłów. Dodatkowo Unia Europejska wspiera
takie inicjatywy, więc grzechem byłoby nie skorzystać.
- Nie ulega żadnej wątpliwości, że wiercąc otwory na Zawodziu
w latach 60. i 70., znaleziono wielkie ilości wody termalnej
o określonych parametrach - mówił K. Świątek. - W skrócie można
powiedzieć tak: Na głębokości 1700 m nawiercono wodę o temperaturze 52oC i stężeniu około 12% soli. Wszystkie opracowania,
które powstały później, są tylko interpretacją wyników uzyskanych
wówczas.
K. Świątek stwierdził jednak, że nie mamy pełnego rozeznania
co do wielkości zasobów. Wiemy, że nieszczęściem tego złoża jest
sól, a nie można do Wisły wpuścić ani kropli solanki. Problemem
jest, jak wydobyć ciepło, nie wydobywając solanki, ale są już takie technologie. K. Świątek przypomniał, że już w latach 70. był
problem pozbycia się solanki. Kiedy powstał ROW, we wszystkich
kopalniach była wielka ilość wód solankowych, więc odprowadzano
je do Odry, ponieważ jest to rzeka kategorii drugiej i nie ma takich
obostrzeń, jeśli chodzi o ekologię. Tak się dzieje do dzisiaj. Trzeba
więc zbudować rurociąg, w połowie solanki spływać będą grawitacyjnie i trafią to do systemu odprowadzania solanek z kopalń.
Można jednak do otworu wpuścić specjalny wymiennik ciepła
i wyciągnąć ciepło.
- Wiedząc, co mamy na dole, i nic nie robiąc, nie tylko się cofniemy,
ale sobie i miastu zrobimy krzywdę - mówił K. Świątek. - Logika
nakazuje coś z tym zrobić.
P. Korcz stwierdził na to, że nikogo nie trzeba przekonywać do
korzyści płynących z geotermii. S. Malina mówił, że nie ma podstaw, by negować dotychczasowe opracowania. Nikt nie podważa
obecności wód termalnych. Temat jest często poruszany i aby
nie błądzić, ale iść do przodu, wytypowano obiekty, do których
ogrzewania można wykorzystać geotermię - aquapark w Jaszowcu, os. Manhatan, basen przy SP-2 i inne. Wykonanie stosownej
dokumentacji Urząd Miasta zlecił w 2007 r. dr E. Solik-Heliasz
z Głównego Instytutu Górnictwa. Z tego opracowania wynikało
jednak, że o wiele tańsze jest wykorzystanie gazu.
- Nikt nikogo nie przekona do ekologicznego źródła ciepła, jeżeli
będzie droższe niż obecnie - mówił S. Malina.
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P. Korcz stwierdził, że o ile nie ma sporu co do aspektu ekologicznego, to ekonomiczny budzi zastrzeżenia. Specjaliści twierdzą,
że nie opłaca się wykorzystywać wód geotermalnych poniżej temperatury 80oC. Zacytował też wypowiedź A. Gierka:
Sprawa tzw. ochrony środowiska lansowana przez partię zielonych i popierających ich czerwonych socjalistów zmierza do tego,
aby 90, a nawet 95 procent energii pochodziło ze źródeł naturalnych
- słońca, wiatru, geotermii. Ma to się odbywać etapami. Na razie
Polska zgodziła się na 20%, ale do 2040 r. może być tego aż 40%,
co może okazać się katastrofą gospodarczą dla Polski i stać się
niemożliwe do uciągnięcia przy opłatach energii przez indywidualne
gospodarstwa domowe.
P. Korcz mówił, że takie stwierdzenie stoi w sprzeczności
z domniemaną deklaracją A. Gierka o pomocy, tym bardziej że
posiadane wyniki badań wskazują, że geotermia nie jest w Ustroniu opłacalna. J. Szwarc odpowiadał, że skorzystanie z pieniędzy
Urzędu Marszałkowskiego i Unii Europejskiej na badania nic
miasta nie kosztuje. Zaproponował, by w tym pierwszym kroku,
w wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego, grupę inicjatywną
wsparł samorząd.
B. Siekierka stwierdził, że dziś robi się badanie geofizyczne. Na
podstawie drgań bada się zasoby, a my nie wiemy, co jest głębiej.
- 80oC to luksus - mówił Z. Dobranowski. - Przy 50oC pompy cieplne
są powszechnie stosowane i nie ma problemu technicznego.
- Co do tego, że mamy jakieś zasoby, wszyscy się zgadzamy - mówił
I. Szarzec. - Z dyskusji wynika, że chodzi o badania, które zmienią
dotychczasową wiedzę o tych zasobach.
I. Szarzec mówił, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie,
co chcemy ogrzać i ile to będzie kosztowało. Czy będzie to całe
miasto, czy wybrane budynki? Ile jest tego ciepła i co my jesteśmy w stanie ogrzać? Z dzisiejszych danych wynika, że niewiele.
A jak będzie dziesięć razy więcej, to można np. zasilić uzdrowisko,
naszą kotłownię i skupiska ludzi. Co jednak powiedzą ci, których
to nie będzie dotyczyć, a przeznaczone zostaną na to pieniądze
z ich podatków?
- To jest tak, jakby pan wsadził nogę do pieca. Pan się nie pyta, czy
ktoś dołożył do pieca, bo nim jest jądro ziemi. Czy wody będzie
więcej czy mniej, tam jest zawsze ciepło - tłumaczył K. Świątek.
- Ogólnie ustalono to na 27.000.000 ton paliwa umownego - dodawał A. Tomiczek.
Na zakończenie wypowiedzieli się geolodzy Z. Białas i J. Waligóra.
- Badania geofizyczne robi się od dawien dawna w otworach lub
powierzchniowo, by poznać głębsze struktury - mówił Z. Białas.
Jako przykład wykorzystania wód termalnych podaje się Podhale,
ale trzeba zdawać sobie sprawę z całkowicie odmiennych warunków
geologicznych i hydrogeologicznych niecki podhalańskiej i okolic
Ustronia. Na Podhalu występują samowypływy, wydajności są duże,
temperatury wysokie, a mineralizacja niska. Natomiast w Ustroniu
występują solanki o znacznym stężeniu, niższych temperaturach,
niewielkich wydajnościach. W wyniku kilkuletnich badań i prowadzonej eksploatacji dwóch odwiertów zasoby ustalone zostały
w wysokości 2,2 m3/godz. i na tej podstawie Uzdrowisko otrzymało
koncesję na wydobycie solanek leczniczych.
Z. Białas odniósł się też do opracowania prof. J. Sokołowskiego,
który zaproponował wykorzystanie ustrońskich wód termalnych
do różnych celów, w tym grzewczych. Profesor wraz z zespołem bazował na dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej
w 1972 r. przez prof. Andrzeja Michalika oraz na dokumentacjach
sporządzonych na zlecenie Uzdrowiska. Zacytowane przez pana
A. Tomiczka, a wykazane w opracowaniu Sokołowskiego olbrzymie
ilości ton paliwa umownego, zostały błędnie oszacowane wskutek
przyjęcia nierealnej 15-20 % porowatości ośrodka skalnego zamiast rzeczywistej wynoszącej 1-3 %, stwierdzonej na rdzeniach
wiertniczych. Efektem błędnych danych wyjściowych są znacznie
zawyżone zasoby wody i ilości ciepła geotermalnego, a także
możliwe do uzyskania wydajności odwiertów. J. Szwarc wyraził
zaskoczenie, bo wszędzie mówi się, że prof. Sokołowki jest ojcem
polskiej geotermii, a tu zarzuca się mu błędy.
W sprawie opracowania J. Sokołowskiego Z. Białas przytoczył
opinię dr. Józefa Chowańca z Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie, wybitnego specjalistę od wykorzystania wód
termalnych w Polsce. W październiku 2001 r. ukazał się w „Ga4 lipca 2013 r.

zecie Ustrońskiej” wywiad z dr. Chowańcem, z którego zacytował
fragment:
W tak dużym stężeniu te wody nie nadają się do bezpośredniego
wykorzystania w basenie. Trzeba je zatem rozcieńczyć i podgrzać, co
stawia pod znakiem zapytania sens wykonania bardzo kosztownego
otworu tylko dla celów rekreacyjnych. Poza tym trzeba pamiętać
zarówno o olbrzymich kosztach wykonania otworu chłonnego dla
zużytych wód basenowych, jak i o dość kosztownej eksploatacji
złoża. Przy dużym stężeniu solanki korozja postępuje bardzo szybko,
nawet jeśli rury zapuszczone w otwór wykonane są ze stali nierdzewnej. Nie powinno się iść drogą, na końcu której wszystko jest tak
kosztowne, iż staje się nieopłacalne. Dlatego przedtem należałoby
przeprowadzić rzetelną analizę hydrogeologiczną i ciepłowniczą,
najlepiej przez różne ośrodki.
- O to chodzi! O to chodzi! - na ostatnie zdanie zareagowali członkowie grupy inicjatywnej.
- Śledzę to, co działo się w geotermii od końca lat 90. W „Przyrodniku Ustrońskim” z 2008 r. zamieściłem artykuł „Wody termalne
Ustronia”. Uniknęlibyśmy wielu nieporozumień, gdybyście państwo
znali ten artykuł, w którym w sposób przystępny przedstawiłem
możliwości wykorzystania wód termalnych w Ustroniu - mówił
Z. Białas. - W 2007 r. prasa donosiła, iż w niedalekim Jaworzu planowano wykorzystać solankę z dwóch nieczynnych odwiertów dla
celów rekreacyjnych. Z artykułu „Na termalne baseny do Jaworza”
przytoczę ostatnie zdanie: „Według wstępnych szacunków inwestycja może pochłonąć około 200 mln zł. Gmina chce, by budowa
została zakończona do 2010 roku”. Prawdopodobnie ze względu
na olbrzymie koszty inwestycji tej nie zrealizowano, podobnie jak
i w innych gminach, w których stwierdzono solanki termalne.
- Obecnie w Polsce jeżeli mowa o geotermii wodnej, to północnozachodnia część staje się mało ekonomicznie uzasadniona - mówił
J. Waligóra. - Pani dr Solik-Heliasz, z tego co mi wiadomo, nie wykonywała żadnych badań na ujęciach uzdrowiskowych, a materiały
do opracowań otrzymała za zgodą zarządu Uzdrowiska. Metoda
geofizyczna w geologii, o której tyle tu mówiono, jest metodą
wspomagającą. Najważniejsze są badania na żywym organizmie,
jakim jest otwór. Pozyskiwanie energii z wody, tak jak państwo
to przedstawiacie, jest obecnie nieopłacalne. Współczynnik filtracji, czyli ilość wody mogącej przepłynąć przez pory i szczeliny
w utworach dewonu, jest bardzo niski. Prof. Sokołowski te dane zawyżył o jeden rząd wielkości, co wyjaśnił już wcześniej pan Białas,
a skoro współczynnik filtracji jest zawyżony, to ilość energii też jest
zawyżona. Ponadto ilość wody zatłaczanej do otworu chłonnego
z czasem staje się coraz mniejsza ze względu na kolmatację otwór jest zapychany związkami żelaza wytrącającymi się z wody,
a koszty udrażniania są duże. Wykonanie otworu o dwukilometrowej
głębokości – obojętnie, czy wydobywczego, czy chłonnego - o koszt
ok. 20 milionów złotych. Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to
czemu nie? Ale co wam to da?
J. Waligóra podpowiedział, że wyjściem jest płytka geotermia,
czyli pozyskiwanie ciepła ze skały, co wszyscy uznali za oczywiste.
Najprościej od tego zacząć.
- Państwo przyszliście z projektem wykorzystania wody - zauważył
prowadzący posiedzenie komisji P. Korcz.
Generalnie powrócono do wystąpienia z pismem do marszałka,
przy czym burmistrz I. Szarzec optował za tym, by to wystąpienie
było precyzyjne.
- Podpiszę się pod pismem, o ile będzie tam jasno napisane, na
co chcemy te środki wykorzystać - mówił I. Szarzec. - Musimy
napisać, do czego te badania mają prowadzić, czego chcemy się
dowiedzieć i w jakim celu. Może spróbujemy przygotować takie
wystąpienie.
Zebrani zgodzili się na taką propozycję.
Wojsław Suchta

Od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa o gospodarce odpadami
komunalnymi. 1 lipca mieliśmy poniedziałek, więc targ, a po
targu sporo odpadów w kontenerach na targowisku. We wtorek
rano odbieramy telefony o przepełnionych kontenerach. Gdy idę
zrobić zdjęcie śmieci, podjeżdża samochód firmy Sanit Trans
i śmieci zabiera. Czyli wywożą.
Fot. W. Suchta

Bal harcerski w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w latach 60.
Na fotografii, udostępnionej przez panią Krystynę Chwastek, od
lewej: Marysia Wawrzyk, Kazik Wawrzyk, Zbyszek Chwastek,
Alinka Szturc, Basia Turoń, NN, Ala Krejza, Ela Białoń, Karolek
Cholewa, Nelly Cholewa.

Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki”

informuje, że w związku z organizowaniem Dożynek
w dniu 18 sierpnia 2013 (niedziela) podmioty prowadzące
punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty
na handel w parku Kuracyjnym w terminie do 26 lipca
2013 w sekretariacie Urzędu Miasta Ustroń, pok. 12, tel.
33 857 9300.
4 lipca 2013 r.			
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straże i policja

(cd. ze str. 1)
dzono 473 przestępstwa, przy czym najZMIANY W BUDŻECIE
częściej były to kradzieże - 130, kradzieże
Radni podjęli uchwałę o zmianach
z włamaniem - 55, działania przeciwko w budżecie miasta. Dochody zwiększą się
funduszom publicznym - 26, uszkodzenia o 266.762 zł, na co składa się:
mienia - 23, spowodowanie uszczerb- - 9.600 zł - refundacja ze Stowarzyszenia
ku na zdrowiu - 14, naruszenia ustawy Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
o narkomanii - 14, pobicia - 10, oszustwa „Delta Partner”
kryminalne - 10, kradzieże samochodów - 9.162 refundacja Brennej i Skoczowa za
- 5, krótkotrwałe użycia pojazdów - 5. bilety gimnazjalistów,
W 2012 r. zatrzymano 57 nietrzeźwych - 200.000 opłaty za zezwolenie na sprzekierowców. W 2007 r. takich kierowców daż alkoholu,
zatrzymano 99. W 26 wypadkach dro- - 40.000 refundacja Państwowego Urzędu
gowych było 32 rannych, 4 osoby zginę- Pracy za roboty publiczne,
ły. Odnotowano 226 kolizji drogowych. - 8.000 - dzierżawa przyłączy kanalizaW sumie w ciągu roku interweniowano cyjnych.
2.517 razy. Policjanci stwierdzają, że nie Wydatki zwiększą się o 549.624 zł na:
odnotowano poważniejszych zakłóceń - remonty dróg - 112.024 zł,
porządku i bezpieczeństwa. Imprezy miały - projekt „Kalkulator Outsourcingu enspokojny przebieg.
GO” - 34.640 zł,
Bogusława Rożnowicz pytała o fotora- - program finansowy „Budżet” - 5.000 zł,
dar na ul. Katowickiej, jak często działa. - remont w SP-6 - 12.000 zł,
Komendant policji Janusz Baszczyński - termomodernizacja i przebudowa P-4
odpowiadał, że trudno mu się wypowiadać - 20.000 zł,
w tej kwestii, bo radary są w gestii Inspekcji - elewacja P-5 - 60.000 zł,
Transportu Drogowego w Katowicach.
- program dla JOPO - 6.000 zł,
Jak informują strażacy, w 2012 r. - boisko przy SP-1 - 200.000 zł,
w Ustroniu odnotowano 272 zdarzenia, - prace społecznie użyteczne - 14.960 zł,
w tym 40 pożarów, 205 zagrożeń miejsco- - modernizacja kotłowni w Przedsiębiorwych i 27 fałszywych alarmów. Poszcze- stwie Komunalnym - 50.000 zł,
gólne jednostki Ochotniczej Straży Pożar- - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyły w akcjach ratowniczych: nej - 10.000 zł,
OSP Centrum - 39 razy, OSP Polana - 26 - dotacja dla Muzeum Ustrońskiego razy, OSP Nierodzim 21 razy, OSP Lipo- 25.000 zł.
wiec - 6 razy.
HONOROWY OBYWATEL
Krystyna Kukla pytała, czego dotyczyły
Radni podjęli uchwałę o nadaniu tytułu
fałszywe alarmy w Ustroniu. Jak wyjaśniał Honorowego Obywatela Ustronia prof.
obecny na sesji Damian Legierski z PSP Ryszardowi Demelowi, światowej sław Polanie, a jednocześnie komendant wy witrażyście, malarzowi, wykładowcy
miejski OSP, bardzo często przyczyną jest uniwersytetu w Padwie, działaczowi podziałanie monitoringu pożarowego w róż- lonijnemu urodzonemu w Ustroniu. Swe
nych obiektach. Czasami pod czujnikiem ustrońskie pochodzenie artysta podkreśla
ktoś zapali papierosa, może to być także w udzielanych wywiadach, nie zaniejakiś drobny remont. Dotyczy to głównie dbuje kontaktów z rodzinnym miastem.
ośrodków wczasowych. Józef Gogółka Utrzymuje stały kontakt z naszą redakcją,
pytał, jaki jest koszt takiego wyjazdu. D. informuje o kolejnych książkach, wyLegierski odpowiadał, że przede wszyst- stawach i przysyła życzenia świąteczne.
kim koszt zużytego paliwa.
Bardzo ceni sobie spotkania z ustroniakami

Komendanci na sesji.

 Gazeta Ustrońska

o czym przekonał się ks. Antoni Sapota,
który odwiedził profesora we Włoszech.
R. Demel jest już honorowym obywatelem
Padwy.
SKARGA
Do Rady Miasta wpłynęła skarga Macieja Kijowskiego na redaktora naczelnego „Gazety Ustrońskiej”. M. Kijowski
skarży się, że dotychczas nie ukazał się
w GU napisany przez niego życiorys Franciszka Szewczaka, pomimo zapowiedzi,
że ukaże się w jednym z numerów GU.
M. Kijowski pisze w swej skardze również, że GU „służy jedynie propagowaniu
treści prawicowo-klerykalnych i burżuazyjno-liberalnych przy jednoczesnym
pomijaniu idei lewicowych, postępowych
i laickich”.
W związku z tym Elżbieta Sikora pytała:
- Pan obiecywał panu Kijowskiemu, który
jest w zasadzie człowiekiem wykształconym, niegłupim i tyle razy dzwonił do
redakcji, że artykuł o panu Szewczaku się
ukaże. Nie rozumiem, co tu jest grane. Pan
Szewczak był patronem szkoły i jest to
historia Ustronia. Dlaczego się tak stało?
Radna pytała też, od czego jest Rada
Programowa, na co S. Malina odpowiadał, że na pewno nie od tego, by zmuszać
redaktora do publikacji tekstów. Te czasy
już się skończyły.
Ze swej strony powiedziałem, że nigdy
nikomu nie obiecujemy, że coś na pewno
się ukaże. Nie podajemy też terminów.
W GU napisaliśmy jedynie, że ukaże się
w jednym z numerów, nie przesądzając,
kiedy to się stanie.
S. Malina dodał, że M. Kijowski jest
autorem, którego teksty dość często ukazują się w GU.
P. Korcz zauważył, że biogram F. Szewczaka ukazał się już w GU w 1991 r.
Przy dwóch głosach wstrzymujących się
radni uznali skargę za bezzasadną.
INNE UCHWAŁY
Radni podjęli także uchwały m.in. o:
- współpracy ze Starostwem Powiatowym przy remontach ulic Cieszyńskiej
i Skoczowskiej,
- regulaminie wynagradzania nauczycieli,
- tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla niektórych nauczycieli,
- wystąpieniu do wojewody o bezpłatne
przekazanie nieruchomości,
- zatwierdzeniu planu pracy Komisji
Rewizyjnej na drugie półrocze.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Zwyciężczynie Konkursu Wiedzy o Ustroniu 2013, od lewej: Klaudia Buczek (G-1), Magdalena Porębska (G-2) i Anna Stoły (G-1) wraz z przewodniczącym jury Zbigniewem
Niemcem.
Fot. Michał Pilch

DZIEDZICTWO OTWARTE NA MŁODYCH

Kto pierwszy w Ustroniu sprzedawał
czekoladę firmy „E. Wedel” oraz towary
kolonialne? Gdzie burmistrz Andrzej Broda
przyjmował petentów w czasach, kiedy
jeszcze nie było ratusza? Jakie pasje miał
niegdysiejszy lokalny przedsiębiorca Jerzy
Prażak? Co obecnie znajduje się w miejscu
dawnej Fabryki Mebli Giętych Jakuba
i Józefa Kohnów? Jaki styl architektoniczny prezentuje piękna, bogato zdobiona
fasada zabytkowego budynku przy rynku,
mieszczącego dziś „Centrum pod Jednym
Dachem”? Odpowiedzi na te, a także inne
niezwykle frapujące pytania z dziejów
naszej miejscowości można było usłyszeć
18 czerwca 2013 r. w Muzeum Ustrońskim
im. Jana Jarockiego podczas drugiej edycji
Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa
Pilcha. Z tym większym wzruszeniem
i zaciekawieniem były odbierane, że padały z ust młodego pokolenia ustrońskich
gimnazjalistów.
W konkursie, objętym honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ustroń, udział
wzięła trzynastka finalistów – uczniów klas
pierwszych. Poziom tegorocznych zmagań
konkursowych był bardzo wysoki i wyrównany. Poprzedziły je specjalne warsztaty,
które odbywały się w muzeum, szkole
i w terenie. Wszyscy uczestnicy wykazali
się świetnym przygotowaniem, a ponadto
z niezwykłą wrażliwością i pasją podeszli
do omawianych tematów, co jest dla nas
organizatorów bardzo budujące i dobrze
rokuje na przyszłość.
Zespół z Gimnazjum nr 1 przedstawiał
się następująco: Miłosz Adamiec, Klaudia
Buczek, Mateusz Galda, Jan Pawłowski,
Bartosz Procner, Mikołaj Ryncarz, Anna
Stoły i Lidia Szalbot. Natomiast Gimnazjum nr 2 reprezentowali: Mikołaj Haratyk,
Patrycja Lapczyk, Magdalena Porębska,
Joanna Wisełka i Kamil Wojtyła.
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Wszystkich przywitał burmistrz Ireneusz
Szarzec. Wydarzenie zaszczyciła także
swoją obecnością Stefania Pilch-Szczechla
– córka Józefa Pilcha, patrona konkursu.
Zmagania konkursowe były podzielone
na trzy punktowane etapy. Uczestnik, który
otrzymał największą liczbę punktów łącznie
z wszystkich konkurencji, zdobył równocześnie tytuł zwycięzcy konkursu – zarówno indywidualnie, jak i dla szkoły, którą
reprezentował. Oceniało pięcioosobowe
jury w składzie: Zbigniew Niemiec – przewodniczący (Rada Muzealna), Magdalena
Kozłowska (Urząd Miasta Ustroń), Bogusława Rożnowicz (Rada Miasta Ustroń),
Elżbieta Sikora i Jan Sztefek (Towarzystwo
Miłośników Ustronia).
Pierwszy etap dotyczył „ojczyzny najbliższej”. Każdy z uczestników przygotował
dwa opowiadania mówiące o zabytkach
bądź ciekawych miejscach, postaciach
i osobliwościach znajdujących się najbliżej
miejsca swego zamieszkania. Mogliśmy
zatem usłyszeć ciekawą historię dworu
w Hermanicach opowiedzianą przez Mikołaja (G-2). Klaudia w barwny sposób
zrelacjonowała budowę linii kolejowej do

Ustronia Polany, a następnie dalej do Wisły
Głębiec. Mateusz ciekawie mówił o dawnym Hotelu Kuracyjnym przy stawie, Bartek – o domu burmistrza Andrzeja Brody,
Miłosz – o ks. Karolu Kotschym i jabłkach
zwanych „koczymi głowami”, a Magda –
o zabytkowym krzyżu w Hermanicach ufundowanym przez rodzinę Korerów. Dzięki
Jankowi poznaliśmy dzieje Flachowic,
a Joasi – Hermanic. Kamil podzielił się wiedzą na temat dawnej Fabryki Mebli Giętych,
a Ania – kościoła św. Anny w Nierodzimiu.
Intrygująca i tajemnicza zarazem okazała
się opowieść Patrycji o tragicznych losach
Mani Blankówny z willi na Zawodziu. Znaną rodzinę ustrońskich pilarzy – „Kozłów
z piły” wspominał Mikołaj (G-1), a Lidka
przypomniała postać patrona swojej szkoły
– prof. Jana Szczepańskiego.
W kolejnej konkurencji pytania zadawali
członkowie jury, a gimnazjaliści losowali je
z eleganckiej, zabytkowej wazy – muzealnego eksponatu. Sprawdzian ten, zdaniem
obserwatorów, był trudny. Obejmował dość
szeroką tematykę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym i współczesnością
Ustronia, a także ciekawostki. Podobnie
też było z trzecim etapem, czyli testem.
Jednak wszyscy uczestnicy poradzili sobie
bardzo dobrze. Na 76 możliwych punktów
z trzech etapów łącznie, najwięcej – 75 zdobyła Magdalena Porębska (G-2), zajmując
pierwsze miejsce. Zaraz po niej uplasowała
się Klaudia Buczek (G-1) – drugie miejsce i
Anna Stoły (G-1) – trzecie miejsce. Kolejne
miejsca zajęli: Mikołaj Haratyk (G-2), Mikołaj Ryncarz (G-1) i Lidia Szalbot (G-1).
Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy
nagród. Organizatorem wydarzenia było
Towarzystwo Miłośników Ustronia, które
zrealizowało konkurs w ramach projektu
współfinansowanego przez Miasto Ustroń
jako zadanie publiczne na 2013 rok.
Zarząd TMU składa serdeczne podziękowania: Dyrekcji Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 za miłą, udaną współpracę,
Muzeum Ustrońskiemu za pomoc przy
organizacji konkursu, sponsorowi – „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Ustroniu za ufundowanie słodkich nagród, a także członkom jury.
Gorące podziękowania oraz gratulacje
należą się również wszystkim uczestnikom konkursu. Cieszy fakt, że kolejne
młode pokolenia chcą odkrywać pasjonujące historie z przeszłości naszej małej
ojczyzny, chcą odkrywać swoje korzenie.
A zatem – do zobaczenia w przyszłym
roku.
Bożena Kubień

Uczestnicy oraz jury Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha 2013. Fot. Michał Pilch
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Absolwenci roku.

Fot. W. Suchta

miejski koniec roku

- Od kilku lat odbywa się zakończenie roku
szkolnego w MDK Prażakówka. Podczas
tej uroczystości nagradzani są uczniowie wybijający się w nauce, konkursach
przedmiotowych, sporcie. Uroczystość ta
wpisała się w kalendarz roku szkolnego
i jest sympatycznym podsumowaniem dla
uczniów, nauczycieli i rodziców - mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec o miejskiej
uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Tak jak w latach ubiegłych nagradzano
wyróżniajacych się uczniów i nauczycieli.
Rozpoczął zespół Bemolki prowadzony
przez Aleksandrę Pruszydło. Nastepnie
uroczystość poprowadziła Danuta Koenig. Nagradzanych na scenie honorowali
burmistrz I. Szarzec i przewodniczący
Rady Miasta Staniław Malina. Uczniów
szczególnie się wyróżniających w Ustroniu nie brakuje, więc pozostaje nam ich
wymienienie.
Laureaci szkół podstawowych:
Wojewódzki Konkurs przedmiotowy
z matematyki z elementami przyrody:
Magda Kocyan (SP-3). Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
z elementami historii: Agata Karolonek
(SP-1). Międzynarodowy konkurs „Kan-
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gur matematyczny”: klasa II: Hanna Matus
(SP-1), klasa III: Bartosz Dusza (SP-2),
klasa IV: Małgorzata Nowak (SP-2), klasa V: Krzysztof Kolarczyk (SP-2), klasa
VI: Magda Kocyan (SP-3). Ogólnopolski
konkurs języka angielskiego „FOX”: klasa
II: Julia Greene (SP-2), klasa III: Julia
Raszka (SP-6), klasa IV: Michał Mitręga
(SP-2), klasa V: Aleksander Weinbrenner
(SP-1), klasa VI: Bartosz Korcz (SP-2).
Międzyszkolny konkurs języka angielskiego szkół podstawowych miasta Ustroń
„The Best” 2012: klasa V: Daniel Sablik
(SP-2), klasa VI: Bartosz Korcz (SP-2).
Miejski konkurs wiedzy ogólnej „Wiem,
bo chcę” dla klas I-III: klasa I: Róża Mynarz (SP-2), klasa II: Hanna Matus (SP-1),
klasa III: Sławomir Loter (SP-2). Ogólnopolski konkurs biblijny „Sola Scriptura 2012/2013”: Magda Kocyan (SP-3).
XVIII konkurs wiedzy biblijnej dla szkół
podstawowych: Anna Grabowska (SP-2).
Międzynarodowy ekumeniczny konkurs
wiedzy biblijnej „Jonasz”: Joanna Sikora
(SP-6). Międzynarodowy konkurs gwary
„Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”:
3-6 lat: Julia Markuzel (SP-6), 7-13 lat:
Adam Śliż (SP-2).

Powiatowy przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych 2013:
wyróżnienie I stopnia w kategorii zespoły
teatralne: teatrzyk „Entliczek Pentliczek”
oraz najlepsza aktorka Katarzyna Górny
(SP-5), wyróżnienie I stopnia w kategorii
zespoły muzyczne: chórek „Bemolki”
(SP-2).
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek wegla
nic złego nie zrobi nikomu” – poziom
powiatowy: III miejsce: Sara Pawelska
(SP-3).
Laureaci gimnazjów:
Konkursy o randze wojewódzkiej lub
ogólnopolskiej:
Bartłomiej Gąsior – laureat olimpiady
chemicznej „Olimpu” (G-1). Matematyka bez granic – II miejsce w regionie
wschodnio-śląskim - klasa 3a (G-1). Ruszaj po Euro - I miejsce w subregionie
południowym – drużyna G-2. Szymon
Szlauer – laureat konkursu ekumenicznego
wiedzy biblijnej „Jonasz” (G-2). Tymoteusz Siedloczek – finalista wiedzy biblijnej
archidiecezji katowickiej (G-1).
Konkurs matematyczny „Kangur”: klasa
I: Jan Pawłowski (G-1), Klaudia Pruska
(G-2). Klasa II: Lidia Iwaniuk (G-1),
Wojciech Pinkas (G-1), Karolina Szlęk
(G-2), Szymon Szlauer (G-2). Klasa III:
Andrzej Bednarczyk (G-1), Krzysztof
Zielecki (G-1).
Konkurs z fizyki „Lwiątko”: Szymon
Szlaur (G-2), Sandra Kędzior (G-2), Magdalena Hombek (G-2), Magdalena Kłoda
(G-2), Patryk Cholewa (G-2).
Konkurs języka angielskiego FOX:
Klaudia Pruska (G-2).
Konkursy przedmiotowe: finaliści: Julia
Kral (G-2) biologia, Kesja Cienciała (G-2)
biologia, Michał Dudys (G-2) geografia,
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Witold Chwastek (G-2) WOS, Patryk
Cholewa (G-2) finalista OMG olimpiady
matematycznej gimnazjalistów, Łukasz Jurecki (G-1) matematyka, Magdalena Kłoda
(G-2) biologia, chemia, język angielski.
Laureaci: Magdalena Hombek (G-2) język
polski, Szymon Szlauer (G-2) geografia,
Paulina Czyż (G-2) język francuski, Patryk
Cholewa (G-2) fizyka, matematyka.
Laureaci Powiatowego przeglądu
zespołów artystycznych w Cieszynie:
wyróżnienie I stopnia: 1. zespół tańca
nowoczesnego „Absurd” z MDK oraz
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju
Tańca Dance, 2. Zespół tańca break dance
eMDeKa Kru z MDK oraz III miejsce w
Międzynarodowym Turnieju Tańca Dance,
3. Zespół teatralny „Entliczek-Pentliczek”
(SP-5), 4. Zespół wokalno-instrumentalny
„Bemolki” (SP-2). Wyróżnienie II stopnia:
1. Zespół teatralny „Buratino” (SP-2), 2.
Zespół wokalno-instrumentalny Gama 2
(G-2). Wyróżnienie III stopnia: 1. Zespół
tańca nowoczesnego „Kolor” MDK oraz
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju
Tańca Dance, 2. Zespół wokalny „Jedynaczki” (SP-1). Wyróżnienie: Zespół tańca
break dance „Bibojsi” z MDK.
Wyróżniono instruktorów zajęć artystycznych: Annę Darmstaedter, Wojciecha
Twardzika, Janinę Barnaś i Agnieszkę
Szołowską, Aleksandrę Pruszydło i Przemysława Sztwiertnię, Wiesławę Herman,
Janusza Śliwkę i Katarzynę Kantor, Mariolę Dykę.
Drużyny: wyróżnienie burmistrza
Miasta Ustroń dla: drużyny chłopców
Gimnazjum nr 1 za zajęcie 3 miejsca
w ogólnopolskim półfinale w piłce ręcznej,
drużyny dziewcząt Gimnazjum nr 2 za zajęcie 3 miejsca w półfinale wojewódzkim
w piłce siatkowej, drużyny chłopców Gimnazjum nr 2 za zajęcie 4 miejsca w finale
wojewódzkim w ogólnopolskim turnieju
ORLIK w piłce nożnej, drużyny dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 1 za zajęcie
2 miejsca w finale turnieju piłki ręcznej
„Szczypiorniak na Orlikach”.
Wyróżnieni nauczyciele gimnazjów:
(G-1) Dorota Gluza, Małgorzata Samiń-

Sportowcy roku.
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Bemolki.

ska, Wiesława Łużak, Piotr Bejnar. (G-2)
Iwona Werpachowska, Lucyna Herok,
Katarzyna Szewieczek, Lidia Szkaradnik,
Barbara Górniok, Joanna Iskrzycka-Marianek, Justyna Szołtys, Anna Hanzlik, Edyta
Knopek, Małgorzata Raszka, Iwona Brudna-Warchał, Piotr Wowry, Artur Kluz.
Wyróżnieni nauczyciele szkół podstawowych: Magdalena Herzyk (SP-3), Iwona Kulis (SP-1), Monika Kosińska (SP-1),
Grażyna Pilch (SP-2), Genowefa Podżorna
(SP-2), Monika Gluza (SP-2), Beata Luber
(SP-2), Lucyna Raszka (SP-6), Magdalena
Gregorska (SP-2), Sylwia Jankowska-Pasterny (SP-1), Eryka Szurman (SP-2), Karina Wowry (SP-3), Katarzyna Burzyńska
(SP-2), Maria Leszczyna (SP-6), Barbara
Kossakowska (SP-6), Krystyna Foltyn
(SP-2), Dariusz Gierdal (SP-3).
Sportowcy roku szkolnego 2012/2013:
Gabriela Gogółka (SP-1), Dawid Rachwał

Fot. W. Suchta

(SP-1), Wiktoria Pokorny (SP-2), Konrad
Bałoń (SP-2), Anna Hyrnik (SP-3), Robert
Gomola (SP-3), Agnieszka Płonka (SP-5),
Mateusz Miech (SP-5), Joanna Sikora
(SP-6), Konrad Zając (SP-6), Agnieszka
Bączek (G-1), Michał Jopek (G-1), Magdalena Hombek (G-2), Daniel Siemienik
(G-2).
Absolwenci roku 2012/2013: Michalina
Kania (SP-1), Bartosz Korcz (SP-2), Magda Kocyan (SP-3), Agata Ciemała (SP-5),
Joanna Sikora (SP-6), Anna Polok (G-1),
Magdalena Kłoda (G-2).
Podczas uroczystości śpiewały Marlena Janik i Kamila Kiecoń, recytowali
Jagoda Cholewa i Adam Śliż, zaśpiewały
też „Jedyneczki” pod dyrekcją Marioli Dyki. Udanych wakacji życzyli burmistrz i przewodniczący RM, a Iwona
Werpachowska dziękowała za opiekę
samorządu nad szkołami.
(ws)

Fot. W. Suchta
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placki z wyrzoskami na pilchuli

Od 21 do 23 czerwca w Wiśle odbywał
się I Międzynarodowy Zjazd Pilchów.
Pomysł zorganizowania takiego spotkania
powstał podczas ubiegłorocznego spotkania „Cieślarów”. Powołany został Komitet
Organizacyjny, a do organizatorów dołączyło Towarzystwo Miłośników Ustronia.
Nie tylko przejęliśmy obsługę finansową,
ale Zjazd uznaliśmy za wydarzenie kulturalne, którego byliśmy współorganizatorami. Wśród naszych członków zarówno w
przeszłości, jak dzisiaj są osoby noszące
nazwisko Pilch. Do tych znamienitych
postaci należy Józef Pilch, znany działacz
TMU, bibliofil i badacz dziejów Ustronia,
którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w bieżącym roku.
Spotkanie Pilchów rozpoczęło się uroczystą kolacją w „Karolowym Dworze”
w Wiśle. Na spotkaniu prof. Daniel Kadłubiec mówił o etymologii nazwiska
Pilch. To jego wystąpienie zaowocowało
ciekawą dyskusją, w której uczestniczyli
goście przybyli z odległych stron. Wśród
uczestników spotkania były osoby obecnie
mieszkające w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Serbii, Republice Czeskiej. Ciekawymi wspomnieniami dzielili
się mający polskie korzenie Serbowie.
Dziś często noszą już serbskie nazwiska,
ale każdy z nich wspominał swoich przodków pochodzących z Wisły, a noszących
nazwisko Pilch.
W czasie kolacji jej uczestnicy podziwiali dziecięcy zespół „Wisełka”. Zaprezentował się także kierowany przez Janusza Śliwkę zespół muzyczny „DELTA”,
któremu towarzyszyli soliści – wiślanka
Martyna Franek, znana z telewizyjnego
programu „Bitwa na głosy”, oraz wokalistka Maria Górniok.
Gośćmi spotkania byli: poseł na sejm
Czesław Gluza, starosta cieszyński Jerzy
Nogowczyk, wicestarosta Jerzy Pilch oraz
gospodarze Wisły: burmistrz Jan Poloczek
i przewodniczący rady Janusz Podżorski.
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Drugi dzień rozpoczął się od spotkania piłkarskiego. Przygotowana przez
Antoniego Piechniczka drużyna Pilchów
spotkała się z zespołem TVN-u, którego
kapitanem był Kamil Durczok. Było to
bardzo ciekawe spotkanie, z przyjemnością
oglądane przez kibiców. Mecz zakończył
się wygraną Pilchów 5:1.
Dalsza część spotkania Pilchów odbywała się w amfiteatrze. Po odegraniu na
trombicie hejnału wystąpiła męska grupa
śpiewacza „Czernianie”. Po nich na scenie
zagrała Wiślańska Kapela Ludowa. Dalszą
część artystyczną wypełniła Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia. Ponadgodzinny występ był nagradzany rzęsistymi
brawami, a na zakończenie nie obyło się
bez bisów.
W przerwie między występami zespołów na scenę zaproszeni zostali piłkarze
TVN-u i drużyny Pilchów. Wręczone
zostały drużynom puchary, a zawodnikom
pamiątkowe medale.
W dalszej części na estradzie wiślańskiego amfiteatru nastąpił pokaz japońskiej
szermierki sportowej kendo. Po nich zagrały zespoły U2-New Year’s Day Tribute
Band oraz Fire Voice.
W ostatnim dniu organizatorzy zaprosili uczestników na polanę Na Pilchuli,

położoną tuż przy czerwonym szlaku turystycznym z Wielkiej Czantorii na Przełęcz
Beskidek. Na żadnej z dostępnych map nie
ma tej polany. Jest to typowa lokalna nazwa, którą znaleźć można jedynie na mapie
załączonej do Monografii Wisły. Świadomi
tego organizatorzy przygotowali specjalne
mapki ułatwiające dotarcie. Na polanie
czekało na uczestników wiele atrakcji: były
pokazy organizowane przez strażaków,
a na estradzie zaprezentowała się kolejna
wiślańska męska grupa śpiewacza, „Wańcy”. Na stoisku „Bar u Fojta” można było
degustować wiślańskie dania regionalne:
placki z wyrzoskami, żebroczkę i inne.
Posiadacze identyfikatorów mogli nieodpłatnie nabyć przygotowane przez organizatorów potrawy.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
zaproszeni zostali do wspólnej fotografii.
Około 350-osobowa grupa Pilchów i ich
sympatyków uwieczniona została przez
fotografa, a pamiątkowa kronika zapełniła
się wpisami. Humorów nie popsuł deszcz,
które jednak po krótkim czasie przestał
padać. Uczestnicy opuszczali polanę Na
Pilchuli w przekonaniu, że zobaczą się na
kolejnym spotkaniu, na które organizatorze już teraz zapraszają na 20-21 czerwca
2015 roku. Tekst i zdjęcia Michał Pilch
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Przyrodnik prezentuje R. Jurzykowski.

Fot. M. Niemiec

pisany i czytany z pasją

Już możemy zagłębić się w lekturze
kolejnego zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”. Prezentacji jego 12 edycji dokonano w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Jaszowcu,
a przybyłych gości powitał nadleśniczy
Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijal. Łatwiej
byłoby chyba powiedzieć, kogo na sali nie
było, gdyż w to deszczowe popołudnie 26
czerwca przybyli do Jaszowca znakomici goście. Byli leśnicy, przedstawiciele
władz powiatowych, władz miasta, radni,
urzędnicy, działacze wielu organizacji
pozarządowych, towarzystw, właściciele
poważnych firm, dyrektorzy, członkowie
zarządów. To pewnie ewenement na skalę
krajową, żeby przedstawiciele tak wielu,
tak wpływowych środowisk skupiali się
wokół przyrody i jej ochrony. Jest to na
pewno zasługa ustrońskich ekologów,
którzy w tym roku usamodzielnili się
i nie działają już jako koło Polskiego
Klubu Ekologicznego, ale jako Ustroński
Klub Ekologiczny. Mówił o tym prezes
klubu Krystian Szymanek. Na prezentację
sztandarowego wydawnictwa w tym roku
zaproszeni zostali również: wicestarosta
cieszyńskiego Jerzy Pilch, wicewójt Dębowca Artur Kulesza, przewodniczący
Komisji Środowiska i Rolnictwa, radny
powiatowy Karol Gajdzica. Prowadzeniem spotkania zajęła się Małgorzata
Wieczorek i powitała kolejnych bardzo
ważnych uczestników – autorów artykułów do Przyrodnika. Piszą oni zawsze
społecznie, zawsze z pasją, zawsze ciekawie. Trzeba mieć świadomość, czytając
tę książkę, że ważne sprawy dotyczące
środowiska chcą nam przybliżyć fachowcy najwyższych lotów, osoby z tytułami
naukowymi, autorytety w swoich dziedzinach.
Po raz pierwszy Przyrodnik z takim rozmachem wyruszył poza Ustroń i zawiera
sporo artykułów o niezbyt u nas znanej,
ale bardzo interesującej gminie Dębowiec. Można też przeczytać o Cisownicy,
Cieszynie, Hajdunanas, Nadleśnictwie
Wisła. Poruszono tematy nie związane
z jednym konkretnym miejscem w artykułach o kulturowym wymiarze lasów,
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o borsukach beskidzkich, wilkach karpackich, zachowaniach koni. Jak zwykle
coraz dokładniej poznajemy Ustroń m.in.
obce gatunki drzew w naszych lasach
i wzgórze Goruszka w Lipowcu.
O tym wszystkim pisali: Kinga Skrzyszewska, Andrzej Klimek, Zygmunt Białas,
Aleksander Dorda, Iwona Ryś, Beata Wieczorek, Robert Mysłajek, Tomasz Beczała,
Grzegorz B. Durło, Alojzy Sikora, Jan
Sztefek, Sylwia Mikler, Kazimierz Krzyżak, Magdalena Mijal, Natalia Kowalik,
Monika Maksymczak, Gustaw Michna,
Joanna Kalinowska-Dyrda, Tomasz Jonderko, Eugeniusz Chwastek, Magdalena
Białas-Tomczyk, Małgorzata Węgierek,
Andrzej Piechocki. Pracę tych autorów
zaprezentował nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz Romuald Jurzykowski, który
stwierdził na początku, że miał już okazję
przedstawiać przyrodnik i był to numer 5.
Wtedy przeczytał go z obowiązku. Kolejny
numer przeczytał z przyjemnością, a każdy
następny z pasją. Dlatego też udało mu się

Pełna sala w „Leśniku”.

dokładnie pokazać walory 12. zeszytu tego
wydawnictwa.
Jak zawsze spotkanie wokół przyrodnika
przebiegało w serdecznej atmosferze. Przy
kawie, herbacie, ciastach gawędzili ludzie,
którzy niejednokrotnie spotykają się tylko
z tej jednej okazji. Czas umilała im muzycznie Mariola Dyka z zespołem „Jedynaczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Zeszyt 12 Przyrodnika Ustrońskiego
ukazał się nakładem Urzędu Miasta Ustroń
i Ustrońskiego Klubu Ekologicznego. Wydany jest, opracowany graficznie i złożony
komputerowo przez Agatę Heczko i Kazimierza Heczko, wydrukowany pięknie
na grubym papierze z połyskiem, dzięki
czemu doskonale prezentują się zdjęcia. To
na okładce zrobił Aleksander Dorda, który
razem Zygmuntem Białasem, Gustawem
Michną, Leonem Mijalem zajmował się
opracowaniem redakcyjnym.
Przyrodnik można kupić w Muzeum
Ustrońskim i w Galerii Rynek za 10 zł.
Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec
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IX FESTIWAL
EKUMENICZNy

krzyż dla goprowca

21 czerwca 2013 r. w sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone ordery, odznaczenia państwowe oraz
odznaki honorowe dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły
się w pracy na rzecz społeczności województwa śląskiego.
W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej krzyże i ordery
wręczał wicewojewoda Piotr Spyra. Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski za wieloletnią służbę oraz szczególne zasługi
dla rozwoju ratownictwa w górach otrzymał między innymi ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR, mieszkaniec Ustronia, Zenon
Kawecki. W tym miejscu należy wspomnieć, że w październiku br.
mija 50 lat od czasu, kiedy Zenon Kawecki wstąpił do GOPR-u,
i do dnia dzisiejszego udziela się w działalności na rzecz Grupy
Beskidzkiej GOPR.
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 czerwca 2013 r.
- Serwis Ubezpieczeniowy
- Agencja Pocztowa
- Agencja Turystyczna Ustroń Travel
- Biuro Kredytowe Banku Credit Agricole
zmieniły lokalizację z ul. 3 Maja 44
(naprzeciwko policji) na ul. A. Brody (plac targowy).
Zapraszamy do współpracy

13 lipca (sobota) – godz. 16:00 – Muzeum Ustrońskie
Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak „Architektura Sakralna”
14 lipca (niedziela) – godz. 16.00 – Amfiteatr w Ustroniu
Koncert „Śpiewajcie Panu” w wykonaniu Chóru Parafii Prawosławnej pw Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku
Podlaskim pod dyrekcją Marty Zinkiewicz
19 lipca (Piątek) – godz. 15.30 – Amfiteatr w Ustroniu
Koncert na 120 smyczków w wykonaniu „Dzieci Suzuki”
Uroczystości i imprezy organizowane
przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Klemensa
7 lipca (niedziela) – godz. 12.00
Uroczysta Suma Odpustowa której przewodniczy oraz kazanie
wygłosi ks. Paweł Zieliński
8 lipca (poniedziałek) – godz. 18.30 - Czytelnia Katolicka
„Soli Deo per Mariam” – wystawa fotografii Wiktora Żyszkowskiego Personalizm wobec kolektywizmu i totalitaryzmu.
Myśl społeczna Stefana Wyszyńskiego (lata 1934-1939) –
wykład dr hab. Marka Rembierza
9 lipca (wtorek) – godz. 18.30- Czytelnia Katolicka
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Cztery Pory
Życia” Projekcja filmu „ Odważni”
12 lipca (piątek) – godz. 18.30 – Czytelnia Katolicka
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Ustronia
prof. Ryszardowi Demelowi
13 lipca (sobota) – godz.19.30- Kościół Św. Klemensa
Czuwanie Fatimskie
Uroczystości i imprezy organizowane
przez Parafię Ewangelicko-Augsburską ap. Jakuba Starszego
Dni Jakubowe – 18– 21 lipca 2013r.
18 lipca (czwartek) – godz. 18.00
Koncert orkiestry salonowej prof. Hilarego Drozda - dyryguje
Krzysztof Durlow
19 lipca (piątek) – godz. 18.00
Występ parafialnego chóru z Wisły Głębiec - dyryguje
Tadeusz Polok
20 lipca (sobota) - godz. 18:00
Występ chóru mieszanego i męskiego z Cieszyna - dyryguje
diakon Joanna Sikora
21 lipca (niedziela) Pamiątka założenia i poświęcenia kościoła
ap. Jakuba Starszego
godz. 8.30 – Poranek muzyki i pieśni Koncert chórów i zespołów działających przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Ustroniu Koncert Orkiestry Dętej Diecezji Cieszyńskiej
godz. 10.00 – Uroczyste nabożeństwo w kościele ap. Jakuba
Starszego i na placu kościelnym z udziałem zwierzchnika
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bpa Jerzego Samca
oraz ks. radcy Janusza Staszczaka z Koszalina

PRZYGARNIJ

zwierzaka!
DROPS

Dropsik trafił do schroniska na początku kwietnia, został znaleziony
w Ustroniu. Schronisko okupił stresem, przez co bardzo szybko chudł.
Dzięki pomocy osób, które go znalazły, udało się zebrać finanse na hotelik
dla niego. 18 czerwca został zabrany ze schroniska pod opiekę fundacji,
został wykastrowany i pojechał do hoteliku. Niestety, okazało się, że
hotelik jest wielkim nieporozumieniem, warunki były złe i pies po parogodzinnej podróży wrócił do nas. Obecnie przebywa w domu tymczasowym
w Ustroniu. Jest bardzo wesołym i przyjacielskim psiakiem. Jest też
bardzo sprytny i mądry. Utrzymuje czystość w domu. Ma około 4 lat. Dogaduje się z psami, kotami, lubi dzieci. Jest średniej wielkości, drobnym
psem. Szuka domu!
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71
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

14 Gazeta Ustrońska

4 lipca 2013 r.

Przeszykowne Czytelniki!
W zeszłym tydniu w pióntek skóńczył szkole mój wnuk Dynis.
Takidziwoki miano mu dali, jakby nie było naszego szumnego
miana Ludwa, kiery był jeszcze do tego wielkucnym świyntym.
Ni miałach jako starka nic młodym do godanio. Tak łochrzcili.
Teraz dziecczyska go szpatnie do rymu w szkole przezywajóm.
Borok synek - ale nic nie jidzie poradzić na gupote mojij cery
i ziyńcia. No i tyn wnuk prziszoł ze świadectwym ze szkoły, a jo prowie
chyciłach sie biylynio izb i se myślałach, że aspóń Dynisek przidzierży
kapke drabine, cosi podo, ale katać też tam. Zaroz kansikej poszeł
obganiać z dzieckami po dziedzinie. Wolym se w chałupie sama obiylić
i posztrajchować, jak jeszcze mogym, niż pytać rozmajitych malyrzy.
Ledwie sie taki chyci roboty to już chce zaliczke na farby, potym jedzie
do sklepu i pół dnia go ni ma. Przijedzie, kapke szuśnie szczotkóm po
ścianie i już musi zaś po cosi jechać spadki. Kiesi wóm to łopiszym,
jaki to z tymi paprokami je wyprask.
Stojym na tej drabinie i szkrobiym ty ściany ze starego farbska,
i tak se myślym: Pónbóczku dobry, co mi to na starość prziszło? Cera
sie kansikej po Irlandyji tuło. Snoci mo dobróm robote, ale piniyndzy
jakosi za mało posyło, a jo z mojij pyndzyji muszym jeszcze łutrzimać
Dynka. Szporujym na wszyckim, łodejmujym se od gymby, aby wnuczkowi nic nie chybiało. Byleby sie jakosi łuczył i sie nie schacharził,
i wyszoł na ludzi, i jeszcze na mnie - na swojóm starke dboł”.
Tako łurobióno, ale rada, że jeszcze powół udało sie aspóń roz
wopnym szusnóć, a nie pyrskło mi do oka, chyciłach sie warzynio
łobiadu. Przi pióntku to nejlepi napiyc placki z młodych ziymnioków,
pocukrować i poloć śmietónkóm. Uwarziłach bulczónke z kelerubk,
marchwi i koperku, żeby se synek dobrze pojod.

Biblioteka

poleca:

Tina Nolan „Dusia” (seria Na Pomoc Zwierzakom)
Zgubione… porzucone… zaniedbane? Odtąd ich domem będzie
„Cichy Kąt”! W idealnym świecie takie miejsca, jak schronisko
„Cichy Kąt” nie byłyby potrzebne. Jednak Ewa i Karol Mareccy,
których rodzice prowadzą schronisko, wiedzą, że w życiu nie zawsze
jest idealnie. Codziennie zjawia się nowe zwierzę, które potrzebuje
ich pomocy! Pewnego dnia Ewa spotkała nad rzeką rodzinę kaczek
i natychmiast zakochała się w najmniejszym, nieśmiałym kaczątku,
które nazwała Dusią.
Barbara Kosmowska „Buba”
Kiedy ma się rodziców, dziadka, ukochaną parę dżinsów, martensy
i własny pokój – życie wydaje się całkiem znośne i Buba o tym wie.
Ale Buba to gracz, który walczy o najwyższą stawkę, jaką jest rodzinne szczęście. Bo Bubie do szczęścia potrzebne jest zawsze szczęście
innych. Taka już jest.
POZIOMO: 1) Kuźnia, 4) maskotka Krakowa,
6) międzynarodowa organizacja pokojowa, 8) ogrodzenie,
9) strzała do kuszy, 10) biustonosz, 11) zwrot nieprzetłumaczalny, 12) góry w Belgii, 13) buty na kółkach,
14) patrzałki, 15) zgorzelina, 16) następuje po bólu,
17) malaria, 18) kacze słowo, 19) z pieca hutniczego,
20) zamiast benzyny w baku.
PIONOWO: 1) wdzianko skrzata, 2) zabawa logiczna,
3) rzucane pod nogi, 4) reguluje fortepian, 5) statek rybacki,
6) znawca ptaków, 7) węże tańczą, gdy on gra, 11) objęcie
biskupstwa, 13) kuzynka foki, 17) nutka.

A tu już „na banhofie pizło sześć”, a drzika jak ni ma - to ni ma.
Placki w trómbie sczerniały. Ło ćwierć na osim prziszoł i wrzeszczy:
„Starko, jeść mi sie chce!”. Jo sie go pieknie pytóm: „Na pochwol
sie świadectwym, bo móm jakisi grosz naszporowany, to ci dóm na
feryje”. Dynisiowi sie zaroz jeść odechciało i prawi mi: „Nale starko,
ni ma sie na co dziwać, grunt, żeby my byli wszyscy zdrowi, bo szpitole
już na nic ni majóm limitu. Człowiek pryndzyj wyprości, niż ci jaki
dochtór do skiyrowani na badani, a do szpitola to już gor ni”.
Jakosi mi jednak to świadectwo pokozoł, a tu sztyry ocyny mierne,
a reszte łobleci. Zawsze mi mówił, że je czworty w klasie w nauce,
a to sie okazało, że je, ale czworty od zadku! Chciałach mu zaroz
wyłotać lyskowym próntkiym, a ón sie na mnie osadził, że pójdzie na
gmine do ekologa, że niszczym zielyń łojczystóm, a jeszcze do tego
móm grzych ekologiczny i świynty Franciszek też mi to bydzie mioł
za złe, bo ón uczył szanować zielyń i kochać wszyckóm gowiydź.
I prawi:„W Niymcach za to byście starko zapłacili sztrof”.
Widzicie sami, jaki sie to z niego robi móndrok. Skóńczyło sie na
tym, żech mu nabónckała i piniyndzy nie dałach. W sobote sie roznimógłach. Tak straszecznie pichało mnie pod sercym, a w głowie mi
sie zwyrtałó i hóczało. Wnuczek, jak uwidzioł, co sie sy mnóm robi,
zaczół beczeć do potarganio i pytoł mnie ino: „Starko, nie umiyrejcie mi, bo co jo se bez was pocznym, a do Irlandyji za mamóm nie
polecym”. Nó darmo, w pyndziałek trzeba było pójś do dochtora.
Trefiłach na straszecznie szykownóm dochtorke w okulorach. Przebadała mnie calutkóm, zmierziła ciśniyni, podziwała sie do karku,
do oczy. Polutowała sie nady mnóm i napisała dobre polski lyki na
moji rozklekotane serce i nerwy, i kozała sie nie przejmować. Że ni
ma możne, kiesi musi być lepi... Za tydziyń zaś sie móm u nij pokozać,
a jakby sie jakisi dziwy symnóm robiły – to pryndzyj.
Najbardziyj boli mie to, że nie wiym, czy móm tyn grzych ekologiczny
za kónsek utarganej gałynzi, by wchynóć wnukowi, jak pyskuje, ale
myślym, że już bydzie szykowniyjszy, bo sóm od siebie chycił sie drzić
deliny z tego marasu po biylyniu.
Odpiszcie mi też, bo strasznie rada czytóm, i miyjcie sie tam
wszyscy dobrze!
Starka, co mo wnuka na barkach

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 5 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr. 25

otwarcie sezonu
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustrońskiego wydawnictwa Koinonia otrzymuje Krzysztof Kiecko z Ustronia, Równica. Zapraszamy do
redakcji.
Z książki „Wymiana skryptu emocjonalnego” autorstwa Becky Harling dowiemy się, że nie jesteśmy w stanie zmienić historii swojego życia, ale możemy
zmienić zapis emocjonalny, który powstał na bazie trudnych doświadczeń i teraz kieruje naszym życiem. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
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Czy ktoś ma ochotę na odrobinę egzotyki? Na przykład na w dół ryjkiem, przypominającym wypisz wymaluj trąbę słonia.
wyprawę do dżungli i na spotkanie oko w oko z niesamowitymi Dwie pary błoniastych, wyraźnie żyłkowanych (i pokrytych
i oryginalnymi zwierzętami? Tak? No to serdecznie zapraszam ciemnymi, brunatnymi plamami) skrzydeł są jakby zapożyczone
od którejś z ważek lub widelnic. Długie i smukłe nogi wydają
na wspólny wypad!
Proszę absolutnie nie obawiać się o koszty i czas, jaki przyjdzie się wzięte choćby z komara lub komarnicy. Jeśli spoglądamy na
nam wykroić z naszego zabieganego i pełnego różnorakich obo- wydłużony odwłok wojsiłki od góry, to pokrywające go żółte
wiązków i powinności życia. Tylko od nas bowiem zależy, czy i czarne pasy momentalnie nasuwają skojarzenia z groźnymi, bo
wyprawa potrwa kilka minut czy godzin, czy przewędrujemy kil- żądlącymi osami i pszczołami. Samce mają odwłok pogrubiony
ka metrów czy też kilometrów. Nie będzie również żadnych pro- i zakończony kleszczowatymi wyrostkami, zupełnie jak doskoblemów z odpowiednim wyposażeniem, strojem bądź jakimś wy- nale znane nam skorki, czyli szczypawki. Ale uzbrojoną w cęgi
myślnym zabezpieczeniem przed groźnymi zwierzętami. Owszem, końcówkę odwłoka samce zwykły „nosić” zagiętą i uniesioną
jeśli ktoś ma ochotę zabrać ze sobą koc, podręczną lupę i spryskać do góry, co nadaje im wygląd gotowych do ataku skorpionów.
Wszystkie powyższe porówsię odstraszaczem kleszczy
nania i skojarzenia odnoszą
i komarów, to czemu nie,
się do świata bezkręgowców,
zazna dzięki temu nieco
jednak wojsiłki mają w sobie
wygody. Ale tak naprawdę
także coś z ptaków i ssaków.
w zupełności wystarczy
Chociaż bowiem w menu
bystre oko i otwarty umysł,
tych owadzich dziwolągów
a z wyprawy każdy powróWojsiłka pospolita
znajdziemy szczątki roślin,
cić powinien zadowolony
jak i nektar kwiatów, sok doji z poczuciem spełnienia.
rzałych owoców oraz równie
Wyruszamy?
słodką spadź mszyc, to ważNa dobry początek cenym punktem w ich jadłolem naszej wyprawy bęspisie są martwe lub ranne
dzie kawałek… chociażby
i umierające owady. Są więc
przydrożnej łączki bądź
wojsiłki po części prawdzinieco bardziej wyrośniętewymi sępami w owadzim
go ogrodowego trawnika
światku, niegardzącymi paczy nieskoszonej miedzy,
dliną. Nie wiem natomiast,
ewentualnie skrawek zado jakiego zwierzęcia można
rośli z jakimś większym
porównać niezwykłą odwazielskiem typu ostrożenie
gę i spryt wojsiłek, które
lub łopiany w rzadko odmają śmiałość wykradać nawiedzanym kącie ogrodu
wet łupy z sieci pająków!
czy też sadu. Wystarczy
W zasadzie można powietylko się położyć, zanudzieć, że pod tym wzglęrzyć pomiędzy pędy roślin
dem zachowują się niczym
i już można zacząć wyhieny, które tylko czekają,
patrywać mieszkańców
aby wykraść choć kąseczek
tej „dżungli”. Warto przy
zdobyczy większym i silniejtym skorzystać z mądrości
szym lwom, co też czynią
zawartych we wspomniez dużym sukcesem. No i proniach Jana Szczepańskieszę – jeden maleńki owad,
go „Korzeniami wrosłem
a z iluż to różnych części
w ziemię”, dla którego trai cech innych zwierząt wydawa była także wielką gęje się „poskładany”.
stwiną, w której rozgrywały
Wojsiłki pospolite wystęsię sprawy niezwykłe. Roiły
pują powszechnie w naszym
się w niej mrówki i trzeba
kraju, szczególnie preferując
było nauczyć się szybko
miejsca cieniste i wilgotne
rozróżniać nieszkodliwe
– chociażby łąki i zarośla
mrówki czarne od bardzo
w pobliżu brzegów jezior
zjadliwych małych żółtych
i rzek, ale także lasy liściamrówek (…) kąsających
ste lub parkowo-ogrodowe
bardzo boleśnie. (…) Kłażywopłoty i śródpolne zadąc się w trawę – na wiele
lat przed przeczytaniem „Księgi dżungli” – wiedziałem, że trzeba drzewienia. Dorosłe wojsiłki spotykamy od maja do września,
się zorientować, jaki ludek mrówczy czy owadzi mieszka i wal- a obserwacja ich godowych zwyczajów może zaskoczyć nieczy o życie w tej trawie, trzeba było sprawdzić, czy i jak będzie jednego przyrodnika amatora. Cęgi na końcu odwłoka samców
się bronił, czy warto mu się przyglądać i jak można się z nim bynajmniej nie służą im do walki, ale do przytrzymywania samic
bawić. Mrówki to fascynujące, aczkolwiek banalne zwierzęta, podczas kopulacji. Zanim jednak dojdzie do zbliżenia, samce
ale jeśli szczęście nam dopisze, to możemy również dostrzec w muszą zainteresować, a wręcz przekupić swą wybrankę. Czynią
tej trawiasto-zaroślowej puszczy słonie i skorpiony! Właściwie to w myśl znanego powiedzenia przez żołądek do serca, ale na
powinienem obie nazwy tych powszechnie znanych zwierząt swój owadzi, wojsiłkowy sposób. Czasem ofiarowują wybranej
ująć w cudzysłów, a najlepiej napisać, że czeka nas spotkanie ze samiczce kawałek padliny (owadziej oczywiście), ale znacznie
częściej próbują zdobyć jej względy podarunkiem, którym jest…
„słonioskorpionem”, czyli wojsiłką pospolitą.
Wojsiłka pospolita to uskrzydlony owad średniej wielkości bryłka śluzowatej wydzieliny ich gruczołów ślinowych. Kiedy
– zarówno długość ciała, jak i rozpiętość skrzydeł mieszczą się w samica ze smakiem konsumuje taką przekąskę, samiec – że się
przedziale od 20 do 30 milimetrów. Tylko swą nazwą gatunkową tak wyrażę – robi swoje, trzymając mocno kochankę kleszczami
wojsiłka może uchodzić za zwierzę pospolite, gdyż wygląd ma odwłoka.
Dziwne i egzotyczne w wyglądzie i zachowaniu zwierzęta
oryginalny i niepospolity właśnie, łączący w sobie cechy charakterystyczne dla różnych zwierząt. Wyłupiaste oczy przywodzą można napotkać w trawie, na łące lub w zaroślach, nieprawdaż?
na myśl muchę, ale umieszczone na czole długie czułki upodab- Chyba więc jeszcze nie raz zaproszę Czytelników Ustrońskiej na
niają ją raczej do motyla lub niektórych gatunków chrząszczy. taką ogrodowo-podmiejską wyprawę.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
Sama głowa jest mocno wydłużona i zakończona skierowanym
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W ramach akcji czytali m.in.: Paweł Waszek,

Kajetan Kajetanowicz,

cały ustroń czyta dzieciom

Pasja czytania, zaszczepiona w dzieciństwie i przez wiele lat
wspierana przez dorosłych czytających dzieciom na głos, jest witaminą dla ich wszechstronnego rozwoju i szczepionką przeciwko
wielu zagrożeniom ze strony społeczeństwa i masowej kultury.
Język i czytanie to podstawowe narzędzia myślenia, komunikacji
społecznej i zdobywania wiedzy.
Dlatego nasze przedszkole od wielu lat, włączając się w kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom stara się sukcesywnie i planowo
realizować cele, które wynikają z założeń kampanii. Czytanie to
w zasadzie najprostsza forma pracy z dzieckiem i nie powinna
sprawiać dorosłym trudności, ale z badań wynika, że coraz mniej
ludzi w ogóle czyta i tym samym nie wszyscy znajdują czas na czytanie swoim dzieciom. Tym bardziej placówki oświatowe powinny
korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest codzienne czytanie dzieciom.
Nic nie zastąpi prawdziwego kontaktu z literaturą i kulturą żywego
słowa, gdyż jest to najbardziej skuteczna i przyjazna dzieciom metoda wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i jego edukacji.
Zatem: „Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie codziennie!” dla
przyjemności, tak, by pokochały czytanie!
Nasze przedszkole realizuje program kampanii „Czytające
przedszkola”, której istotą jest codzienne czytanie dzieciom przez
nauczycieli przez 20 minut o stałej porze, dla przyjemności. Poza
tym, w organizowanym cyklicznie Ogólnopolskim Tygodniu Czytania zapraszamy do naszego przedszkola przedstawicieli różnych
zawodów i znane osoby z naszego miasta. Jest to dla dzieci najbardziej atrakcyjna forma uczestniczenia w realizacji programu.
Poprzez kontakt z różnymi osobami dzieci nie tylko słuchają
wybranej literatury, poznają wartości zawarte w poszczególnych
tekstach, ale również mają możliwość poznania ciekawych osób,
ich pracy, pasji i zainteresowań itp. Dla dzieci jest bardzo istotne,
aby mogły zobaczyć, że wszyscy czytają, sięgają do literatury
i wynoszą z tego różne korzyści.

Kontakt dzieci z tymi osobami poprawia umiejętności językowe,
umysłowe dzieci, wzmaga motywację do korzystania z literatury,
szukania ciekawych dla nich pozycji, wpływa na poprawę zachowania. Wzrasta też zaangażowanie rodziców w czytanie dzieciom
domu. Bardzo cieszymy się z tego, że większość zapraszanych
przez nas gości przyjmuje zaproszenia i aktywnie uczestniczy co
roku w kampanii. Burmistrz Ireneusz Szarzec, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki Danuta Koenig, przewodniczący Rady Miasta Stanisława Malina – zaszczycają naszą placówkę
swoją obecnością i głośno czytają dzieciom. Wiemy od rodziców,
że osoby te stają się dla dzieci rozpoznawalne. Wiele radości sprawia kontakt z przedstawiciele różnych zawodów, występujących
w charakterystycznych strojach. Czytał u nas marynarz, strażak,
policjant, kominiarz. Największą atrakcją w tym roku była wizyta
mistrza Polski w rajdach samochodowych Kajetana Kajetanowicza, który przeczytał dzieciom książkę „Mój przyjaciel kierowca
rajdowy” i zapoznał je ze specyfiką swojej pasji, pokazywał zdjęcia
i filmy z rajdów, znalazł czas na rozmowę z każdym dzieckiem w
każdej grupie wiekowej oraz każdemu osobiście podpisał plakat
ze swoim wizerunkiem.
Aby ułatwić dzieciom dostęp do bogatej literatury współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ustroniu i zachęcamy dzieci
również do korzystania z jej zasobów poprzez organizowanie lekcji
bibliotecznych, prowadzenia akcji zachęcających do zapisania dzieci przez rodziców oraz uroczystości pasowania na czytelnika.
Wszystkie te działania mają na celu zbliżenie dzieci do tego, co
tak blisko i takie proste. Wystarczy dzieciom codziennie czytać,
aby lepiej poznawały świat i wartości. Zanim zaczniemy od dzieci
oczekiwać moralnych zachowań musimy zaspokoić ich potrzeby
emocjonalne, a wśród nich najważniejszą – potrzebę bezwarunkowej miłości!
Jolanta Heller, dyrektor Przedszkola nr 7

Ireneusz Szarzec,

Stanisław Malina.
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Przesłuchania do Festiwalu Talentów, sala
widowiskowa MDK Prażakówka
„Kabereton Ślonski”. Wystąpią: Masztalscy,
Jorgusie, Grzegorz Stasiak, Baba z Chopym,
Kabaret RAK, amfiteatr. Cena biletu: 40 zł
Dzień Jaszowca
Mini Reggae Fest.Wystąpią: Gutek, Bob One,
Bas Tajpan, DJ Feel-X, Jahdas, Sielsian
Soundsystem, amfiteatr. Cena biletu: 10 zł
Koncert Muzyczny na Rynku - Zespół „Dzień
Dobry”
Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak, Muzeum Ustrońskie
Kabaret Ani Mru Mru, amfiteatr
Festiwal Ekumeniczny, koncert chóru prawosławnego z Bielska Podlaskiego, amfiteatr

dziesięć lat temu

Leci na furę.

Fot. M. Niemiec
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot,
węgiel groszek. TRANSPORT,
RATY. 33/852 32 12, 518 201
189.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Pilnie sprzedam mieszkanie widokowe 56m2, 3 pokoje, os. Centrum. Tel. 507-155-330.
Malowanie, tapetowanie, gładź,
panele, kafelkowanie. 501-831310.
Do wynajęcia małe mieszkanie.
(33) 854-74-67.
Oryginalna chemia niemiecka.
Persil, Omo, Visir, W.Iriese, Lenor, Softlan, Vernel.
Trochę niższe ceny. Sandały, klapki zdrowotne, tel. 605-404-388.
Pokój do wynajęcia. 665-875-678,
(33)854-71-37.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
691-845-153.
Pokój do wynajęcia. 600-550-554.

4-5.07				Centrum		ul. Daszyńskiego 8 					tel. 854-57-76
6-7.07				Pod Najadą		ul. 3 Maja 13						tel. 854-24-59
8-9.07				 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46 						tel. 854-14-73
10-13					Centrum		ul. Daszyńskiego 8 					tel. 854-57-76
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„Pana sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem. (…)” - napisał w specjalnym liście premier Leszek Miller do
obchodzącego 27 czerwca stulecie urodzin Pawła Wiencka z Ustronia.(...) - Ojciec żądał dyscypliny, obowiązkowości, ale co mógł mi dać,
to dał - wspomina syn R. Wiencek. - Prowadził skromne życie, zawsze
ciężko pracował. Czcił czasy austriackie. W domu wisiał portret Franza
Josefa. Nawet wąsy zapuścił. Nigdy nie palił i nie pił, poza winem
z głogu, które sam sobie robił.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zapowiedź ograniczenia środków na usługi medyczne o 20% na rok
bieżący wywołała panikę w środowisku. (…) Można było przystać na
warunki SKCh lub zerwać kontrakt. (…) W Ustroniu ostały się wszystkie
przychodnie. (...) Właściciele jednego z ośrodków postawili wszystko
na jedną kartę. Dokumenty podpisali dosłownie 5 minut przed północą,
jadąc na spotkanie z przedstawicielką kasy do Pszczyny. Kontrakty
nie było wiele korzystniejsze, ale za to te same do końca roku 2003.
Ryzykowali dużo. Pracownicy nie wiedzieli, czy będą mieli na drugi
dzień gdzie wracać.
Atrakcją piątkowego wernisażu była degustacja gulaszu, który osobiście ugotował burmistrz Hajdunanas, Andras Eles. Gdy spytaliśmy
o tajemnicę przygotowania prawdziwego węgierskiego gulaszu, kucharz-samorządowiec powiedział: „- Na początku, chciałbym podkreślić, że najlepiej na świecie gotują mężczyźni. A jeśli chodzi o węgierski
gulasz, to jest u nas zwyczaj gotowania tej potrawy w wielkim kociołku
o nazwie „bogracz”, koniecznie przy użyciu drewna. Najważniejszym
składnikiem mojego gulaszu, jest obok mięsa, cebula. Gdy przygotowuję
danie z 30 kg mięsa wołowego, to używam przynajmniej 10 kg cebuli.
(…) Pod żadnym pozorem gulaszu nie podlewamy wodą. (…) Wszystkim
zainteresowanym radzę dużo, dużo razy spróbować. A przy tym gotowaniu polecam wypić kilka lampek wina lub piwa, bo dopiero wtedy
kucharz naprawdę wyczuwa smak. To jest właśnie ta tajemnica.
Tysiące ludzi wypełniły w niedzielę 29 czerwca stadion Klubu Sportowego „Kuźni-Inżbud” w Ustroniu. (...) Po pierwszym, zimowym,
mroźnym i śnieżnym, ale ze wszech miar udanym Wielkim Gotowaniu
nastąpiło Gotowanie Letnie - zorganizowane jak poprzednio przez
Winiary z Latem z Radiem. (...) „- W każdą sobotę i niedzielę wakacji
przedstawiamy od kulis inne państwo (…). Przygotujemy czterysta
tysięcy darmowych porcji” – zapowiedział szef Lata z Radiem Roman
Czejarek. W Ustroniu przyszła pora na potrawy greckie. Mistrz kuchni
Robert Sowa przygotował dla gości imprezy zupę z białej fasoli, fasoladę
i wołowinę w sosie pomidorowym, kokinisto.
Wybrała:(mn)
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felieton

Tak sobie myślę

To już trzydzieści lat…
Dzień podobny do dnia, miesiąc do
miesiąca… I tak mijają lata. Wciąż w tym
samym miejscu, z tymi samymi ludźmi,
z powtarzanymi ciągle tymi samymi czynnościami… I zdaje się, że tak już będzie
zawsze, do końca życia, a przynajmniej
do emerytury… I tak rzeczywiście bywa
w życiu niejednego człowieka… Chociaż
nie, nie całkiem tak… Zawsze bowiem
przychodzi taki dzień, który zmienia
wszystko, a na pewno wiele w ludzkim życiu. Następuje życiowa katastrofa na miarę
jednego człowieka i jego rodziny. Odchodzi ktoś bliski, tracimy pracę, przychodzi
konieczność zmiany miejsca zamieszkania, przychodzi czas radykalnych zmian
w życiu i konieczności budowy swego
życia w większym czy mniejszym stopniu
od nowa… Czasem są to zmiany na lepsze,
innym razem na gorsze… W każdym razie
przerwany zostaje ciąg dotychczasowych
wciąż tych samych dni, zachwiana zostaje
życiowa stabilizacja i trzeba czasu nim
znowu wszystko się unormuje…

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (151)

1. Wakacje dają możliwość, aby nabrać
pewien dystans do spraw codziennych.
Mogą być także czasem pogłębionej refleksji.
2. Proponuję zastanowić się nad różnymi
formami samotności i odosobnienia, dla
których praktykowania wakacje bywają
szansą.
2.1. Jeśli w wyszukiwarkę internetową
wprowadzić słowo „samotność”, to wówczas – co świadczy też o dominującym
współcześnie sposobie posługiwania się
tym słowem – jako pierwsze i najczęstsze
ukażą się następujące przypadki i konteksty jego użycia: (1) „Strona dla tych,
którzy odczuwają samotność, przygnębienie, smutek lub po prostu chcą polepszyć
kontakty z ludźmi”; (2) „Lęk przed życiem
i obawa przed zaangażowaniem się daje
nam poczucie osamotnienia”; (3) „Czy
samotność musi zawsze boleć? W jaki sposób sobie z nią radzić? Czy można się nauczyć życia w samotności, przyzwyczaić
się do niej?”; (4) „Dokucza Ci samotność i
chcesz dzielić Twoje życie z bliską osobą?
Zarejestruj się i znajdź z portalem towarzyskim […] drogę do szczęścia w miłości”;
(5) „Wszyscy czasem czujemy się samotni.
Single w portalach randkowych wiedzą co
to samotność. Portal randkowy daje szanse
na randki we dwoje”. Samotność jawi się
w przytoczonych sformułowaniach jako
niepożądana sytuacja osamotnienia, jako
siła destrukcyjna, którą trzeba przezwy4 lipca 2013 r.			

Dla mnie i dla moich bliskich takim
dniem okazał się 30 czerwca 1983 r., kiedy
to moje zwierzchnie władze zdecydowały
o moim służbowym przeniesieniu do
Ustronia… Przez dłuższy czas namawiano mnie na dobrowolne przejście z
Tomaszowa do Ustronia, a kiedy na to się
nie zgodziłem, zastosowano wobec mnie
paragraf prawa kościelnego, który zastosowano też wobec mojego poprzednika, na
mocy którego dla dobra Kościoła, władze
zwierzchnie mogą przenieść proboszcza z
jednej parafii do drugiej, bez jego zgody.
I od takiej decyzji nie ma możliwości
odwołania się… Trzeba było mi więc jej
się podporządkować, ale później robiłem
wszystko, aby ten paragraf został usunięty
z prawa kościelnego… To mi się jednak
nie udało…
Reakcja na tę konieczność przeniesienia się była wśród członków mojej
rodziny bardzo różna; od zadowolenia
mojej Teściowej, która uznała, że wreszcie skończył się dla niej czas życia z dala
od ukochanego Śląska Cieszyńskiego
aż do czarnej rozpaczy naszego najstarszego Syna, który uznał te przenosiny
za tragedię przekreślającą jego życiowe
plany…
Nasze początki w Ustroniu były trudne;
z dużego mieszkania przeprowadziliśmy

się do znacznie mniejszego, Żona została
bez pracy a ja miałem tej pracy o wiele za
dużo, do tego moje cotygodniowe dojazdy na wykłady w Warszawie bardzo się
wydłużyły… I tak ani dni, ani miesiące
nie były już podobne do tego, co było
przedtem…
Trwało to dość długo, ale ułożyliśmy
sobie życie na nowo. Zapewne decydujące było przyjęcie przez nas założenia,
że teraz nasze miejsce na ziemi jest tu
w Ustroniu. Tu mamy żyć, tu pracować,
tu stać się użyteczną cząstką miejscowej
społeczności. Staraliśmy się nie oglądać do
tyłu, nie żałować tego, co było…
I tak w ciągu minionych lat, używając
słów profesora Jana Szczepańskiego, wrośliśmy korzeniami w ustrońską ziemię.
Ustroń, który przed trzydziestu laty był
dla nas ziemią nieznaną, stał się naszym,
ukochanym Miastem. Wiele w nim przeżyliśmy, i dobrego i złego. Myślę, że nie
zmarnowaliśmy tych lat, które przyszło
nam tu przeżyć. Co nieco też dla tego
naszego Miasta zrobiliśmy… I po tych
minionych, trzydziestu latach, sam się
dziwię, że było to kiedyś dla mnie miejsce
obce i nieznane, i nie chciałem do niego
się przenieść i w nim pracować… Teraz
jestem prawdziwie ustrońskim, lokalnym
patriotą…
Jerzy Bór

ciężyć, aby ocalić człowieka. Choć ten
zagrożony stanem osamotnienia człowiek
zdaje się być istotą podatną na iluzje
i manipulacje (m.in. przez portale towarzyskie i randkowe), iż można „z zewnątrz” – niejako przy jego biernej postawie klienta i konsumenta – wyprowadzić
go z niepożądanej sytuacji, zapełniając
„dostarczonym towarem” doznawaną
przez niego pustkę.
2.2. Zarazem wyszukiwarka internetowa
daje odniesienie do cytatów o samotności,
wśród których jest wiersz „Samotność”
Cypriana Kamila Norwida, prezentujący
klasycznie pojmowane walory samotności
jako odosobnienia: „Cisza – niekiedy tylko
pająk siatką wzruszy, / Lub przed oknem
topolę wietrzyk pomuskuje; / Och! jak
lekko oddychać, słodko marzyć duszy
– / Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie
krępuje. // Jak niewolnik, co ciężkie siłą
więzy skruszy / I zgasłe życie w sercu na
nowo poczuje, / Tak ja, na chwilę zwolnion z natrętnych katuszy, / Wdzięk i urok
milczenia czuję i pojmuję. // Śmiechy,
piosnka, biesiada – wszystko jest katuszą;
/ U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl
wolna”. Norwidowska samotność jest
aktem wyzwalania się z więzów społecznych krępujących niezależność myślenia
i samodzielność poznawczą. Doświadczanie takiej samotności – jako odosobnienia świadomie wypracowanego dzięki
samowychowaniu – pozwala kształtować
wolność duchową i umacniać autonomię
intelektualną.
2.3. Rozumienie samotności jako siły
oczyszczającej i wyzwalającej, nawiązujące do tradycyjnych zapatrywań filozofów
na walory samotności i odosobnienia, jest
wszakże radykalnie odmienne od eksponowania bolesnych doznań i przygnębienia,

które współcześnie – co widać w internetowych treściach – przede wszystkim
zespala się z samotnością. Jednak to właśnie samotność ukazana w poezji Norwida
– ta, która sprawia, iż „lekko oddychać,
słodko marzyć duszy”, gdy „gwar myśli
nie krępuje” – zdaje się być tym rodzajem
samotności, którą umieścić należy wśród
głównych zasad wychowania i samowychowania oraz wśród warunków kształtowania ludzkiej samodzielności.
3. O palącej potrzebie przemyślenia
samotności wnikliwie pisze w „Sprawach
ludzkich” Jan Szczepański: „Ludzie boją
się osamotnienia i samotności, którą z nim
identyfikują. Boją się jej zwłaszcza ludzie
współcześni, wychowani w cywilizacji
technicznej, która ich świat wewnętrzny
zabija hałasem motoryzacji, wrzawą tranzystorów, nieprzerwanymi programami
telewizji, szumem stadionów, masowych
rozrywek, organizowanej turystyki – byle
nie pozwolić człowiekowi zostać samemu
chociaż przez chwilę z sobą samym. Dlatego ten lęk przed zostaniem z sobą samym,
chociaż przez chwilę bez rytmu muzyki,
bez echa jakiejkolwiek wrzawy, jest charakterystyczną cechą współczesności.
Cisza i milczenie wywołują natychmiastowe poczucie pustki, nudy, niepokoju. Bo
większość współczesnych nie ma samym
sobie nic do powiedzenia”. Jeśli człowiek
tak się pozwolił ukształtować, iż „nie ma
sam sobie nic do powiedzenia”, to każdy
stan samotności staje się dla niego sytuacją osamotnienia, w której nie potrafi się
odnaleźć.
4. Przytoczone analizy J. Szczepańskiego skłaniają do kontynuowania refleksji
nad sensem samotności i odosobnienia,
zwłaszcza w czasie wakacji.
Marek Rembierz
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Po starcie z rynku.

Fot. W. Suchta

1596 przewyższenia
29 czerwca, pierwszą edycją w Ustroniu
uroczyście otwarto cykl biegów Mountain
Marathon, organizowanych przez Polski
Klub Adventure Racing i firmę Sport Event.
To międzynarodowe zawody sportowe
rozgrywane w jednej z najbardziej popularnych w ostatnich latach konkurencji, biegu górskim. Zawody składają się
z czterech edycji rozgrywanych w znanych
miejscowościach górskich. Edycja 2 to bieg
na Śnieżkę (1602 m) w Karpaczu, 13 lipca,
edycja 3 to bieg na Radziejową (1262 m)
w Piwnicznej Zdroju, 10 sierpnia (są to
zarazem Mistrzostwa Polski Weteranów
w Biegu Górskim). Ostatnią edycję stanowić będzie Bieg na Stare Wierchy (973 m)
w Rabce Zdroju, 14 września.
W ostatnią sobotę rynek naszego miasta
zmienił swój charakter z salonowego na
sportowy. Na płycie stanęły dmuchane bramy startu i mety, powiewały chorągiewki,
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzena
Szczotka wystartowała sportowców strzałem z pistoletu. Najważniejsi byli jednak
biegacze, którzy w liczbie 132 stawili się na
trasie. Trasie, która liczyła 17,6 km i biegła
ul. 9 Listopada, Jelenica, przez pola na ul.
Akacjową, niebieskim szlakiem na szczyt
Czantorii, następnie na Małą Czantorię,
czarnym szlakiem w dół, leśną drogą do
Jonka i do centrum ul. Myśliwską. Suma
przewyższeń wynosiła 1596 m.
Najszybszy okazał się Piotr Koń z Dęby
(1:16:54), drugi był Daniel Wosik z Kunowa
(1:17:59), trzecie miejsce zajął Jarosław
Gniewek z Bielska-Białej (1:18:46). Najlepsze kobiety to Dominika Wiśniewska-Ulfik
z Zabrza (1:28:48), która przybiegła na
18. miejscu, Maria Cebo z Bielska-Białej
(1:29:22) na 19. miejscu, Magdalena Łączak
z Mielca (1:32:31) na 24 miejscu. Wystartowało trzech ustroniaków: Andrzej Juraszek
uplasował się na 27. miejscu (1:43:32),
Andrzej Siwczyk na miejscu 39. (1:38:55),
na 108. Grażyna Madzia (2:05:39).

Współorganizatorem imprezy był Urząd
Miasta Ustroń, również fundatorem części
nagród i trofeów, podczas uroczystego
zakończenia reprezentowała go Grażyna
Winiarska. Zwycięzców dekorowała medalami i bardzo oryginalnymi statuetkami
M. Szczotka. Otrzymali też nagrody pieniężne i kosmetyki.
O podsumowanie poprosiliśmy głównego
organizatora Pawła Fąferka:
- W odróżnieniu od biegów ulicznych,
każdy bieg górski jest inny, bo mamy inną
pogodę, inne warunki na trasie. W tym roku
jest mokro w odróżnieniu od poprzednich
biegów poprzedzonych upałami. Profil
i długość są jednakowe, natomiast warunki
zdecydowanie różne. Trasa jest wielokrotnie
sprawdzana, wczoraj została oznakowana,
tak by wszystko jak najlepiej przebiegło.
Trasa musi spełniać pewne warunki - być
atrakcyjna dla biegaczy, mieć odpowiedni

Najszybsze panie.

profil, trudna, ale nie forsowna i bezpieczna. Oczywiście kontuzje są w sport wpisane
i musimy mieć możliwość przeprowadzenia akcji ratunkowej. Nie jest sztuką zaprojektowanie trasy, której nikt nie
ukończy. Dobry bieg powinien dostarczać pozytywnych emocji i satysfakcji
z wysiłku, być atrakcyjny pod względem
wizualnym. Wśród biegaczy górskich jest
duża świadomość tego, w jaki sposób
pokonuje się trasę. Zdają sobie sprawę ze
swych umiejętności, wiedzą że nie warto
ryzykować forsownych zbiegów czy zbyt
wysokiego tempa pod górę. Celem jest
bezpieczne dotarcie do mety, dla najlepszych walka o nagrody. Uprzedziliśmy
zawodników, w których miejscach jest
bardziej mokro i błotnisto, gdzie należy
zachować ostrożność. Z doświadczenia
mogę powiedzieć, że w całym cyklu bierze
udział około 40% uczestników pierwszego biegu. Większość startuje nie tylko
w tym cyklu, ale też w biegach ulicznych, maratonach, triatlonie. Współpracuję
z wieloma samorządami w Polsce przy
organizacji imprez. Trzeba powiedzieć, że
Ustroń ma doświadczanie w realizowaniu
różnych wydarzeń sportowych. Zazwyczaj
największym problemem, który w Ustroniu
nie występuje, jest niezrozumienie istoty
wydarzenia sportowego. Impreza sportowa
ma swój rytm organizacyjny, są problemy
do pokonania. Wczoraj patrzymy, a na rynku stał na środku naszej trasy klomb. Po 15
minutach został przesunięty na bok. Proszę
mi pokazać, w ilu urzędach trwałoby to
15 minut, a nie kilka dni z wypełnianiem
dokumentów, wszelkimi zgodami itp. Jest
zrozumienie bezpieczeństwa zawodników i szybko się pokonuje różne kłopoty.
Mieszkańcy pewnie tego nie dostrzegają,
ale z mojej zewnętrznej perspektywy organizowanie biegu w Ustroniu jest jedną
z przyjemniejszych rzeczy, jeśli chodzi
o moją działalność.
(ws)

Fot. M. Niemiec
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