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ekumeNIczNIe	

połączone
Szczyty

wypIekI	
pod sceną

maskotki	na	platformie	busa	cabrio.																																																																																																																																																												Fot.	G.	winiarska	

(cd. na str. 5)

W ostatni weekend 20 – 21 lipca w Rowach koło Ustki odbył 
się VII Ogólnopolski Zjazd Maskotek, w którym uczestniczyły 
maskotki Ustronia „Ustroniaczki” oraz „Salamanderka” z Kolei 
Linowej „Czantoria” w towarzystwie „Utopca” z Brennej oraz 
„Wiślaczka” z Wisły.

W pierwszym dniu pobytu maskotki busem cabrio przejechały 
ulicami Słupska i odwiedziły oddział dziecięcy tamtejszego szpitala.  
W godzinach popołudniowych ulicami Rowów odbyła się parada ma-
skotek oraz ich prezentacja w amfiteatrze. Ogłoszono plebiscyt na „Ma-
skotkę Naj”. Był program muzyczny dla dzieci i dorosłych, a maskotki  
z różnych miast i stowarzyszeń doskonale zabawiały publiczność, 
zwłaszcza dzieci. Bardzo aktywne były nasze „Ustroniaczki”  
i „Salamanderka”, z którymi rodzice chętnie fotografowali swoje 
pociechy. Maskotki odbyły również spacer na plażę nad morzem  
w Rowach, gdzie zrobiły sporo zamieszania wśród wieczor-
nych spacerowiczów. Oczywiście odbywały się sesje zdjęciowe,  
a maskotki tak się ze sobą zaprzyjaźniły, że nawet „łby” sobie 
wymieniły.

kolbuś  z  flaszką

(cd. na str. 4)

Autor rankingu – Paweł Swianiewicz, profesor nauk ekono-
micznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego – pisze, że zastosował metodę obliczania wskaźnika 
identyczną jak rok temu: Pominięte zostały wpływy z dotacji 
celowych. Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania  
z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny 

Wiemy, które wsie, miasta, powiaty są najbogat-
sze i najbiedniejsze w polsce. początkiem lipca	
w piśmie samorządu Terytorialnego „Wspólno-
ta” (14/2013) opublikowano ranking, który tworzo-
ny jest od 2005 roku. kryterium zamożności jed-
nostek samorządowych są dochody z budżetu	
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. ustroń jest naj-
bogatszym miastem w województwie śląskim, w skali 
kraju zajmuje 42. lokatę. 

biedni  i  bogaci
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trafiono na kilkadziesiąt ton 
odpadów chemicznych. Policja 
szuka właściciela. Odpady zo-
stały zabrane do utylizacji. Na 
szczęście nie było zagrożenia 
dla środowiska i mieszkańców 
pobliskiego osiedla.

Najs tarszym pomnikiem  
w Czeskim Cieszynie jest figura 
św. Jana Nepomucena. Została 
ona wykonana z piaskowca  
w XVIII wieku i stoi na dwume-
trowym cokole. Kilka lat temu 
za 200 tys. kcz. pomnik został 
gruntownie odnowiony. 

W szkołach ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez 
powiat cieszyńskiego otwarto 

52 oddziały dla uczniów klas 
pierwszych. 17 w liceach ogól-
nokształcących, 22 w techni-
kach oraz 13 w zawodówkach. 
W sumie przyjęto 1450 absol-
wentów gimnazjów. 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach ogłosił długo 
oczekiwany przetarg na remont 
mostu na rzece Wiśle w Nowej 
Osadzie. W zasadzie to wybu-
dowana zostanie nowa przepra-
wa, a stara ma być wyburzona. 
Prowadzi tędy droga DW 942 
do Szczyrku.
 
15 lipca Cieszyn przejął od 
spółki PKP budynek dworca 
kolejowego  i teren zajmowany 

pod plac przesiadkowy dla au-
tobusów. Wartość rynkowa nie-
ruchomości wynosi 640 tys. zł. 
Miasto będzie musiało znaleźć 
kilka milionów złotych na grun-
towną modernizację budynku 
(zgodnie z wymogami konser-
watora zabytków) i przebudowę 
placu przesiadkowego. 

Jubileusz 65-lecia świętował 
LKS Błyskawica Kończyce 
Wielkie. Z tej okazji w minioną 
sobotę odbył się turniej oldboy-
ów. Niespodzianką był występ 
(gościnnie) Ireneusza Jelenia 
w drużynie Victorii Hażlach. 
Kilkunastu działaczy i piłkarzy 
uhonorowano odznaczeniami. 
        (nik) 

Z blisko 9-miesięcznym opóź-
nieniem został otwarty po mo-
dernizacji most w Cieszynie 
Błogocicach, znajdujący się  
w ciągu drogi powiatowej Cie-
szyn – Puńców. Zlikwidowa-
no tym samym dość uciążliwy 
objazd.
 
Na terenie dawnej kopalni 
„Morcinek” w Kaczycach na-

*    *    *

*    *    *
*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Wypieki  pod  sceną
Jeśli w ostatni weekend ktoś chciał uczest-

niczyć w Festiwalu Kuchni Zbójnickiej  
w Wiśle, musiał najpierw spędzić w samo-
chodzie 1,5 godziny. Nie jadąc z Katowic 
czy Zabrza, a jedynie z Ustronia. Korek 
zaczynał się już za skrzyżowaniem ul. 
Katowickiej z ul. Brody. Za to jak się już 
dojechało, można się było oddać intensyw-
nemu smakowaniu. 

20 lipca najważniejszym wydarzeniem był 
konkurs kulinarny, nominowany do Kulinar-
nego Pucharu Polski, który wygrali młodzi 
kucharze z Kóz. Publiczność mogła wysłu-
chać wykładu o grzybach. Były prezentacje, 
konkursy, pokazy i na koniec potańcówka 
zbójnicka z zespołem Turnioki. 

W ramach festiwalu, 21 lipca zorganizo-
wano prezentacje kół gospodyń wiejskich, 
które wzięły udział w konkursie na najlep-
szy wypiek na bazie produktów Bielmaru  
z Bielska-Białej. Firma znana jest z produk-
cji popularnej margaryny i właśnie jej trzeba 
było użyć w przepisie. Jedna z pań uczest-
niczących w konkursie powiedziała jednak  
w tajemnicy, że margaryna margaryną, moż-
na jej użyć, ale prawdziwy smak sernikom, 
makowcom, kołaczom daje sklarowane ma-
sło, które ona przygotowuje samodzielnie. 

Ciekawie zorganizowano prezentację, 

gdyż stoiska kół ustawiono przed sceną 
wiślańskiego amfiteatru. Oczywiście nie 
przed pustą. Występowały na niej zespoły 
KGW z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 
Było bardzo kolorowo. Widzowie mieli 
przed oczami wspaniałe wypieki i wyroby 
rąk własnych pań, a za nim piękne stroje 
regionalne śpiewaków. 

Już od południa można było kupować 
drobne ciasteczka, serniki, kołacze, ciasta  
z owocami sezonowymi. Panie obsługujące 
stoiska musiały uważać, żeby nie sprzedać 
wszystkiego przed przybyciem sędziów.  
A ci ze skupieniem próbowali wypieków, 
choć trudno było zachować kamienna 
twarz, bo ta już po pierwszych kęsach 
rozjaśniała się w uczuciu błogości. Prze-
wodniczący Jerzy Wilczek z Radia Bielsko 
oraz Ewa  Hangel, Polka mieszkająca 
na Węgrzech i Słowak Fero Straniawa 
wypytywali o szczegóły przygotowania. 
Jurorzy byli zadowoleni, że dodawano 
tylko jednego konserwantu – spirytusu. 
Oceniano wyroby KGW Kozakowice, 
Dzięgielów, Międzyświeć, Zwardoń oraz 
Ukrainki Natalii Przybylskiej z KGW Ka-
łyma. To właśnie ona i jej ciasto na miodzie 
zwyciężyło. Drugie miejsce zajęły panie  
z gminy Rajcza, a trzecie koło z Lipowca. 
Nagrodami były kociołki do gotowania 
w plenerze oraz produkty firmy Bielma  
i Prymat. Trzeba powiedzieć, że ustrońskie 
stoisko było najbogatsze. Członkinie KGW 
przygotowały trzy rodzaje babeczek, ciasto 
piaskowe z wiśniami, kołacz borówkami, 
sernik czarno-biały, ciasto z masą budy-
niową, ciasto agrestowe, ciasto jogurtowe 
z borówkami i malinami, tort jabłeczny  
z masą śmietanową. Wszystko zostało 
sprzedane do okruszynki. 

               Tekst i foto: Monika Niemiec 

panie z lipowca częstują organizatora i prowadzącego, prezesa stowarzyszenia beskidzkie 
smaki Wiesława Wróblewskiego.                                                                      fot. M. niemiec
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Zakład PoGrZebowy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn.-pt. 8.00-�5.00 sob. 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.:  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

�5 VII �0�� r.
Po otrzymaniu zgłoszenia od 
mieszkańca Ustronia skontrolo-
wano, czy pies na jednej z posesji 
przy ul. Wiślańskiej jest trzymany 
we właściwych warunkach. Na 
miejscu okazało się, że pies ma się 
dobrze, jest nakarmiony, zadbany, 
a  jego łańcuch mierzy ponad 
7 metrów, przy wymaganych  
4 metrach. 
�6 VII �0�� r. 
Kontrola gospodarki odpadami, 
wywozu ścieków i porządkowa na 
posesjach na Zawodziu Dolnym.
�6 VII �0�� r.
Przeprowadzono kontrolę na jed-
nej z posesji przy ul. Myśliwskiej 
w związku ze zgłoszeniem niepra-
widłowości.
17 VII 2013 r.
Mandatem w wysokości 150 zł 
ukarano osobę odpowiedzialną za 
rozwieszanie ulotek firmy udzie-
lającej kredytów. Nakazano zdjąć 
materiały reklamowe z miejsc do 
tego nie przeznaczonych. 
�8 VII �0�� r.
Wspólnie z pracownikami Wy-
działu Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta prowadzono kon-
trole wywozu śmieci segregowa-
nych na terenie miasta. 
�8 VII �0�� r.
Strażnicy zabezpieczyli miejsce 
kradzieży nad Wisłą w Nierodzi-
miu. Turystka zaparkowała nieda-
leko rzeki nowe renault megane  
i poszła się opalać. W tym czasie 

Jerzy drózd  lat 81  ul. J. Cholewy
aniela Górniok lat 89  ul. Wąska
Zdzisław Marciniak lat 58  ul. Fabryczna 

CI, którZy od Nas odesZLI:

*    *    *

złodzieje wyciągnęli i wyrwali  
z samochodu wszystko, co tylko 
się dało, łącznie z tablicą roz-
dzielczą z monitorem i GPS-em 
i fotelami. Pozostawili właściwie 
karoserię na kółkach.
�8 VII �0�� r.
Strażnicy otrzymali od mieszkań-
ców wiadomość o śmieciach wy-
sypywanych nad Wisłą niedaleko 
kempingów w Polanie. O sprawie 
poinformowano firmę zajmującą 
się wywożeniem odpadów. Śmie-
ci walają się w dalszym ciągu. Po-
nowne zgłoszenie w tej sprawie 
23 lipca i również przekazano je 
odpowiedzialnej firmie. 
�8 VII �0�� r.
Dalszy ciąg kontroli posesji pod 
kątem wywozu śmieci i nieczy-
stości płynnych. 
19 VII 2013 r.
Otrzymano zgłoszenie o bez-
pańskim psie błąkającym się 
na ul. Szpitalnej. Został zabra-
ny do schroniska dla zwierząt  
w Cieszynie.
26, 27 i 28 VII 2013 r. 
Zabezpieczenie imprez odbywa-
jących się na terenie miasta.
�8 VII �0�� r.
Mandatem w wysokości 100 
zł ukarano osobę handlującą  
w nieodpowiednim miejscu i bez 
zezwolenia.
�8 VII �0�� r.
Zgłoszenie od mieszkańców  
o nietrzeźwym mężczyźnie le-
żącym na chodniku przy ul. A. 
Brody w okolicach targowiska. 
Wczasowicz z Kędzierzyna Koź-
la był tak pijany, że nie można  
z nim było nawiązać żadnego kon-
taktu, w związku z czym został 
odwieziony do izby wytrzeźwień 
w Bielsku-Białej.                (mn)
 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Na  śLUbNyM  kobIerCU  staNęLI
Magdalena szwarc  z Ustronia i Piotr rzyman z Ustronia

kamila Marek z Gliwic i dawid ryciak z Knurowa

sPotkaNIe Z syLwIą CIeśLar 
Towarzystwo Miłośników Ustronia i Muzeum Ustrońskie 

zapraszają na spotkanie z Sylwią Cieślar na temat „Dom w Ama-
zonii, spotkanie z wolontariuszką misyjną”, które odbędzie się  
w Muzeum w piątek 2 sierpnia o godz. 17.00. Podczas spotkania 
Sylwia zaprezentuje fotografie z Amazonii oraz wykona kilka 
piosenek z własnym akompaniamentem na gitarze. 

 Informujemy, że                  

gabInet weterynaryjny 

                     „Saba”
                   lek. wet.  grzegorz Kostka

    został przeniesiony na osiedle Centrum 3 
    (obok dentysty i sklepu z odzieżą używaną)
    tel. 33 854 16 87,  kom. 664 714 899

Firma	Retos	transport	Lampel	czapka	S.J.	
w	Skoczowie	

zaTrudni kierowców międzynarodowych c+e (autotransportery)

oferty prosimy składać na e-mail: transport@retos.pl. 
tel	33/854-86-58

oPłaty Za GosPodarowaNIe odPadaMI
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi każdy właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do uiszczania opłat za odbiór 
odpadów komunalnych ze swojej nieruchomości zgodnie ze 
złożoną deklaracją.

Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem 
na konto bankowe ING Bank Śląski nr 60 1050 1070 1000 0001 
0102 5211. Terminy uiszczania opłat: za III kwartał do 15 sierpnia, 
za IV kwartał do 15 listopada.

Miasto Ustroń nie wystawia faktur ani rachunków za odbiór 
odpadów.                               wydział środowiska i rolnictwa

W sobotę 20 lipca późnym wieczorem na poboczu drogi na brze-
gach pojawiły się płomienie. o godz. 23.41 przyjęto zgłoszenie	
w Jednostce ratowniczo-gaśniczej państwowej straży pożarnej	
w polanie i na ul. lipową do palącego się samochodu został wysłany 
1 zastęp strażaków zawodowych. Wspierał go zastęp z osp polana. 
ogień strawił niemal całkowicie renault twingo. nikt nie został ranny. 
na miejsce została wezwana również policja i teraz bada przyczyny 
zdarzenia.                                                                             fot. W. Herda	
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(cd. ze str. 1)
wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wiel-
kiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindo-
wać samorząd w rankingu. Jest to awans 
chwilowy (incydentalny) i nie mający 
związku z trwałym wzrostem zamożności. 
Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko 
dochodów własnych i otrzymywanych 
subwencji lepiej oddaje hasło naszego 
rankingu (zamożność). 

woJewódZtwa
Województwo śląskie zajęło 13. miej-

sce wśród 16 województw. Przypada  
w nim 185,40 zł na jednego mieszkańca (w 
dalszej części omówienia sumy będą po-
dawane w nawiasach). W 2005 roku było 
na miejscu 5., rok później na 6., w 2007 
roku na 14. i utrzymywało się w drugiej 
dziesiątce do 2010 r. W 2011 r. było na 
miejscu 10. Najbogatsze jest dolnośląskie 
(327,32), potem lubuskie (219,56), na 
trzecim podkarpackie (219,07). Za nami 
jest tylko łódzkie (179,26), wielkopolskie 
(175,37) i ostatnie małopolskie (168,86). 

MIasta woJewódZkIe
Stolica naszego województwa plasuje 

się znacznie wyżej niż region, bo na miej-
scu 6. z zamożnością 3.991,96 zł. W roku 
2010 i 2011 Katowice zajęły 3. miejsce. Od 
2005 roku utrzymują się w pierwszej 10. 
W latach 2002-04 zajmowały miejsce 2. 
Pierwsza piątka to: Warszawa (5.401,70), 
Wrocław (4.750,65), Poznań (4.059,21), 
Gdańsk (4003,66). Najbiedniejsze są: Go-
rzów Wielkopolski (2.957,91), Bydgoszcz 
(3.084,07), Szczecin (3.332,96).

GMINy wIeJskIe
Wśród gmin wiejskich najbogatszy jest 

Kleszczów w woj. łódzkim (44.288,18), 
drugi Rewal (9.050,73), a trzecia Stepnica 
(7.188,70), obydwa w woj. zachodniopo-
morskim. W tym samym województwie 

leży nasze partnerskie Ustronie Morskie, 
które plasuje się na 9. miejscu z zamożno-
ścią 5.446,39 zł na jednego mieszkańca. 
Pierwszą sklasyfikowaną gminą z woje-
wództwa śląskiego są Goczałkowice Zdrój 
w powiecie pszczyńskim na miejscu 31. 
(3.996,42), drugą Ornontowice w powiecie 
mikołowskim na 43. miejscu (3.502,54), 
trzecią Ożarowice w powiecie tarnogór-
skim na 53. miejscu (3.360,03). Pierwszą 
gminą wiejską z naszego powiatu jest 
Brenna na 883. miejscu (2.317,66), drugą 
Dębowiec na 922. miejscu (2.302,42), 
trzecią Zebrzydowice na 1077. miejscu 
(2.253,66). Na 1135. znalazła się Istebna, 
na 1228. Hażlach, na 1362. Chybie. Na 
najdalszym 1536. miejscu znalazł się 
Goleszów (1.993,71). 

MIasta
Najbogatszym miastem w Polsce we-

dług „Wspólnoty” jest Krynica Morska  
w woj. pomorskim (18.773,59), drugie 
jest Nowe Warpno w woj. zachodnio-
pomorskim (11.386,03), trzecia Łeba  
w woj. pomorskim (5.314,42). Na 42. miej-
scu znajdziemy najzamożniejsze miasto  
w woj. śląskim, a jest nim Ustroń 
(3.157,65), zaraz za nami znalazł się Mi-
lanówek z woj. mazowieckiego. Jeśli 
chodzi o nasze województwo, to kolejny-
mi miastami w rankingu są: 62. Łaziska 
Górne (2.998,92), 67. Miasteczko Śląskie 
(2.934,45), Imielin (2.933,27), 79. Sław-
ków (2.783) i na 81. Wisła (2.776,28). 
Kolejne miasta z powiatu cieszyńskiego 
zajęły miejsca: 211. Strumień (2.435,54), 
465. Skoczów (2.113,80).

MIasta PowIatowe
Osobno sklasyfikowane zostały miasta 

powiatowe, a Cieszyn zajął w rankingu 
23. miejsce (2.734,13) jako drugie miasto 

z woj. śląskiego po Mikołowie, który 
jest na miejscu 6. (3.147,63). Najwięcej 
pieniędzy na jednego mieszkańca przy-
pada w Polkowicach w woj. dolnoślą-
skim (8.892,87), drugie miejsce zajęło 
Piaseczno (3.688,39), a trzecie Kozienice 
(3.532,09), obydwa z woj. mazowieckie-
go. Na miejscu 10. znalazło się Zakopane, 
na 14. Sandomierz, na 19. Kołobrzeg, na 
41. Jasło, na 44. Żywiec, na 50. Pszczy-
na, na 87. Sucha Beskidzka. Ostatnie 
miejsca zajmują: 265. Hajnówka w woj. 
podlaskim, 266. Białogard w woj. zachod-
niopomorskim, 267. Kazimierza Wielka  
w woj. świętokrzyskim (1.821,90).

PowIaty
Twórca rankingu sprawdził też, który  

z 314 polskich powiatów jest najbogatszy. 
Okazało się, że człuchowski w woj. po-
morskim (1.138,23), następnie przysuski 
w woj. mazowieckim (1.096,91) i olecki 
w woj. warmińsko-mazurskim (965,36). 
Najwyżej z powiatów woj. śląskiego 
znalazł się na miejscu 34. tarnogórski 
(785,61), następnie na 44. lubliniecki 
(774,27) i na 117. raciborski (681,58). 
Cieszyński został sklasyfikowany na 209. 
miejscu (588,48), a wyprzedziły go jeszcze 
4 śląskie powiaty: 164. wodzisławski, 180. 
żywiecki, 199. bieruńsko-lędziński, 201. 
zawierciański. W naszym województwie 
najmniej złotówek przypada na mieszkań-
ca powiatów: 242. mikołowskiego, 252. 
pszczyńskiego, 272. będzińskiego, 296. 
częstochowskiego, 297. kłobuckiego, 307. 
bielskiego, 311. rybnickiego. Najbied-
niejsze w kraju są powiaty: 312. zamojski  
w woj. lubelskim (371,24), 313. przemyski 
w woj. podkarpackim (360,75), 314. łom-
żyński w woj. podlaskim (289,23).

Autor rankingu tłumaczy, że tak jak  
w ubiegłych latach dochody budżetu zo-
stały skorygowane. Odjęto składki prze-
kazywane przez samorządy w związku 
z tak zwanym „janosikowym”. Do do-
chodów dodane zostały też sumy, o które 
zmniejszył się dochód po zastosowaniu ulg  
i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi 
o to, by porównywać faktyczną zamożność, 
a nie skutki podejmowanych w gminach 
autonomicznych decyzji odnoszących się 
do polityki fiskalnej – tłumaczy prof. Swia-
niewicz. Ta poprawka odnosi się wyłącznie 
do samorządów gminnych, bo powiaty 
i województwa nie podejmują decyzji 
odnoszących się do podatków. 

Kompletny ranking jest do przeczyta-
nia na stronie internetowej „Wspólnoty” 
- www.wspolnota.org.pl. Analizując go 
nasuwa się refleksja, że pierwsze miejsca  
w poszczególnych kategoriach nie ozna-
czają, że w rejonie mamy do czynienia  
z krainą mlekiem i miodem płynącą,  
a ostatnie, że nie warto tych miejsc od-
wiedzić, szukać tam pracy czy myśleć  
o zamieszkaniu. Bywa, że skrajnie oddalo-
ne od siebie miejsca zajmują województwo 
i jego główne miasto, albo miasto powia-
towe i powiat, którym zarządza. Przy-
kładem Kraków, Poznań i województwa 
małopolskie i wielkopolskie oraz choćby 
Bielsko-Biała, które jako miasto grodzkie 
sklasyfikowane zostało na miejscu 22. na 
47 miast, a powiat bielski na 8. miejscu od 
końca na 314 jednostek.  Monika Niemiec 

biedni  i  bogaci

Tak wyglądał jadący w stronę Wisły opel corsa, po tym jak uderzyło w niego bmw. kierowca 
tego drugiego auta wymusił pierwszeństwo, gdy skręcał z ul. akacjowej na katowicką ii 	
w stronę skoczowa. fatalny początek wakacji dla mieszkańców powiatu średzkiego w Wiel-
kopolsce. Jedna osoba została ranna, została zabrana do szpitala.                  fot. W. Herda	
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Maskotki na plaży.                                                                                            fot. g. Winiarska

Zdaniem 
Burmistrza

o parkingach mówi burmistrz ireneusz 
Szarzec.

*    *    *
Jednym z częstszych tematów doty-

czących codziennego funkcjonowania są 
miejsca parkingowe. O ile w wakacje  nie 
dotyczy to dużych miast, to najazdy gości 
zmotoryzowanych przeżywają miejscowo-
ści wypoczynkowe. 

W naszym mieście od lat borykamy się 
z tym problemem, staramy się budować 
coraz to nowe miejsca parkingowe. Dla 
mieszkańców jest oczywiste, gdzie par-
kingi są usytuowane, korzystają z nich, 
a sytuacja w centrum miasta na pewno 
w ostatnich latach się poprawiła. Po wy-
budowaniu parkingu przy ul. Słonecznej,  
na nim w dni powszednie zostawiają swe 
samochody pracownicy Urzędu Miasta, 
nie blokując miejsc na rynku i pod ho-
telem Równica. Urzędnicy tam parkują, 
ponieważ w dni powszednie parkowanie 
na ul. Słonecznej nie blokuje miejsc innym. 
Jednak w tym rejonie, w weekendy, od lat 
borykamy się z parkowaniem przyjezd-
nych na osiedlu generałów i parking na ul. 
Słonecznej ma na celu odciążenie osiedla, 
tak by nie stwarzać zagrożeń w ruchu  
i nie było uciążliwości dla mieszkańców.  
W ubiegłym roku udało się rozebrać Wielki 
Dom przy ul. 3 Maja i to też jest potencjalny 
teren, na którym można wydzielić miejsca 
do parkowania. W dni targowe sytuacja 
poprawiła się po powstaniu parkingów 
przy dużych sklepach, także przy ul. Bro-
dy. Oczywiście powodzeniem cieszy się 
parking przy bibliotece, przypuszczalnie 
dlatego, że jest bezpłatny. 

Pozostaje problem przyzwyczajenia tury-
stów do korzystania z parkingów. Dobrym 
przykładem jest parking na Brzegach nad 
Wisłą, gdzie w weekendy staje coraz wię-
cej samochodów. Powoli zaczyna się on 
cieszyć zainteresowaniem chcących wypo-
czywać nad Wisłą, bo przejście na plażę nie 
sprawia jakichkolwiek trudności. Chcemy, 
by takie parkingi odciążyły niekontrolo-
wane parkowanie w różnych miejscach 
nieprzystosowanych do tego.

Na pewno takimi miejscami są ulice 
Nadrzeczna i Sportowa. Poprzez swo-
ją lokalizację stanowią dużą pokusę dla 
wypoczywających nad Wisłą i niestety  
w sezonowe weekendy, borykamy się 
na tych ulicach z wieloma problemami. 
Turyści zostawiają często samochody  
w sposób bezmyślny, zagrażający innym, 
czy wręcz uniemożliwiający bezpieczne 
poruszanie się pojazdów i ludzi. Z po-
dobnymi kłopotami boryka się większość 
miast wypoczynkowych, bo bliskość jakiejś 
atrakcji, w naszym przypadku jest to rzeka 
Wisła, jest taką pokusą, że wielu nie myśli 
o takich konsekwencjach jak mandaty. To 
dość żmudny proces, by kierowców prze-
konać do zmiany nawyków i parkowania 
nieco dalej, ale bezpiecznie. Notował: (ws) 

W drugim dniu ogłoszono wyniki ple-
biscytu na „Maskotkę Naj”, a został nią 
„Lew Olimp” z Klubu Sportowego „Olimp” 
Wejherowo. Po części oficjalnej odbył się 
koncert Conrado Yaneza. W takt muzy-
ki pląsano do późnych godzin. Maskotki  
z gór okazały się najbardziej wytrwałe  
i mimo upału najdłużej potrafiły zabawiać 
publiczność.

W zjeździe udział wzięło 27 maskotek. 
Obecni byli między innymi: „Reksio”  
i „Beskidek” z Bielska-Białej, „Diablo”  
z Zawoi, „Gustek” i „Pani Pasikonikowi”  
z Ustki, „Sowa” ze Starostwa Powiatowe-
go w Słupsku, „Krokodyl” i „Kolbusia”  
z Kolbuszowej, „Lew” ze Starostwa Powia-
towego w Bełchatowie, „Bocian”, „Słupski 

Chłopczyk” i „Niedźwiadek Szczęścia” 
ze Słupska, „Brat Pet” i „Felek Flaszka”  
z Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
z Poznania, „Krecik” z Radia Piekary, „Grzy-
bek” z Brusów na Kaszubach, „Słoneczne 
Misie” ze Stowarzyszenia „Oliwskie Sło-
neczko”, „Dam Mniś” z gminy Damnica, 
„Krówka Bukietka” z Krzywinia, „Koszałek 
Opałek” z Miejskiej Biblioteki w Słupsku 
oraz „Lew Olimp” z Wejherowa. 

Oprócz maskotek, Brenna, Wisła i Ustroń 
przez dwa dni miały stoiska promocyjne  
z materiałami reklamowymi. Odwiedzało je 
wielu turystów z całej Polski. W tym samym 
czasie w pobliskiej Ustce odbywały się Dni 
Bielska i Beskidów, w których także swą 
promocję miał Ustroń. Grażyna winiarska 

kolbuś z flaszką

ulubioną maskotką wczasowiczów został „Lew	Olimp” z Wejherowa.      fot. g. Winiarska

(cd. ze str. 1)
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- Dziękujemy Bogu naszemu, że nam 
błogosławi, że nas prowadzi i pozwala 
nam obchodzić 175. rocznicę poświęce-
nia kościoła apostoła Jakuba Starszego 
w Ustroniu, że możemy przeżywać 230 
lat istnienia naszej parafii. Po trudnym 
okresie kontrreformacji życie parafialne 
na terenie Śląska Cieszyńskiego mogło 
obronić się dzięki dwóm ważnym do-
kumentom: Patentowi Tolerancyjnemu  
z 1781 r. oraz Patentowi Protestanckiemu  
z 1861 r. Dzięki nim ewangelicy ponownie 
mogli cieszyć się z możliwości budowy 
najpierw domów modlitwy, a później 
kościołów. Po pięćdziesięciu latach od 
powstania drewnianego domu w 1835 r. 
rozpoczęto budowę okazałej murowa-
nej świątyni. 25 lipca 1836 r. ukończony 
budynek poświęcono. To właśnie w tej 
świątyni rozbrzmiewa pieśń, zanoszone 
są do Boga Wszechmogącego gorące mo-
dlitwy - mówił ks. proboszcz Piotr Wowry, 
rozpoczynając uroczyste nabożeństwo  
w kościele ewangelicko-augsburskim ap. 
Jakuba Starszego. Od lat nabożeństwo 
pamiątki założenia i poświęcenia kościoła 
ap. Jakuba gromadzi liczne rzesze wier-
nych Kościoła ewangelicko-augsburskie-
go. W minioną niedzielę w nabożeństwie 
uczestniczyli duchowni: zwierzchnik Ko-
ścioła ewangeklicko-augsburskiego ks. 
biskup Jerzy Samiec, ks. radca Janusz 
Staszczak z parafii w Koszalinie, ks. dr 
Adrian Korczago, ks. Michał Matuszek  
i ks. Dariusz Lerch. Proboszcz ks. P. Wow-
ry witał wszystkich wiernych, a także 
gości: posła Czesława Gluzę, starostę 
Jerzego Nogowczyka, przewodniczącego 
Rady Miasta Stanisława Malinę.

Tradycyjnie nabożeństwo wieńczące 
Dni Jakubowe odbywa się równocześnie 
wewnątrz kościoła i na placu parafialnym, 

głoszone są również dwa kazania, w tym 
roku przez ks. bp. J. Samca i na placu 
kościelnym przez ks. J. Staszczaka. Oba 
kazania poprzedzone zostały Słowem 
Bożym z Ewangelii św. Jana:

A przechodząc, ujrzał człowieka ślepe-
go do urodzenia. I zapytali go uczniowie 
Jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on 
czy rodzice jego, że się ślepym urodził? 
Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, 
ani rodzice jego, lecz aby się na nim ob-
jawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać 
dzieła Tego, który mnie posłał, póki dzień 

jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie 
mógł działać. Póki jestem na świecie, je-
stem światłością świata. Po tych słowach 
splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto,  
i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł 
do niego: Idź i obmyj się w sadzawce 
Syloe. Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z 
odzyskanym wzrokiem.

W swym kazaniu ks. J. Staszczak mówił 
m.in.:
- Miło jest być pomiędzy wami. Miło jest 
też być w takich miejscach, gdzie jeszcze 
Kościół jest liczny, żywy, gdzie nie musi 
podnosić się z różnych zawirowań, które 
dotknęły go po wojnie. Kiedy przeżywamy 
wspólnie tą uroczystość, warto zapytać, co 
tak naprawdę każe nam tu być? Kto nas tu-
taj zaprasza? Po co tu wszyscy, niezależnie 
od wieku, jesteśmy? Czy tylko przeszłość, 
zapamiętana dzięki kronikom parafii, czy 
także pytanie o nasze tu i teraz, ale także 
pytanie o naszą przyszłość. (...) Czy nie 
dopuścimy w nas niczego nowego, nie 
zmienimy naszego wyobrażenia o świecie 
i ludziach, i wreszcie o nas samych. Każdy 
z nas przecież ma wyobrażenie o sobie,  
o innych, o świecie. Ale jeśli nie do-
puścimy w nas niczego nowego, wtedy 
może się stać, że pozostaniemy zamknięci  
i ślepi na nowe wyzwania, na nowe moż-
liwości pojawiające się w naszym świecie. 
Pozostaniemy uwięzieni w szablonach my-
ślowych i przekazach z dawnych, zupełnie 
nieprzystających do naszych realiów, cza-
sów. Pozostać otwartym na nowe, to trud-
ne, z wiekiem coraz trudniejsze zadanie. 
Jeśli już nie umiesz, jeśli już nie chcesz, to 
straciłeś wzrok. Potrzebujesz pomocy! (...) 
Jezus zmieniał świadomość ludzi, a przez 
to także ich postawy i wybory życiowe.

Wewnątrz kościoła ks. bp. J. Samiec 
mówił w swym kazaniu m.in.:
- W tym kościele znajdujemy się w cieniu 
góry zwanej Równicą. Nazwa tej góry 
każdemu ewangelikowi na Śląsku Cie-
szyńskim przypomina historię naszego 

diecezjalna orkiestra dęta.                                                                                 fot. W. suchta

pyTanie o cel życia

biskup Jerzy samiec.                                                                                           fot. W. suchta
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Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2, lata 60. Od 
lewej: Bolesława Tűring, Wanda Chlebik, Emilia Krysta, Anna 
Ludczyn (sekretarka), Eugenia Karnas,  Janina Falecka, Michalina 
Mendrek, Maria Gradzik, klęczą: Danuta Lorek, Lidia Niemiec, 
stoi Józef Owczarzy. Fotografię, którą wykonał nauczyciel Jan 
Szlaur udostępniła i opisała Krystyna Chwastek.  

Kościoła ewangelickiego. Równica stała 
się synonimem zachowania wiary w okre-
sie prześladowania. I choć miejsc, gdzie 
odprawiano tajemne nabożeństwa na tej 
ziemi jest wiele, to jednak Równica jest 
tym najbardziej znanym. Ale nie jesteśmy 
w tej chwili w lesie, na zboczu góry, ale 
zgromadzeni w tym pięknym kościele. Co 
prawda główne wejście znajduje się z tyłu, 
a nie od strony ulicy, co byłoby naturalne, 
ale zaprasza do wejścia. I choć wiemy, że 
wieżę można było dobudować później, to 
jednak teraz jesteśmy w kościele, który 
mamy, w którym są organy, ołtarz. (...) 
Nie musimy już mówić tylko o historii, 
ale możemy mówić o tworzeniu tego 
zboru, tej parafii i patrzyć w przeszłość  
z dumą, na osiągnięcia, na to co udało się 
ewangelikom ustrońskim zbudować. Ale 
gdy patrzymy na te osiągnięcia, na ten 
piękny kościół, to musimy powiedzieć, 
że to wszystko wy osiągnęliście, wasi 
dziadowie i pradziadowie, dzięki Bożemu 
błogosławieństwu. Jest to obraz darów 
Bożych, Bożej łaski okazywanej nam 
ludziom. To Bóg ma w ręku wszelkie oko-
liczności. (...) Nie wiemy, dlaczego ponad 
sto lat ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim 
musieli znosić prześladowania? Dlaczego 
Pan Bóg do tego dopuścił? To był Boży 
plan. Żyli w takich, a nie innych oko-
licznościach, a jednak wykonywali Boże 
dzieło, Boży plan. Dzisiaj, gdy rozejrzymy 

się dookoła, znów powinniśmy zadać py-
tanie, o cel naszego życia. Zadać pytanie: 
Panie, w jaki sposób chcesz objawić swoje 
działo w moim życiu? Panie, w jaki spo-
sób to wszystko, czym mnie obdarzyłeś, 
mogę wykorzystać na Twoja chwałę? (...) 
Obchodzimy 175 rocznicę poświęcenia 
tego kościoła, 230, rocznicę tej parafii,  
a ostatnie lata, to wy tworzycie jej historię. 
Chciałbym wam za ten trud utrzymywania  
i tworzenia podziękować. Radzie parafial-
nej za podejmowane decyzje, za troskę 
o parafię, chórom parafialnym, które tak 
pięknie śpiewają, grupom biblijnym. Za 
to, że jesteście, że ten potencjał, który jest 
przed wami, wykorzystujecie. (...) Chciał-

bym też, byście z tego kazania zapamiętali 
jedno zdanie: Bóg jest Panem wszelkiej 
okoliczności. A ta okoliczność jest dana, 
byśmy w niej oddawali Bogu chwałę nie-
zależnie od tego, co nas będzie spotykało. 
Czy będzie ciężko, czy lekko, pamiętajmy, 
że wszystko jest na Bożą chwałę.

Przed uroczystym nabożeństwem na pla-
cu parafialnym koncertowała Diecezjalna 
Orkiestra Dęta pod dyrekcją kapelmistrza 
Adama Pasternego. Orkiestra uświetniła 
też nabożeństwo, a śpiewały chóry para-
fialne pod dyrekcją Marioli Dyki wewnątrz 
kościoła i Pawła Branca na placu kościel-
nym. Partie solowe w kościele wykonywa-
ła Paulina Hławiczka.  wojsław suchta 

U Nas koLorowo - Lato 2013 z MaLwINką
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” proponuje sto jeden kolorowych pomysłów na inte-

resujące zajęcia letnie w pracowni i ogródku dla dzieci w wieku 7-12 lat w okresie od 1 do 14 
sierpnia 2013. Tematyka spotkań:1. MAŁY KSIĄŻĘ – czytanie oraz  ilustrowanie tekstów  
(3 spotkania), 2. MAGIA TRZECH KOLORÓW – Marc Chagall, prezentacja multi  
z omówieniem, 3. Exlibris – A CO TO? – krótkie omówienie, tworzenie własne-
go logo, 4. TADEUSZ MAKOWSKI – malarz polskich dzieci, prezentacja multi  
z omówieniem, 5. PLENER MALARSKI w ogródku, 6. NIKIFOR – malarstwo naiwne, pre-
zentacja multi z omówieniem, 7. NASZA ULICZKA – tworzenie użytkowych kompozycji  
z makulatury (2 spotkania), 8. ZABAWY RUCHOWE w ogródku, 9. ZOO w Ostrawie 
– całodzienna wyprawa dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia przewiduje się codziennie, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 13-16 dla grupy maks. 15 dzieci. Zgłoszenia przyj-
mujemy osobiście lub telefonicznie codziennie w godz. 11-16, tel.: 33 858 78 44. Dla 
najbardziej aktywnych uczestników  przewidziane są nagrody. Muzeum czynne jest 
codziennie w godz. 11-16, a warto je odwiedzić.
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Tancerze Teatru Wielkiego w łodzi w tangu.                                                   fot. M. niemiec

– Jest połączeniem polskiego Jamesa Bon-
da, porucznika Borewicza, Stevena Se-
agala, Roberta Kubicy oraz jeszcze kilku 
innych, których imienia nie wymienię, 
bo nie chcę im robić przykrości. Drodzy 
państwo, Franciszek Lehar, pewnego dnia, 
najgorszego w swym życiu, opuszczał teatr 
po premierze operetki „Żółty kaftan”, która 
dzięki cudownemu tytułowi, wymyślonemu 
przez librecistów, była klapą, zanim się 
jeszcze rozpoczęła. Oczywiście, momen-
talnie zdjęto tę operetkę z afisza. Jednak 
Lehar nie poddał się, wkroczył jeszcze raz 
na wojenną ścieżkę, poprawił swe dzieło.  
W stanowczy i zdecydowany sposób popro-
sił librecistów, aby lepiej skoncentrowali 
się na swojej pracy, i po kilku miesiącach 
już bez wielkiej fety, utwór powrócił na 
scenę. Mowa o „Krainie uśmiechu”. Proszę 
państwa, jeśli „Kraina uśmiechu”, jeśli 
połączenie Jamesa Bonda i porucznika 
Borewicza, to na scenę może wejść tylko on 
– nieustraszony, niedościgniony, wspaniały 
(jakoś państwo nie klaszczą…, o, teraz 
lepiej) – Mirosław Niewiadomski. 

To tylko maleńka próbka możliwości 
tenora Bartosza Kuczyka w roli konfe-
ransjera. Bo każdy występ poprzedzony 
był elokwentną, żartobliwą opowiastką, 
na dodatek z nutką autoironii. Same zapo-
wiedzi utworów nagradzane były gromkimi 
oklaskami, a co dopiero popisy wokalne 
i taneczne. Oczywiście Bartosz Kuczyk 
również śpiewał, a oprócz niego sopra-
nistki: Agnieszka Wawrzyniak i Karolina 

Garlińska-Ferenc oraz wspomniany już Mi-
rosław Niewiadomski. Zabrali oni widzów  
w „Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu”,  
a tytuł koncertu znakomicie oddawał at-
mosferę panującą w ustrońskim amfite-
atrze w sobotę, 20 lipca. Czar zapewniały 

nieusTraszone Tenory

k. garlińska-ferenc.                                                                                             fot. W. suchta

nie tylko piękna muzyka, śpiew i taniec, 
ale również wspaniałe stroje artystów. 
Sopranistki za każdym razem wycho-
dziły na scenę w innej wieczorowej kre-
acji, kostiumy tancerzy lśniły i powiewały  
w trakcie występów. Publiczność nawet się 
nie zorientowała, kiedy minęły prawie dwie 
godziny koncertu. 

Na widowni zasiadło kilkaset osób, które 
za bilet wstępu zapłaciły 25 zł. Drugie tyle 
miało okazję posłuchać muzyki w parku, 
siedząc na ławeczkach, czy po prostu 
przechodząc. 

Pani Helena z Knurowa powiedziała, że 
lubi takie pieśni, ale nie stać jej na wejście. 
Przyjechała na kilka dni do koleżanki, 
pochodzącej z Przemyśla, która jest akurat  
w sanatorium. Ale właśnie dzisiaj odwiedzi-
ły ją wnuki. Woli nie sprawdzać, ile wydała 
na atrakcje dla nich. Nieopodal, do zdjęcia 
na rzeźbie przedstawiającej rysie, przygo-
towuje się dwóch urwisów, a ich mama 
bezskutecznie prosi, żeby się na chwilę 
nie ruszali. Na pytanie, czy wybrałaby się 
z dziećmi na taki koncert, odpowiada, że 
chyba nie usiedziałyby w jednym miejscu 
i w ciszy. Gdyby był bezpłatny, to poszłaby, 
żeby synowie posłuchali ambitnej muzyki, 
ale w razie czego mogłaby wyjść. 

Portfele osób przyjeżdżających do 
Ustronia są coraz cieńsze, co podkreślają 
wszyscy prowadzący działalność związaną  
z turystyką. Wczasowicze najpierw za-
płacą za nocleg, wyżywienie i najbardziej 
popularne atrakcje. Bez sztuki można się 
obyć. Ci, którzy uznali, że warto wydać 
pieniądze na koncert, na pewno nie byli 
zawiedzeni. Mieli okazję obejrzeć profe-
sjonalnych artystów Teatru Muzycznego  
z Poznania i Teatru Wielkiego z Łodzi. 
Właściwie to zaoszczędzili, bo gdyby 
mieli pojechać na ich koncert, to kosz-
towałoby to dużo więcej. A tak, w luź-
nej, wakacyjnej atmosferze, w swobod-
nych strojach  mogli obejrzeć spektakl 
z górnej półki.                        (mn) 
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ekumeNIczNIe

koncert smyczkowy.                                                                                            fot. W. suchta

orkiestra salonowa.                                                                                             fot. W. suchta

chór prawosławny.                                                                                              fot. W. suchta

IX Festiwal Ekumeniczny w Ustroniu 
upłynął pod znakiem muzyki. Przez dwa 
tygodnie występowały przede wszystkim 
chóry, ale także soliści, zespół kameral-
ny.

Główny koncert odbył się w niedzielę 
14 lipca w amfiteatrze, a wystąpił Chór 
Prawosławny z Bielska Podlaskiego  
z prawosławnej parafii Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny.
- W prawosławnych świątyniach nie używa 
się instrumentów muzycznych - mówił 
przedstawiając chór ks. Aleksy Kury-
łowicz. - Podlaskie cerkwie posiadają 
zespoły śpiewacze złożone z pasjonatów, 
najczęściej amatorów, których łączy umi-
łowanie piękna i radość wspólnego śpie-
wania na chwałę Boga. Nasz chór śpiewa 
w czasie uroczystości świątecznych i na-
bożeństw wykonując muzykę cerkiewną. 
(…) Oprócz kompozycji sakralnych zespół 
chętnie wykonuje wschodniosłowiańskie 
pieśni ludowe. Na tym polu odniósł pierw-
szy sukces w postaci nagrody na tego-
rocznym Konkursie Piosenki Białoruskiej  
w Białymstoku. Repertuar dzisiejsze-
go koncertu został tak dobrany, by po-
kazać różnorodność muzyczną obecną  
w podlaskich świątyniach prawosławnych. 
Poszczególne utwory pochodzą z różnych 
okresów roku liturgicznego, z różnych 
nabożeństw oraz różnych kręgów styli-
stycznych, od klasyków muzyki cerkiewnej 
do kompozytorów współczesnych.

Chór wykonywał pieśni w języku staro-
cerkiewno-słowiańskim, zaprezentowano 
także wschodniosłowiańskie pieśni ludowe. 
Chórem dyrygowała Marta Zinkiewicz.

18 lipca w kościele ap. Jakuba odbył 
się koncert Orkiestry Salonowej Hilarego 
Drozda pod dyrekcją Krzysztofa Durlowa, 
grającego również na skrzypcach. Tego 
dnia wystąpili także: Urszula Chwastek 
– skrzypce, Urszula Mizia - wiolonczela, 
Krystyna Gala - fortepian, Dorota Parzyk 
- flet, Bronisław Greń - klarnet, Jerzy Pu-
stelnik - perkusja. Grano utwory z różnych 
epok, musicalowe, operetkowe, przeboje 
sprzed lat. Orkiestra Salonowa z Cieszyna 
dobrze jest znana ustroniakom i zawsze tak 
samo życzliwie słuchana.

19 lipca odbyły się dwa koncerty. Naj-
pierw w amfiteatrze wystąpili młodzi 
skrzypkowie w przedziale wieku 0-25 lat. 
Było ich kilkudziesięciu. Wykonywano 
wspólnie utwory na orkiestrę smyczkową, 
przy czym skład orkiestry zmieniał się  
w zależności od utworu. Najwięcej emocji 
budziły występy najmłodszych, kilkulet-
nich skrzypków. Na widowni oczywiście 
całe rodziny młodych wykonawców.

Tego samego dnia wieczorem w kościele 
ap. Jakuba koncertował ewangelicki chór 
parafialny z Wisły Głębiec pod dyrekcją 
Tadeusza Poloka. Następnego dnia w tym 
samym kościele wystąpił ewangelicki chór 
mieszany z Cieszyna pod dyrekcją Joanny 
Sikory.

Ostatni akord to niedzielne nabożeństwo 
w kościele ap. Jakuba uświetnione muzycz-
nie przez Dętą Orkiestrę Diecezjalną, chóry 
i występy solowe.         wojsław suchta
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siła do kuźni

W odpowiedzi na pismo z 16.07.2013 r.  
o ustaleniu odpłatności za treningi na 
boisku głównym i bocznym przy ul. Spor-
towej 5 pragniemy poinformować że:

1. Grupa starszych zawodników i ama-
torów spotyka się na boisku KS „Kuźnia” 
nieprzerwanie od ponad 30 lat. Są to głów-
nie starsi mieszkańcy Ustronia, byli za-
wodnicy, byli prezesi, członkowie Zarządu  
i członkowie zwyczajni KS „Kuźnia”, czy 
pasjonaci sportu.

2. Od przynajmniej 15 lat nasza grupa 
traktowana była jako sekcja oldbojów KS 
„Kuźnia” reprezentując klub w zawodach 
i turniejach krajowych (Kraków, Sosno-
wiec, Skoczów, Wisła i wiele innych) 
oraz międzynarodowych (Bystra - Czechy, 
Neuburg am Donau - 11 razy, Budapeszt 
- 6 razy i inne).

3. W sposób naturalny po zakończeniu 
czynnej kariery przejmujemy byłych za-
wodników KS „Kuźnia”, umożliwiając 
im dalsze treningi i udział w meczach  
i turniejach.

4 . W okresie zimowym niektórzy chętni 
czynni zawodnicy klubu bezproblemowo 
uczestniczą w naszych treningach na hali 
SP 1.

5. W miarę naszych możliwości sta-
raliśmy się wspomóc KS „Kuźnia”  
w Ustroniu czy to pracą społeczną (praca 
przy remontach czy awaryjnych naprawach 
wykonywanych przez profesjonalne ekipy 
budowlane, prowadzenie obsługi gastro-
nomicznej i logistycznej na turniejach 
8-12 osób), czy starając się pozyskać od 
sponsorów potrzebne środki finansowe, 
materiały czy stroje sportowe dla dzieci. 
Powstanie obiektów klubowych takich 
jak: zadaszenie trybuny, drewniana wiata 
czy kapitalny remont budynku głównego 
były realizowane przy znacznej naszej 
pomocy.

6. Jesteśmy głównym organizatorem 
Międzynarodowego Turnieju Oldbojów  
w Piłce Nożnej, który odbył się w tym roku 
już po raz 10! W turnieju tym uczestniczą 
drużyny z Ustronia i miast partnerskich 
oraz zaproszeni goście.

Ustalenie przez Zarząd jakichkolwiek 
opłat za każdy trening od byłych piłkarzy, 

działaczy a zarazem mieszkańców Ustronia 
nosi znamiona działań zmierzających do 
wyrzucenia nas z klubu i spowoduje, że 
ponad 20 „starszych panów” od tylu lat 
związanych z klubem przestanie uprawiać 
sport. W minionych latach , gdy budżet 
klubu był mniejszy o 60% nie pobierano 
nigdy żadnych opłat od naszej grupy.

W związku z tym kategorycznie sprze-
ciwiamy się traktowaniu w sposób czysto 
komercyjny ludzi, którzy na przestrzeni 
ostatnich 30 lat tworzyli ten klub, o czym 
ludzie związani z obecnym Zarządem 
chyba zapomnieli. Trzeba się zastanowić 
czy wprowadzanie standardów z klubów 
zawodowych do małego klubu, który jest 
finansowany głównie przez Miasto nie 
spowoduje sytuacji, w której z tego obiektu 
będą korzystali tylko zawodnicy pierwszej 
drużyny i przyjezdni.

Grupa byłych zawodników ks „kuź-
nia” w Ustroniu oraz oldbojów trs 
„siła” : 

Zbigniew Hołubowicz - były prezes KS 
„Kuźnia”, Marian Żebrowski - były dziełacz 
KS „Kuźnia”, Marcin Hołubowicz - były 
zawodnik KS „Kuźnia”, Jacek Hyrnik - były 
prezes KS „Kuźnia”, Wojciech Kozłowski 
- były zawodnik KS „Kuźnia”, Krystian 
Wawrzyczek - były zawodnik KS „Kuźnia”, 
Sebastian Cholewa  - były zawodnik KS 
„Kuźnia”, Kazimierz Heczko - działacz 
sportowy, Andrzej Szeja - były wicepre-
zes KS „Kuźnia”, Robert Haratyk - były 
zawodnik KS „Kuźnia”, Janusz Szalbot 
- były zawodnik KS „Kuźnia”,  Korneliusz 
Kapołka - działacz sportowy, Dariusz Dzia-
dek - działacz sportowy,  Krzysztof Pokorny 
- działacz sportowy, Zdzisław Żółty - dzia-
łacz sportowy, Jacek Piskuła.

   

z muzycznego koncertu na rynku nie bardzo zapamiętałem muzykę, natomiast inne 	
walory owszem.                                                                                                    fot. W. suchta	

od lat piłkarze z sekcji oldbojów Trs „siła” co piątek rozgrywają mecze na 
stadionie kuźni ustroń. ostatnio zaproponowano im, by płacili klubowi za używa-
nie stadionu. oldboje czują się zaskoczeni taką propozycją, a efektem list, który 
zamieszczamy poniżej

Jeszcze w czerwcu siła i kuźnia wspólnie zorganizowały festyn sportowy.  fot. W. suchta	
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

PoZIoMo: 1) uśmiechnięta od ucha do ucha, 4) zwada, 
6) kiedyś bronił cnoty, 8) króluje w stawie, 9) inaczej strop, 
10) kuzynka, 11) szerokie i głębokie, 12) prawy dopływ 
Kołymy, 13) Przemek – kickbokser, 14) kwaśna przyprawa, 
15) spec od sztucznej czupryny, 16) warowne miasto, 17) 
pastylka na ból gardła, 18) wąsata ryba, 19) gruby sznur, 
20) sto centymetrów.
PIoNowo: 1) karta dań, 2) obrazek zamiast słowa, 3) też 
arystokrata, 4) nieporozumienie, 5) z kremem, 6) czyste w 
górach, 7) rodzaj kurtki, 11) archaiczne określenie Rosja-
nina, 13) inaczej deka, 14) duży port w Algierii.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do  2 sierpnia.

rozwiązanie krzyżówki z nr. 28

LetNIkorZe
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ufundo-

waną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzy-
muje Hildegarda rucka z Ustronia, ul. Fabryczna 
Zapraszamy do redakcji. 

 

kazimierz szymeczko „Fałszerze w sieci”
W zaułkach śląskich miast, pośród kolekcjonerów staroci, przeróżnych 

wydrwigroszy i grasujących w Internecie oszustów, trójka przyjaciół 
usiłuje odebrać łup. Ci, którzy wczoraj byli zwierzyną, dziś stają się 
myśliwymi. A wszystko to w tajemnicy przed nauczycielami i rodzicami, 
którzy woleliby gimnazjalistów widzieć nad podręcznikiem…

Grzegorz kasdepke „kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze  
o uczuciach”

Bywają czasem dni, kiedy atmosfera w przedszkolu trochę się psuje... 
Na szczęście dzieci mają panią Miłkę. Ona potrafi dać sobie radę ze 
wszystkim - ułagodzi naburmuszonego Bodzia, zorganizuje przedstawie-
nie teatralne, a nawet wypędzi duchy! Kocha, lubi, szanuje... czyli jeszcze 
o uczuciach to zbiór zabawnych opowiadań poświęconych między innymi 
miłości, nienawiści, strachowi i poczuciu winy. 

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.

Przeszykowno Hanko!
Na, byłoby to strasznie niepieknie z naszej strony jakby ci re-

dakcyja szumnie nie powinszowała na twoji miano. Winszujymy ci 
zdrowiczka, żebyś pieknych roków dożyła i fórt by ci Pón Bóczek 
dobry rozum dowoł byś mógła dycki pisować do gazety, a czytelniki 
by cie radzi czytali. Nóżki niech idóm fórt do przodku.Wiysz sama 
jak to je na stare roki – jak ni ma zdrowio, to człowiek mo sóm ze 
sobóm doś użyry. Haniczko my by ci, aji zamówili muzykantów, żeby 
ci wygrali na to twoji miano, ale muzykanty wygrywajóm Juróm, 
Jónkóm, Pawlokóm , Pietróm...

Isto pamiyntosz jak sie do Ustronio skludził jedyn generoł co mioł 
na miano Jyrzi. Tóż mu prziszli wygrać na Jurzigo. Ło mało by sie to 
skóńczyło harestem, ale milicyjo mu wyjaśniła, że to taki cieszyński 
zwyczoj i tylko gdo je w zocy to mu wygrywajóm. Posłoł im dobróm 
flaszke – kóniok francuski. A łóni borocy nie umieli pić takij gorzołki, 
nic im to nie szmakowało, a przeliczali ile by za to kupili czystej-
łojczystej. Widzisz jak ón ich potraktowoł po pańsku.

O kołocz z bórowkami sie nie starej. Isto czytałaś łostatnióm 
ustróńskóm i na piyrwszej stronie redachtor doł piekne zdjynci 
lasu na Równicy. Tam rośnie moc borówek i dziecka przi ceście  
z nimi stojóm. Za ty grajcary kupujóm se cosi do szkoły. Szporujóm 
na jakigosikej szmartfona. Redachtor ni może zbiyrać, bo mógłaby 
mu s kapsy wylecieć kómórka, a do tego mógłby przi tym stracić 
aparat fotograficzny, no ji byłaby sumeryja. Tóż jako by wyglóndała 
gazeta bez zdjyńć redachtora? - Móniczko nie gniywej sie jo też twoji 
zdjyncia pochwolym przi inszej przileżyteczności.

Tyn kołocz z borówkami i fajnóm posypkóm kierosi paniczka łu-
piecze i na pewno się podarzi. Jak ci go prziniesymy to bydzie wóni, 
że sie nie odegnosz od winszowników. Kiesi jak jo chodzowałach po 
winszu, a miałach stareczke Anne, mame Anne i kuzynke Hanusie, 
to starce winszowało sie na zakończyni: Winszujym wóm co wóm 
trzeba, a po śmierci fik do nieba”. To było straszecznie ważne. Jak 
sie tak winsza nie zakończyło, to stareczka i inne starki nie były 
takim życzenióm rade. Za taki piekny winsz dostowało sie pióntke 
i za to kupowało sie pralinki tyatralne. Czasami sie uzbiyrało na 
czekulade z orzechami, co kosztowała trzicet dwa złote. Dzisio 
takich czekulad i bómbonów fajnych ni ma. Pamiyntosz poduszki 
grylażowe na wage, kamyczki w czekuladzie, a śliwki to kupowali 
ino bogocze. My dziecka bylimy rade z landrynków, a na przerwie 
jadło sie suchóm bułke z dropsami. Mama ci dała złoty i za to zamiast 
rożka kupiło sie jakisi szkloki.

Hanko my sóm już strasznie stare i spóminómy taki hańdowne 
czasy. Brzinknij jeszcze do redakcyji na jaki bómbony mosz szmak to 
ci prziniesymy aji śliwki w czekuladzie z naszej łojczystej fabryki.

Miej sie dobrze i czekej na nas, a na Jyndrysa z nasztelowanóm 
warzónkóm!
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W ramach IX Festiwalu Ekumenicznego 
w Muzeum Ustrońskim odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak. 
Jej obrazy w muzeum możemy podziwiać 
do końca wakacji. Na wernisażu dyrektor-
ka Muzeum dr Lidia Szkaradnik witała 
wszystkich przybyłych, a wśród nich Chór 
Prawosławny z Bielska Podlaskiego, rad-
nego wojewódzkiego Karola Węglarzego, 
prof. Jana Hermę, kierownika Szkoły Mu-
zycznej w Wiśle Cezarego Drzewieckiego, 
proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. 
św. Klemensa ks. kanonika Antoniego 
Sapotę, proboszcza parafii ewangelicko-
augsburskiej ap. Jakuba Starszego ks. 
radcę Piotra Wowrego.
– Jest to już dziewiąty festiwal, a rozpoczął 
się 7 lipca w Czytelni Katolickiej – mówił 
prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Ekumenicznego w Ustroniu Arkadiusz 
Gawlik. To wyjaśnienie zapewne wzięło 
się stąd, że festiwal w latach ubiegłych 
otwierał wernisaż w Muzeum Ustrońskim, 
w tym roku zdecydowano się na odmienny 
scenariusz. Przedstawiciele Chóru Prawo-
sławnego wręczyli A. Gawlikowi specjal-
nie na tę okazję upieczonego sękacza.

Swymi umiejętnościami popisali się 
uczniowie wiślańskiej Filii Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Cieszynie: na akor-
deonie Dominika Pilch i Tomasz Rosz-
kowski z klasy Piotra Sztwiertni, na pia-
ninie Simona El-Sayed z klasy fortepianu 
Beaty Drzewieckiej.

Malarstwo Elżbiety Szołomiak jest dość 
dobrze znane w naszym mieście, bo też 
nie jest to jej pierwsza autorska wystawa 
w Ustroniu. Znane są też jej prelekcje  
z podróży do najodleglejszych zakątków 
globu, bo artystka jest zapaloną podróż-
niczką. 
– Jest uznana w kraju i za granicą,  
a wszyscy kojarzą jej piękne „szołomiaki”, 
bo są to obrazy wszędzie rozpoznawalne 
– mówiła L. Szkaradnik. – W Muzeum 
w ciągu ostatniego pięciolecia mieliśmy 

kilkakrotnie możliwość zachwycania się, 
czy to obrazami pani Elżbiety, czy to jej 
wrażeniami z podróży, a zwiedziła ziemię 
wzdłuż, wszerz i na ukos. Mówię o tym 
dlatego, że jej obrazy często związane są 
z podróżami. Wystawia także przy okazji 
podróży, a nie sposób wymienić wszyst-
kich miejsc na różnych kontynentach jak 
chociażby w Japonii, Indonezji. Wszę-
dzie te wystawy cieszyły się znakomitym 
odbiorem. Gdy debiutowała po studiach 
plastycznych na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, odbyło się to od razu 
w galerii w Warszawie, zostało doskonale 
przyjęte, co dość rzadko początkującemu 
artyście się zdarza, a sama nigdy starała się 
o rozgłos. My jej obrazami się zachwyca-
my, a będziemy mieli do tego okazję do 
końca sierpnia. W sali z jej obrazami panu-

je taka atmosfera, że nie sposób wyjść bez 
pozytywnej energii. Z urodzenia nie jest 
ustronianką, ale mieszka już z nami ponad 
ćwierćwiecze i niech tak pozostanie.

Sama artystka zaskoczona frekwencją 
powiedziała:
– Urodziłam się w Jarosławiu i tematyka 
moich obrazów wędruje po Roztoczu, 
szczególnie tematyka tej wystawy, ponie-
waż są to kościółki i cerkiewki, szlakiem 
sakralnej architektury drewnianej. Rozto-
cze jest terenem rolniczym, to łąki, pola, 
ale teren podmokły. Są fioletowe plamy 
bluszczu pospolitego, żółte plamy ka-
czeńców, mały kościółki, chłop kosi kosą, 
konik pracuje na polu, śpiewa skowronek 
– atmosfera wschodu. Obecnie mieszkam 
w Ustroniu z wyboru, a z zamiłowania je-
stem podróżniczką. W dawnych czasach na 
wszelkie możliwe sposoby chciałam zwie-
dzać świat, a umożliwiały mi to obrazy  
i wystawy. Byłam na kilku kontynentach, 
zafascynowana jestem innością i występu-
jącymi gdzie indziej zjawiskami. 

Na zakończenie wernisażu modlitwę 
„Ojcze nasz” odśpiewał Chór Prawo-
sławny.                                                 

Bardzo trudno klasyfikować współczesne 
malarstwo, szczególnie takie jak Elż-
biety Szołomiak. Często słyszy się przy 
tej okazji o koloryzmie, choć takie okre-
ślenie nie wszystkim twórcom przypada 
do gustu, wszak każdy malarz operu-
je kolorem. Inna rzecz jak to robią, ale 
wszystkich można określić kolorystami.  
W przypadku Elżbiety Szołomiak jej ob-
razy, choć często z żywymi barwami, ale 
nigdy nie jaskrawymi. Poza tym, jak widać 
na zamieszczonej obok reprodukcji, jest 
to stosowanie barw bardzo oszczędne, 
niemal ascetyczne, a jednoczesnie, gdy 
pomyślimy o obrazach tej artystki, zawsze 
pierwsze skojarzenie to właśnie kolory.  
I niech tak zostanie.      wojsław suchta 

szołoMiaki W MuzeuM *    *    *
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 W uphillu patrzymy nie tyle na długość 
tras (odpowiednio 11 km i 13 km), co na 
przewyższenia pokonywane przez zawod-
ników, w tym przypadku 580 i 789 m. Nie 
liczy się widowiskowa technika zawodów 
cross-country ani wzajemne wyprzedzanie 
się i sprinty, lecz raczej walka ze sobą 
i umiejętność rozłożenia sił tak, żeby 
wystarczyło ich od startu w dolinie do mety 
na szczycie. Startować może każdy, trzeba 
lubić dać sobie wycisk. 
– Bolało jak cholera, kiedy podjeżdżałem, 
więc dałem z siebie wszystko – mówi 
Mikołaj Menke, jeden z zawodników. 
– Teoretycznie jak nie boli, to znaczy, że się 
nie jedzie. Jestem wyznawcą takiej teorii, 
że jeśli ktoś jest w stanie mówić, to znaczy, 
że jedzie za słabo. 

Amatorzy przyjeżdżają, żeby się 
sprawdzić, ale nawet najlepsi kiedyś tak 
zaczynali: 
– Na początku, jak się zaczynało jeździć, to 
pod każdą górę się modliło, żeby to się już 
skończyło – mówi Sz. Biel, najszybszy na 
Ostrym. – A teraz człowiek o tym nie myśli. 
To nie przyjemność, wiadomo, każdy 
cierpi, ale organizm dużo lepiej to znosi. 
Ważna jest też głowa, trzeba wiedzieć, na 
co człowiek się porywa, wiem, że będzie 
bolało. Znajomość trasy robi swoje. Trzeba 
wiedzieć, żeby się nie wypompować na 
pierwszym kilometrze, mocno pojedziesz 
na początku, a potem widziałem, że niek-
tórzy szli. Tu nie było ostro, bardziej liczył 
się dystans, bo 10 kilometrów jak na uphill 
to jednak trochę jest. 

Metody na rozpoznanie trasy są różne, 
większość uczestników zna jednak Beskidy 
doskonale, z własnych wypadów czy  

z poprzednich edycji wyścigów. Niektórzy 
po zapisaniu się w biurze zawodów spo-
kojnie robią rozgrzewkę, wyjeżdżając na 
metę, żeby potem pokonać tę samą trasę  
w przyśpieszonym tempie. Innym wys-
tarcza zerknąć na opis w internecie, gdzie 
podany jest dokładny profil trasy, jaka 
jej część jest po asfalcie, jaka w terenie, 
które opony najlepsze. Wszyscy przed 
startem muszą obowiązkowo stawić się 
na odprawie technicznej, podczas której 
organizator Andrzej Nowiński, mówi  
o aktualnych warunkach pogodowych (w ten 
weekend były wyśmienite) i zwraca uwagę 
na niebezpieczne miejsca (na przykład 
odcinki w ruchu samochodowym). 

Tegoroczny cykl podzielony jest inaczej, 
niż w zeszłym roku. Zawody odbywają się 
nie pojedynczo, w tygodniowych lub dwu-
tygodniowych odstępach, ale są skupione 
po dwa, w trzy letnie weekendy. Ta formuła 
budzi wśród zawodników mieszane głosy. 
Niektórzy są niezadowoleni, bo przyz-
wyczajeni byli do poprzedniego rytmu  
i mówią, że łatwiej jest im znaleźć jeden 
dzień, niż przyjeżdżać od razu na dwa. 
Inni, szczególnie zawodnicy nastawieni 
na osiągnięcie dobrych wyników w kla-
syfikacji generalnej, nowy podział sobie 
chwalą: 
– Robienie zawodów dwa dni pod rząd 
to bardzo dobry pomysł, bo nie tracimy 
tyle na paliwo – mówią M. Menke i Piotr 
Ostachowski z grupy rowerowanie.pl,  
z Krakowa. – Tak to trzeba było w jeden 
tydzień przyjechać na Ostry, a potem na 
Czantorię, a miejscowości 10 kilometrów 
jedna od drugiej. Logistycznie jest to 
znacznie lepsze i łatwiejsze, a poza tym  

w tej formule można sprawdzić na 
przykład, kto się lepiej zregeneruje.
– Rzadko kiedy zdarza się, żeby z jednego 
cyklu zawody były dzień po dniu, to jest 
wyjątek – komentuje Sz. Biel. – Dobrym 
wyjściem jest to, że liczą się cztery najlep-
sze wyścigi, a nie wszystkie pięć, bo często 
jest tak, że ktoś ma gorszy dzień, albo jakiś 
defekt i jeden wynik wypada.  
– Potem pojawia się pytanie, kto ma jakie 
priorytety – dodaje Piotr Wilk. – Trzeba to 
tak podzielić, żeby starczyło sił. Ale jeśli 
ktoś jeździ w grupie kolarskiej, to spon-
sorzy wymagają też, żeby pokazywać na 
różnych wyścigach. 

W ten weekend Ostry zdobyło 125 
zawodników, Czantorię 128. Następne 
terminy: 3 i 4 sierpnia (będzie to szczyt 
Rakowej na Słowacji i Tyniok z Istebnej), 
zakończenie cyklu odbędzie się 24 sier-
pnia tradycyjnym wjazdem na Równicę. 
Cykl jest międzynarodowy, łączą go  
szczyty Beskidów, ulubione przez kolarzy 
niezależnie od granic państwowych. Kla-
syfikacja generalna nie uwzględnia tych 
podziałów, jednak przewidziana jest za-
wsze nagroda dla najlepszego zawodnika 
z Polski, Czech i Słowacji. Zwycięzca 
cyklu otrzymuje Puchar Euroregionu Śląsk 
Cieszyński. Organizatorami zawodów są 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Us-
tronia i ADROIT BIKE s.r.o., partnerem 
słowackim jest gmina Raková. 

WYNIKI: ostry
KOBIETY do 20. lat: Michaela Siko-

rova, 47 min 8 s; do 39. lat: Kamila Pro-
chazkova, 43 min 26 s; powyżej 40. lat: 
Karin Kurova, 51 min 1 s. 

MĘŻCZYŹNI: do 14. lat: Jan Pawłowski, 
41 min 20 s; do 17. lat: Michał Szewczyk, 
38 min 49 s; do 29. lat: Szymon Biel,  35 
min 11 s; do 39. lat: Marcin Wróbel, 35 min 
51 s; do 49. lat: Martin Sima, 35 min 30 
s; do 59. lat: Mirosław Sikora, 38 min 16 
s; powyżej 60. lat Zbigniew Krzeszowiec 
40 min, 22 s. 

Czantoria
KOBIETY do 20. lat: Michaela Sikorova, 

1 h 8 s; do 39. lat: Kamila Prochazkova, 55 
min 44 s; powyżej 40. lat: Karin Kurova, 
1 h 5 min 1 s. 

MĘŻCZYŹNI: do 14. lat: Jan Pawłowski, 
51 min 7 s; do 17. lat: Michał Szewczyk, 
47 min 52 s; do 29. lat: Piotr Wilk, 43 min 
39 s; do 39. lat: Michał Czyż, 44 min 43 
s; do 49. lat: Marian Mrózek, 45 min 5 s, 
do 59. lat: Mirosław Sikora, 47 min 23 s, 
powyżej 60. lat: Zbigniew Krzeszowiec 51 
min 5 s.                                                  (mk) 

połączone szczyTy
żeby w takim wieku móc nadal bić rekordy - wystarczy pokochać rower.    fot. r. dovičič	

za nami dwa wyścigi tegorocznej edycji cyklu uphill MTb beskidy. W sobotę 
kolarze zdobyli ostry (946 m n.p.m.) z bystrzycy (czechy), w niedzielę Wielką 
czantorię (995 m n.p.m.) z Wędryni (czechy). najszybszy na ostrym okazał się 
Szymon	Biel	z	czasem	35	min	11	s,	na	czantorii	piotr	wilk,	43	min	39	s.	
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Stopa bezrobocia nadal spada. Na koniec czerwca wyniosła 17,9% w 
kraju, w województwie śląskim 16,7%, a w naszym powiecie 14,2%. 30 
czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowanych 
było 794 ustroniaków, dwa miesiące wcześnie j - 850.

19 lipca zaplanowano w ustrońskim amfiteatrze wieczór na wesoło. 
Rozrywkę mieli zapewnić Jerzy Kryszak oraz kabarety Ani Mru Mru, 
Dno i Szum. Z powodu zbyt małego  zainteresowania, impreza nie odbyła 
się. Mówi o tym organizatorka Bożena Szafrańska-Cyranowska: - (…) 
Naprawdę jestem zaskoczona. Czyżby kabaretowy repertuar nie trafiał w 
obecne nastroje społeczeństwa? (…) Faktem jest, że nie wszyscy jeszcze 
wiedzą, że ustroński amfiteatr jest zadaszony. (…) 

Coraz lepszej jakości  jest woda pitna, która płynie z kranów w ustroń-
skich mieszkaniach, zaopatrywanych z wodociągu grupowego, biegną-
cego od stacji uzdatniania w Wiśle Czarnem. Nie ma w niej praktycznie 
zawartości chloru i zniknął przy tym charakterystyczny zapach. To skutek 
zastosowania nowoczesnej technologii i urządzeń w stacji użytkowanej 
przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Ustroniu. Dezynfekcji 
dokonuje teraz olbrzymia lampa ultrafioletowa, która niszczy bakterie.

15 lipca zaczęła wydawać posiłki jadłodajnia prowadzona przez Fun-
dację Św. Antoniego w Ustroniu. W wyremontowanym i przystosowanym 
budynku przy ul. Kościelnej 21, w którym niegdyś znajdowały się biura 
nieistniejacego już tartaku, od poniedziałku do piątku od 12 do 14 kilka-
dziesiąt osób ubogich może zjeść smaczny, pożywny jednodaniowy posiłek. 
Planowano wydawanie 40 posiłków dziennie, ale już widać, że chętnych, 
zasługujących zarazem na tego rodzaju pomoc, jest więcej. 

Jedną z atrakcji tegorocznej Beskidzkiej Wystawy Psów Rasowych  
w Ustroniu, była wizyta na stadionie Kuźni suczki goldena retrivera Pauzy, 
gwiazdorki serialu „Psie serce”. Właściciel Pauzy, Szymon Paczek jest 
mieszkańcem Cieszyna. Gdy zgłoszono się do niego z propozycją, by 
jego suczka zagrała w serialu telewizyjnym, miał trochę wątpliwości. Tak  
o tym mówi: - Na zdjęcia wyjechała na trzy tygodnie na Mazury beze 
mnie i obawiałem się tego. W końcu mnie przekonali, że jedzie na kolonie  
i może będzie miała rozrywkę. Tam była dodatkowo szkolona, więc wróciła 
z planu jeszcze bardziej ułożona. Na początku grały dwie suki, z czasem 
została tylko Pauza, gdyż lepiej znosiła kręcenie zdjęć. Oczywiście, jak 
każda gwiazda filmowa, kaprysiła poza planem i nie zawsze jej się chciało, 
natomiast gdy tylko zapalano światła i włączano kamery, była gotowa  
i prezentowała pełny profesjonalizm.                                Wybrała: (mn)

www.ustron.pl

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

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.komandor-
ustron.pl

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, wę-
giel groszek. TRANSPORT, RATY. 
33/852 32 12, 518 201 189.

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Sprzedam cinquecento. 507-385-
375.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

Pokój do wynajęcia. 665-875-678, 
(33)854-71-37.

Ustroń Centrum do wynajęcia na 
działalność 130m2 parter, 170m2 
piętro. 604-357-802.

Dwa piece kaflowe, kuchenny  
i pokojowy. Sprawne, oddam za 
rozbiórkę. Tel. 503-029-373.

Malowanie dachów, tarasów, 
okien, pokrycia papą termozgrze-
walną. 505-168-217.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
"Wszystko dla dzieci", ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Skup samochodów, stan obojętny. 
Tel. 515-409-571.

Auto złom, najlepsze ceny. Tel. 
515-409-571.

dziesięć  lat  temu

MILITARY FESTIVAL 
27 VII 15.00        Pokaz sprzętu wojskowego, rynek
   16.30        Pokaz walki wręcz, prezentacja uzbrojenia  
               i sprzętu wojskowego, Park Kuracyjny
   17.00        Koncert Galowy z udziałem laureatów piosenki  
               żołnierskiej i finalistek Miss Polski Militaria 
               i Wakacyjnej Miss Polski, amfiteatr 
28 VII 12.00        Koncert i pokaz musztry paradnej Orkiestry  
               Wojskowej, rynek
2 VIII  17.00        Spotkanie z Sylwią Cieślar na temat „Dom 
               w Amazonii, spotkanie z wolontariuszką 
               misyjną”, Muzeum Ustrońskie
3 VIII 14.00        III Wybory Małej Miss/Mr Polski – Liga 
               Talentów zakończona musicalem, amfiteatr
4 VIII  16.00        Międzynarodowy Koncert Piosenki Chrześci- 
               jańskiej, amfiteatr
10 VIII 12.00        Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny,  
               Karczma Góralska 
11 VIII 16.00        Międzynarodowe Wybory Miss Wakacji, 
               amfiteatr

25.07      na szlaku       ul. 3 Maja 46       tel. 854-14-73
26-27.07   centrum       ul. daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
28.07      Venus       ul. grażyńskiego 2      tel. 858-71-31
29.07      centrum       ul. daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
30-31.07   na zawodziu ul. sanatoryjna 7      tel. 854-46-58
1-2.08     elba       ul. cieszyńska 2     tel. 854-21-02

ach te kobietki.                                                        fot. g. Winiarska

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

podziękoWanie
serdecznie dziękuję wszystkim wrażliwym i dobrym 
osobom, które pomogły mi podczas wypadku na ul. 
partyzantów w ustroniu, wezwały pogotowie, zadzwo-
niły do rodziny i trwały przy mnie, wspierając dobrym 
słowem i materiałami opatrunkowymi w czasie tych 
trudnych chwil.                                      poszkodowana	
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felieton

felieton
tak sobie myślę

Chrześcijańskie 
stowarzyszenie 
ekumeniczne

Déjà vu! - to już gdzieś widziałem! Tak 
właśnie pomyślałem, gdy nadeszła kolejna 
reforma śmieciowa w naszym mieście. Od 
czasu przemian ustrojowo-gospodarczych, 
to już chyba trzecia, albo czwarta. Dokład-
nie nie pamiętam. Tym razem nie był to 
wymysł naszych lokalnych władz samorzą-
dowych, lecz to władze państwowe posta-
nowiły ustawowo zobowiązać samorządy 
do odbioru śmieci, i to w sposób wskazany  
w tejże ustawie. Tak więc po dwudziestu 
trzech latach istnienia samorządu państwo, 
kiedy to każda gmina jakoś zorganizowała 
sobie odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
sposobem własnym lub zleconym, narzuciło 
gminom nowe ujednolicone rozwiązanie. 
Przy tej reformie, podobnie jak w innych 
sprawach, zupełnie nie liczono się z do-
tychczasowymi rozwiązaniami gmin, często 
wypracowywanymi przez lata doświadczeń  
i eliminacji popełnianych błędów. Wszystko 
odgórnie uregulowano na modłę zachodnio-
europejską.

Pamiętam jak od połowy 1990 roku, czyli 
niemal początku istnienia naszego samo-
rządu, zmuszeni zostaliśmy do szybkiego 
zorganizowania odbioru i zagospodarowania 
odpadów w naszym mieście. Ustalona usta-
wą o samorządzie samodzielność gmin spo-
wodowała, że gmina Skoczów, dotychczas 
przyjmująca nasze odpady, zapowiedziała 
rozwiązanie umowy z gminą Ustroń w tym 
zakresie, zaś przygotowywane od lat rejono-
we wysypisko śmieci na górze Chełm zostało 
oprotestowane przez nowe władze samorzą-

W ostatnich numerach Gazety Ustroń-
skiej znaleźliśmy zaproszenie na IX Fe-
stiwal Ekumeniczny organizowany przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekume-
niczne we współpracy z Parafiami: Ka-
tolicką i Ewangelicką. Inicjatywa takiego 
festiwalu wyszła ze strony Stowarzyszenia, 
natomiast większość imprez organizują 
parafie. Przy tym, przynajmniej niektóre 
z nich mają dłuższą historię niż samo 
Stowarzyszenie. I tak dla przykładu Dni 
Jakubowe odbywać się będą już po raz 
trzydziesty… Słyszę więc nieraz pytanie, 
czy ma sens istnienie Stowarzyszenia, 
kiedy tak większość imprez organizowa-
nych jest przy współpracy z parafiami,  
a nawet jest organizowanych przez same 
parafie. Można więc przyjąć, że mogłyby 
się odbywać także bez Stowarzyszenia. 
A współpraca między zainteresowanymi 
parafiami i tak dobrze się układa…

Przy założeniu Stowarzyszenia Ekume-
nicznego chodziło o umocnienie ekume-
nicznej współpracy na terenie naszego Mia-

sta. Osiągnęliśmy to, że parafie organizują 
nabożeństwa czy imprezy o charakterze 
ekumenicznym, na które zapraszają też 
członków innych wyznań. Chcieliśmy pójść 
dalej i spróbować ściślejszej współpracy 
przy organizacji dotychczasowych imprez 
ekumenicznych i inicjowaniu nowych. 
Najwyraźniej, przynajmniej do jakiegoś 
stopnia to się udało. O czym wymownie 
świadczy kolejny, bo już IX Festiwal Eku-
meniczny…

Inna rzecz, że ekumenizm Stowarzysze-
nia ma w praktyce dość ograniczony cha-
rakter. Należą bowiem do niego wyznawcy 
tylko dwóch Kościołów, a więc Rzymsko-
Katolickiego i Ewangelicko- Augsburskie-
go. Dotąd nie udało się poszerzyć zakresu 
jego działania na inne wyznania. Trzeba 
też przyznać, że aktywny udział w jego 
działalności wykazują tylko, i to nieliczni, 
członkowie parafii obydwu Kościołów,  
z centrum naszego Miasta… Wciąż 
przed Stowarzyszeniem stoi więc zada-
nie pozyskania większej liczby członków  
i rozszerzenie jego działalności na inne 
wyznania i inne dzielnice Ustronia…

Póki co skuteczność działalności Sto-
warzyszenia opiera się w dużej mierze 
na dobrej współpracy z obydwoma para-
fiami z centrum Miasta. Tym bardziej, że 
większość imprez organizowanych jest  
w ścisłej współpracy z władzami tych parafii  
i często ma miejsce w ich pomieszczeniach. 

Dla ułatwienia tej współpracy przyjęto za-
łożenie, że w skład zarządu Stowarzyszenia 
wchodzą przedstawiciele obydwu wyznań, 
przewodniczącym jest osoba świecka,  
a jego zastępcami duchowni, urzędujący 
proboszczowie obydwu parafii. Zmiana 
proboszcza spowodowała więc też zmianę 
wiceprzewodniczącego  zarządu Stowa-
rzyszenia…

Co roku przy organizacji Festiwalu Eku-
menicznego zadania zostają podzielone; 
parafie organizują przez kolejne dni im-
prezy w swoich pomieszczeniach, których 
kulminacją są uroczyste nabożeństwa, 
zaś Stowarzyszenie organizuje tradycyj-
nie wystawę o tematyce religijnej w Mu-
zeum Ustrońskim i koncert w amfiteatrze.  
W tym roku była to wystawa malarstwa Elż-
biety Szołomiak „Architektura Sakralna” 
oraz koncert chóru Parafii Prawosławnej  
w Bielsku Podlaskim pod dyrekcją Marty 
Zinkiewicz. Ponieważ nie ma w naszym 
Mieście ani w okolicy parafii prawosławnej 
Stowarzyszenie, zapraszając chóry prawo-
sławne, stara się nieco przybliżyć prawosła-
wie mieszkańcom i gościom Ustronia…

IX Festiwal Ekumeniczny mamy już cał-
kiem, albo prawie za sobą (zależnie od tego 
kiedy ukaże się ten felieton). Mam jednak 
nadzieję, że Stowarzyszenie znowu da  
o sobie znać, i to zapewne wcześniej niż 
dopiero za rok, przy okazji jubileuszowego 
X Festiwalu Ekumenicznego.        Jerzy bór 

dowe Goleszowa. W tej sytuacji musieliśmy 
zorganizować własny sposób odbioru odpa-
dów i wybudować nowe wysypisko śmieci. 
Na jego lokalizację wybraliśmy Poniwiec, 
przy niemałym proteście mieszkańców. Tyl-
ko odwadze ówczesnych radnych oraz wy-
trwałości przewodniczącego rady Zygmunta 
Białasa i cierpliwości naczelnika wydziału 
ochrony środowiska Jana Sztefka udało się 
to składowisko odpadów wybudować.

Dla obsługi wysypiska i odbioru odpadów 
powołano specjalne przedsiębiorstwo, pry-
watno-gminną spółkę prawa handlowego. 
Było to jedno z pierwszych w Polsce przed-
sięwzięć prywatno-gminnych.

W tamtych latach intensywnie szkoliliśmy 
się w gospodarce odpadami, biorąc udział  
w wyjazdach studyjnych do stacji segregacji 
odpadów i kompostowni pod Wiedniem 
oraz w okolicach naszego miasta partner-
skiego Neukirchen-Vluyn. Szczególnie 
doświadczenia naszego miasta partnerskiego 
pomogły nam w rozwiązywaniu problemów 
związanych z gospodarką odpadami.

 Osiągnięty szybko stan organizacji od-
bioru odpadów i ich zagospodarowania oraz 
wysoka świadomość ekologiczna miesz-
kańców, będąca wynikiem działania od 
lat 80-tych ubiegłego wieku koła Polskie-
go Klubu Ekologicznego oraz wydziału 
ochrony środowiska, pod przewodnictwem 
wspomnianego wyżej Jana Sztefka, dopro-
wadziły do rozpisania wkrótce referendum 
w sprawie odbioru śmieci w sposób podobny 
(ale jednak dobrowolnie ustalony!) do dziś 
wprowadzanego rozwiązania. Dlatego też 
moje pierwsze słowa tego felietonu to déjà 
vu! - to już widziałem.

A jak będzie teraz, w wykonaniu no-
wej ustawy, ano zobaczymy! Wyłoniony  
w przetargu odbiorca śmieci musi się szyb-

ko nauczyć specyfiki naszego miasta. Na 
przykład, w upalne weekendy przyjeżdża do 
nas kilkanaście tysięcy turystów, a pojem-
niki na pety po napojach wypełniają się na 
naszych oczach w ciągu kilku godzin. Trze-
ba interweniować natychmiast! Podobnie  
z koszami na śmieci wzdłuż bulwarów, ale-
jek w parkach, czy terenów nad Wisłą. Wie-
rzę, że w Ustroniu będzie dobrze! Wsłuchuję 
się w głos naszego burmistrza, tak jak w tej 
reklamie płyt analogowych „My master’s 
voice!” - gdzie ten pies siedzi przy tubie 
patefonu (no, młodzi Czytelnicy wiecie, co 
to patefon) i słucha, tak ja czytam „głos” 
mojego burmistrza, w jego cotygodniowej 
rubryce zatytułowanej: Zdaniem burmistrza. 
Wielokrotnie wypowiadał się już na temat 
ostatniej reformy śmieciowej, o przepra-
szam, za tytuł felietonu i ten lapsus. Ma być 
oczywiście: odpady, a nie śmieci. Wiadomo, 
że śmieciowe to w Polsce premiera Tuska są 
umowy o pracę. O tempora! O mores!

Póki co, moja żona Lusia, szyja, co kręci 
głową rodziny, właścicielka posesji, zde-
cydowała, że dla jej zdrowia psychicznego 
lepiej będzie, jak nie będziemy segregować 
odpadów. Trudno, będziemy więcej płacić, 
ale w dzisiejszych czasach zdrowie psy-
chiczne jest najważniejsze. Nieszczęsna nie 
wie, że to tylko przygrywka w tej reformie. 
W trzy lata najdalej (dalszych rządów pre-
miera Tuska) i idąc za zjednoczoną Europą, 
wszyscy będziemy zmuszeni do segregowa-
nia odpadów. 

Wraz z moją Lolą, jako głębocy ekolodzy, 
już cieszymy się z tegoco nas czeka!    

                                      andrzej Georg
 

P.S. Tylko, jeszcze jedno, Lola prosi o wię-
cej pojemników na jej potrzeby, zwłaszcza  
w parkach i przy trasach spacerowych!     

śmieci
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żeby się cHciało
W piątek po południu na stawie ka-

jakowym odbyła się kolejna rywaliza-
cja w pływaniu na byle czym. Tak jak  
w latach ubiegłych na brzegu zgromadziła 
się licznie przybyła publiczność. Na staw 
wypłynęły tylko cztery jednostki w tym 
jedna dwuosobowa. Trutniem na kwiatku 
był organizator Jacek Piechocki, gnijącą 
panną młodą jego córka Klaudyna, na 
kajaku ekologicznym pojawiła się Halina 
Christianus, natomiast w Betty i Wilmę na 
flinstonowym pojeździe przeobraziły się 
Dorota Nieużyła i Kasjana Piechocka.
- Pierwsze „Pływanie na byle czym” było 
raczej spontaniczne z pomysłu zrodzonego 
w gronie znajomych. Kilka osób zgłosiło 
chęć zbudowania czegokolwiek, a Kolej 
Linowa „Czantoria” zgodziła się uży-
czyć stawu kajakowego, natomiast Urząd 
Miasta objął honorowy patronat, dając 
też nagłośnienie, bo głośna muzyka przy-
ciąga ludzi - mówi organizator Grzegorz 
Nieużyła. - Później impreza znalazła się 
w kalendarzu miejskim i tak już zostało. 
Chyba najmniej jesteśmy zadowoleni  
z ostatniej edycji. Pierwotnie założyliśmy, 
że będziemy to organizować do czasu, gdy 
załóg będzie przybywać. W tym roku uby-
ło, za to widzowie dopisują. Chyba więc 
musimy zmodyfikować formułę, tak by 
startowało więcej załóg. Po zeszłorocznym 
pływaniu chcieliśmy gromadzić plastiko-
we opakowania, a chętni mogliby z tego 
budować co tam sobie wymyślą. Czyli dać 
materiał, a reszta to zabawa. Pomysł chyba 
warty jest przemyślenia.

Faktycznie imprezy w latach ubiegłych 
wyglądały bardziej okazale. Były prawdzi-
we bitwy morskie, a wpadający do wody 

ustrońscy marynarze zawsze są miłym 
dla oka obrazem. W tym roku tylko jedna 
osoba, spoza grona organizatorów, zdecy-
dowała się pływać na byle czym.
- My ze swojej zachęcamy, by szukać 
gdzieś w piwnicy ekologicznych odpadów 
unoszących się na wodzie. Mobilizujemy 
miejscowe firmy i stąd dwie duże beczki 
z jednostki pływającej Flinstonów. Becz-
ki po piwie też mają swoją wyporność 
- mówi G. Nieużyła. - Spotykamy się 
zwykle u mnie w ogrodzie, gdzie jest 

dużo miejsca i każdy może tam budować 
swój obiekt pływający. Przygotowania to 
około tygodnia, by bez stresu w piątek 
przewieźć pływającą konstrukcję na staw 
i zwodować. 
- Po pierwszej spontanicznej imprezie 
liczyliśmy na to, że atmosfera spowodu-
je, że innym się zachce, że coś od siebie 
zrobią. W korowodzie dożynkowym lu-
dzie się przebierają, a to mogłaby być 
druga impreza o podobnym charakterze, 
a z czasem przerodzić się z prezentację 
modeli pływających na rynku, po czym 
ich transport korowodem do stawu kajako-
wego - mówi J. Piechocki. - Warunek jest 
jeden: Musi się chcieć coś zrobić. Obec-
nie w radiu słyszymy co chwilę reklamę 
pływania na byle czym w Augustowie, 
ale tam jest nagroda 24.000 zł. Wtedy się 
ludziom chce. My też mamy wartościowe 
nagrody, ale nie takie. By jednak zachęcić, 
z doświadczenia powiem, że najlepiej ta 
impreza wygląda od strony wody, więc 
zapraszamy wszystkich.
- Oczywiście są też koszty budowy, bo to 
przecież czas, często dokupienie jakichś 
materiałów. Może więc warto by to jakoś 
zrekompensować - dodaje G. Nieużyła..

Mimo zachęt organizatorów nikt nie 
zdecydował się na popływanie na jed-
nej z jednostek. Za to lepiej już było  
z zawodami kajakowymi. Rozegrano je 
systemem pucharowym na dwa kajaki. 
Zwycięzca awansował wyżej. Wygrała 
Iwona Tomica. 

Upominki dla zwycięzców ufundowała 
firma Play, a konferansjerkę prowadzili 
Zdzisław Brachaczek i Grzegorz Nieużyła, 
którego syn Jacek odpowiadał za stronę 
techniczną rywalizacji. Jako że wszystko 
odbywało się na wodzie, był też tajemni-
czy ratownik.                wojsław suchta

Jacek Truteń piechocki.                                                                                       fot. W. suchta

zawodnicy doskonale się bawili.                                                                        fot. W. suchta


