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RajdowI
zwycięzcy

więcej  na
szkolenia

baRaNINa

(cd. na str. 2) (cd. na str. 6)

Z datą 4 sierpnia 2013 r. ukazał się tysięczny numer tygo-
dnika parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa „Po górach, 
dolinach…” 

Dzień wcześniej sobotnią wieczorną mszę w kościele św. Kle-
mensa odprawiono w intencji redaktorów i czytelników gazety 
jubilatki. 
– Radość dla wszystkich, którzy pracowali i pracują dla tego 
czasopisma, ale też dla tych czytelników korzystających z niego 
– mówił ks. proboszcz Antoni Sapota, a mszę zakończono Te 
Deum Laudamus za to, że gazeta parafialna pozwala się wza-
jemnie ubogacać.

Po mszy odbyło się spotkanie w Czytelni Katolickiej. Wszyst-
kich witał ks. A. Sapota mówiąc m.in.:
– Gdy otworzymy numer tysięczny zauważymy, jak wielu jest 
wymienionych autorów, a obawiam się, że nie wszystkich sobie 
przypomnieliśmy. To cały zespół ludzi będących z tą gazetą 
związanych.  

tysięczny  numer
Rozmowa z gazdami Ustrońskich Dożynek 

Anną i Markiem Łukasiakami 

jak  smakuje  mleko
miss w obiektywie (więcej na str. 4).                                                                                                                                                  Fot. w. suchta

Pochodzicie państwo z naszego rejonu?
A. Łukasiak: Ja jestem stąd, rodzice przekazali mi gospodarstwo, 
a mąż jest z Mazur.
M. Łukasiak: Mamy na Mazurach gospodarstwo, w którym został 
mój brat. Przyjechałem tutaj po wojsku, na początku pracowałem 
w Skoczowie w kapeluszach i tutaj się poznaliśmy z żoną.
Czym różni się gospodarowanie w górach i nad jeziorami?
Tu mamy więcej sprzętu i ogólnie ziemie są lepsze. Tam więk-
szość produkcji jest nastawiona na mleko, są wielkie firmy, na 
przykład Danon robi sery. 
A państwo na co się nastawiacie?
Mamy bydło głównie mięsne, cztery sztuki, do tego dwie krowy 
mleczne, kilka buhajów, byczki. Taki cielak do siódmego miesiąca 
chodzi przy krowie i potem się go odstawia. Jest chowany do 700 
kilo na mięso. Mamy trzodę chlewną, dwie maciory i tuczniki. 
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kowic i Brzeźnicy, wytyczyć 
Gminne Kompleksy Tras Nor-
dic Walking. Będą one miały 
po 30 km długości. Inwestycja 
ma być gotowa tej jesieni.

Na Śląsku Cieszyńskim wy-
stępują rudy żelaza - sferosy-
deryty.  Nie są wydobywane  
z powodu mocnego zanie-
czyszczenia.

Na początku września otwar-
ty zostanie Teatr Elektryczny, 
czyli dawne skoczowskie kino, 
które zmodernizowano. Filmy 
wyświetlane będą ze stare-
go projektora, zanim gmina 
znajdzie pieniądze na zakup 
nowego sprzętu.  

Około dwustu lat ma kaplicz-
ka „Trzeci Upadek” stojąca 
na terenie Chybia. Kiedyś  
w tym miejscu był drewniany 
krzyż. Na początku ubiegłego 
stulecia rodzina Gołysznych 
w podzięce za wyratowanie 
od tyfusu wybudowała ka-
pliczkę. Na przełomie lat 70. 
i 80. kapliczka została odre-
staurowana.  

Drugi sezon z rzędu zamknię-
te jest kąpielisko miejskie  
w Wiśle. Baseny i zaplecze 
szatniowe wymagają remon-
tu, ale plany modernizacji 
odłożono z braku pieniędzy. 
Obiektami zawiaduje Ośrodek 
Sportowy „Start”. 

Jedna z największych na Śląsku 
Cieszyńskim jaskiń, znajduje 
się w Wiśle i ciągnie się aż do 
Żywca. Chodzi o Malinowską 
Skałę. Podobno pierwszy do 
jej ciemnego wnętrza wszedł 
góral Bujok.

Skończyły się objazdy z Cie-
szyna do Puńcowa. Most na 
Puńcówce oddano po remon-
cie z kilkumiesięcznym pośli-
zgiem. Inwestycja kosztowała 
ponad 3,6 mln zł. Pieniądze 
głównie wyłożył powiat.   
 
Cieszyn dał 50 tys. zł w formie 
pożyczki na remont zabytko-
wych budynków. Pomoc otrzy-
mały dwa projekty.     (mark) 
 

Ekipa BBC kręciła w Cieszy-
nie i Czeskim Cieszyn materiał 
do filmu dokumentalnego o po-
dziale Cieszyna w 1920 roku. 
Premiera zapowiadana jest na 
przyszły rok.

Lokalna Grupa Rybacka „Żabi 
Kraj”, zamierza w swoich gmi-
nach członkowskich (Chybiu, 
Dębowcu, Skoczowie, Stru-
mieniu, Zebrzydowicach, Paw-
łowicach i Goczałkowicach 
Zdroju) oraz na terenie Spyt-

*    *    **    *    *
*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

jak  smakuje  mleko
Jeśli chodzi o ziemię, to własnego pola mamy 6 i pół ha, dalsze 
6 ha dzierżawimy. 
Czy zatrudniacie państwo kogoś do pomocy?
Wszystko robimy sami, ojciec trochę nam pomaga w obejściu. Są 
siostrzeńcy po sąsiedzku i dużo nam pomagają, syn trzynastoletni 
też dużo już może i pomoże. 
A jesteście samowystarczalni, jeśli chodzi o żywność?
W dzisiejszych czasach ciężko o to, ale warzywa mamy wszystkie, 
ziemniaki nawet sprzedajemy. Mamy szklarnie, pomidory, ogórki, 
mięso też jest nasze. Coś trzeba jednak kupić. Teraz wszystko jest 
bardziej konsumpcyjne i trudno się obyć bez wielu rzeczy, jakość 
jest jednak bez porównania. Dlatego wędliny robimy sami. 
Czym różni się mleko ze sklepu od waszego?
A. Łukasiak: Prawdę mówiąc, nie wiem, bo może ze dwa razy 
próbowałam takiego ze sklepu. Ono się nie zsiada, z tego, co 
opowiadają ludzie, to raczej robi się gorzkie. Sera się z niego nie 
zrobi, śmietana się nie ustoi, bo dawno odciągnięta. Teraz taka 
moda, że wszystko musi być chude, a nie wiem, czy to mleko light 
jest faktycznie lepsze. Niektórzy nie lubią domowego mleka, to 
wszystko zależy od smaku.  
Mleko w zimie smakuje inaczej, niż w lecie. Jest słodsze, 
prawda?
To zależy od tego, czym karmi się krowy, bo jeśli kiszonką, to 
ono ma inny posmak. Ci, co kupują od nas mleko, zauważają, że 
smak się zmienia sezonowo. 
Czy obowiązują jakieś limity w produkcji mleka?
Kwota mleczna obowiązuje gdy mleko oddaje się do mleczarni, 
więc nas to nie dotyczy. Tuczniki oddajemy do zakładów mie-
snych, podobnie byki. Nie mamy problemów z limitami, mamy 

stałych odbiorców, na telefon. Generalnie z mięsem nie ma więk-
szego problemu. Cena waha się, bywa że produkcja okazuje się 
prawie nieopłacalna. Rolnik musi tanio sprzedać, w sklepie ludzie 
muszą drogo kupić. W skupie za kilogram żywca wołowego płacą 
7 zł. Nasza rasa, limousine, jest dobra. Byk z krowy mlecznej jest 
słaby, ma więcej tłuszczu, a mało mięsa, natomiast limousine to 
piękne zwierzę, duże mięsne byki. Rasa dobrze się cieli. Obecnie 
mamy cztery cielaki i wszystkie chodzą z matkami, dobrze się 
chowają. Krowy mleczne trzeba rano i wieczorem wydoić, więc 
jest dodatkowy obowiązek. Tamte puszcza się na pastwisko, nie 
ma przy nich pracy. 
Jak zwierzęta znoszą upały?
Nie chcą chodzić na te pastwiska, gdzie nie ma cienia. Gdy jest 
kilka drzew, to praktycznie cały czas stoją w cieniu, widać, że 
się męczą. Dolewamy im wody pięć, sześć razy, co wypijają  
w mgnieniu oka, podczas gdy zwykle wystarczy dolać dwa razy. 
Tak samo ledwo dyszy trzoda chlewna. 
A jak te temperatury wpływają na plony?
Kukurydza trzyma się znakomicie, chociaż są miejsca, gdzie 
schnie. Zboża są słabsze, ale nie odczuwamy dużej różnicy. Trawa 
wysycha i trzeba ją dowozić krowom. Ale nie ma co narzekać, 
gorzej, jak jest wiosną powódź.
Czy syn pójdzie w ślady rodziców?
Żywo się tym interesuje. Ogląda katalogi z maszynami, wie 
kto jaki kupił traktor, jaką ma maszynę. Wieczorem jedzie na 
przejażdżki rowerem, wraca i mówi, że ten to zrobił, ten tamtego 
jeszcze nie, „Tata, taką maszynę trzeba by kupić”. Ciągle coś się 
modernizuje w tym rolnictwie, w gospodarstwie. Dawniej był 
jeden mały traktor i musiało wystarczyć, teraz są dwa, a i tak 
brakuje. Nie mamy tak dużo pola, ale jeśli przyjdzie taki sezon, 
jak teraz, to jeden jedzie z przyczepą, drugi z prasą i coraz więcej 
jest maszyn. Mamy mały kombajn, prasę, sami młócimy, więc 
sprzętu coraz więcej kupujemy, żeby być samowystarczalnymi. 
Kiedyś było mniej sprzętu, a czasu jakby więcej. A teraz jest 
na odwrót, ciągle nie ma czasu. Życie jest szybsze, niby pełno 
elektroniki, która ma wszystko ułatwiać, a w praktyce to różnie 
bywa. Ale jak coś się już zaczyna robić, to lepiej, żeby coś z tego 
było, więcej krów, to i siana więcej, zboża, które też sporadycznie 
sprzedajemy. 
Jakie są państwa wspomnienia związane z dożynkami?
Bierzemy w nich udział co roku, w jednej ze scenek, z ziem-
niakami. Kiedyś jeździliśmy z krową, ale pojawiły się z tym 
problemy i przez trzy lata była przerwa, bo zakazano pokazy-
wania zwierząt. Może ktoś protestował, więc zrobiliśmy scenkę 
z ziemniakami, teraz do korowodu wracają krowy i barany.  
W 1996 roku rodzice byli gazdami dożynek, a dwadzieścia lat 
temu jeździliśmy z „Zimą”. Trzeba było wszystko przygotować, 
ustroić, ktoś prządł na kołowrotku, ktoś pierze skubał, ciotki  
i sąsiadki z okolicy, zawsze było dużo osób na przyczepie. Te-
raz widać już mniej scenek rolniczych, więcej sprzętu, są wozy 
strażackie. Przygotowanie sprzętu jest czasochłonne, chociaż 
śmiejemy się, że przynajmniej raz w roku trzeba gruntownie 
wszystko przeczyścić, wypolerować, wymyć. 
Dziękuję za rozmowę.                    Rozmawiała: Maria Kulis a. i m. Łukasiakowie.                                                   Fot. w. suchta

(cd. ze str. 1)
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tel. 33 854 34 83 
tel. 604 55 83 21

ZAKŁAD PoGRZebowy
Leszek Kubień

biuro czynne:  pn.-pt. 8.00-15.00 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 VIII 2013 r. 
Prowadzono kontrolę gospodarki 
odpadami na posesjach prywat-
nych w Zawodziu Dolnym.
6 VIII 2013 r. 
Kontrolowano stan techniczny 
znaków drogowych na terenie 
miasta. Wszelkie niedociągnięcia 
zostały zgłoszone osobom odpo-
wiedzialnym.
7 VIII 2013 r. 
Na ul. Katowickiej znaleziono 
padniętą sarnę. Zwierzę zostało 

Marek Herzyk lat 45  ul. Wodna
CI, KtóRZy oD nAs oDesZLI:

*    *    *

zabrane do utylizacji przez pra-
cowników schroniska.
8 VIII 2013 r. 
Prowadzono kontrolę wywozu 
odpadów stałych i ciekłych na 
posesjach prywatnych w Herma-
nicach. 
9 VIII 2013 r. 
Na parkingu przy supermarkecie 
Tesco znaleziono porzuconego 
szczeniaka. Udało się znaleźć dla 
niego nowych właścicieli.
9 VIII 2013 r. 
Wspólnie z powiatowym lekarzem 
weterynarii interweniowano przy 
ul. Armii Krajowej, gdzie na jed-
nej z posesji znaleziono padniętą 
owcę. 
10-11 VIII 2013 r. 
Zabezpieczenia imprez odby-
wających się na terenie mia-
sta.                               (mk) 

*    *    *

*    *    *

DożynKI w obIeKtywIe  
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystaw dożynko-

wych, który odbędzie się w sobotę, 17 sierpnia o godz. 18.00. 
W programie wystawy: Ustrońskie Dożynki w obiektywie  
francuskiego fotografika Fabrice Beulque z Mouvaux oraz wy-
stawa dawnych maszyn i narzędzi rolniczych. Z koncertem na 
akordeonie wystąpi Konrad Pinkas, uczeń Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Ustroniu i Szkoły Muzycznej w Wiśle. 

nA  śLUbnyM  KobIeRCU  stAnęLI
ewelina Madzia z Ustronia i Patryk Grzędziński z Kisielowa

Anna Zahraj z Ustronia i Marcin Macura z Pogwizdowa

*    *    *

PoLICJA  tel. 856 38 10
8/9 VIII 2013 r.
W nocy w centrum miasta miesz-
kaniec powiatu cieszyńskiego 
został uderzony butelką w głowę 

przez nieznanego mężczyznę. 
Mimo niewielkich obrażeń, spra-
wą zajmuje się zespół kryminalny 
KP Ustroń. 
9/10 VIII 2013 r.
W nocy nieustaleni sprawcy wła-
mali się do dwóch kiosków han-
dlowych przy ul. Szpitalnej, skąd 
skradli kilkaset złotych.

PUbLICZne CZytAnIe
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu serdecznie zaprasza 

wszystkich chętnych do udziału w „Narodowym Czytaniu” 
(http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/aleksan-
der-fredro/ ), które odbędzie się 7 września.

Osoby pragnące czytać publicznie fragmenty utworów Alek-
sandra Fredry, proszone są o kontakt z Biblioteką (tel. 33 854 23 
40) do końca sierpnia. Zapraszamy tych, którzy chcą spędzić czas 
w towarzystwie miłośników rodzimej literatury.

*    *    *

UtRUDnIenIA w RUCHU
W związku z Dniami Ustronia nastąpią utrudnienia w ruchu 

drogowym w centrum miasta. 16 sierpnia od godz. 18.30 – 20.30 
ul. Brody będzie zamknięta na odcinku od ul. Kojzara do ronda 
przy rynku. Przejazd przez rondo wahadłowo. 18 sierpnia od rana 
zamknięta będzie ul. Hutnicza i parkingi przy ul. Parkowej. Od 
godz. 13 zamknięta zostanie ul. Kuźnicza, na której będzie się 
formował korowód dożynkowy. Od godz. 14 zamknięte będą na 
czas przejścia korowodu ulice Daszyńskiego i 3 Maja. 

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

Święto wojska Polskiego 
69. rocznica Powstania 

warszawskiego
93. rocznica Bitwy warszawskiej

Program uroczystości:
godz. 10.30  Msza św. w kościele katolickim św. Klemensa  
  w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskie- 
  go w czasie wojny bolszewicko - polskiej oraz 
  podczas II wojny światowej
godz 11.45  Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych  
  pod Pomnik Pamięci Narodowej obok Urzędu 
  Miasta
godz.12.00  Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwia 
  tów przy Pomniku Pamięci Narodowej

15 sierPnia 	

kursy języka niemieckiego 
dla dzieci, mŁodzieży,	dorosŁych	

kontakt biuro dFk ul. 3 maja 4 
poniedziałek 9.00-10.00, soboty 17.00-.20.00.

tel. 33 854 16 19

sPRostowAnIe
Przepraszamy Jubilata – Pana Jerzego Hadaszczaka, jego 

rodzinę oraz czytelników za błąd w nazwisku, który pojawił się  
w poprzednim numerze gazety w rubryce „Jubilaci”. 

*    *    *
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najpiękniejsze. od lewej: a. gryczun, e. kleszczyńska, n. kvist.                   Fot. w. suchta

kandydatki w strojach bikini.                                            Fot. w. suchta

dyPlomatki 
i Baletnice

rewia imperium.                  Fot. w. suchta

Po raz 28. w niedzielę 11 sierpnia  
w ustrońskim amfiteatrze odbyły się Mię-
dzynarodowe Wybory Miss Wakacji. Tak 
jak w latach poprzednich publiczność 
dopisała i wypełniła amfiteatr, co prawda 
nie do końca, ale na pewno w ponad po-
łowie. Od lat jest to impreza najchętniej 
odwiedzana spośród tych, na które trzeba 
wykupić bilet. Od początku osobą decydu-
jącą o kształcie imprezy i ją organizującą 
jest ustroniak Henryk Frąckowiak. Po-
wodzenie Miss Wakacji wyjaśnia krótko: 
„Niewygórowana cena biletu i profesjona-
liści na scenie”.

W tym roku w amfiteatrze podczas 
wyborów Miss Wakacji wystąpili: Aicha 
& Astyla znane z programu X-Factor, An-
drzej Rybiński, rosyjska Rewia Imperium 
i Kabaret pod Wyrwigroszem. Konferan-
sjerkę prowadziła Izabela Trojanowska.

Artyści występowali, a dziewczyny 
prezentowały się na scenie. Mówiły też  
o sobie. Alina Gryczun podkreślała odręb-
ność kultury Krymu, a zamierza studiować 
sinologię w Poznaniu. Laila Matloka  
z Libii zaliczyła podyplomowe studium 
dotyczące przeciwdziałania zagrożeniu 
terroryzmem i chce pracować w straży 
granicznej. Wietnamka Mai Nguen gra 
na fortepianie i w pokera. Olga Roszczuk  
z Ukrainy gra na fortepianie, a karierę 
chce robić w dyplomacji. Julia Kolesowa 
z Rosji jest wykształcona baletnicą.

Nieszablonowo przedstawiono Annę 
Urbaczkę. Raz jako ustroniankę, co sama 
sprostowała, że urodziła się w Istebnej, 
a mieszka w Bielsku-Białej. Wobec tego 
w następnym wejściu anonsowano ją już 
jako dziewczynę z Cieszyna. Dziewczyny 
jako zainteresowania podawały duże sa-
mochody, kuchnię hiszpańską, snowboard, 
kosmetyki, języki obce. Nelly Kvist ze 
Szwecji zna 9 języków i odwiedziła ponad 
100 krajów.

Dziewczęta można było podziwiać  
w różnych strojach, w tym w narodowych, 
sportowych, ślubnych czy wieczorowych 
kreacjach. Wszystkie uczestniczki wybo-
rów otrzymały nagrody i wyróżnienia. Te 
najważniejsze to: II wicemiss Alina Gry-
czun, I wicemiss Nally Kvist. Miss została 
Polka Ewelina Kleszczyńska. Publiczność 
wybrała Nally Kvist jako swoją miss.

W wyborach Miss Wakacji uczestniczą 
dziewczyny z całego świata. Jak odbywa 
się rekrutacja, zapytałem H. Frąckowiaka, 
na co odpowiedział:
– Nie mogę zrobić castingu w Wietnamie 
czy Chinach. Szukam kontaktów przez 
internet, na polskich uczelniach, mam po-
rozumienie z agencją modelek, a czasami 
jeżdżę po świecie i zawsze szukam ład-
nych dziewczyn. Przeważnie gdy mówię 
gdzie to jest, jakie warunki, godzą się.

W tym roku dziewczyny podczas ty-
godniowych przygotowań do wyborów 
były w lokalach na Równicy, jadły kolację  
w Pszczynie. Jak twierdzi H. Frąckowiak 
wyjadą zadowolone.      wojsław suchta 
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Zdaniem 
Burmistrza

o ustrońskich dożynkach mówi burmistrz 
ireneusz szarzec.

*    *    *
Przed nami największa impreza w mie-

ście, coroczne Ustrońskie Dożynki. Mają 
tradycję przedwojenną, a od kilkunastu lat 
są finałem Dni Ustronia, kiedy to przez 
trzy dni organizowanych jest szereg róż-
nego rodzaju imprez.

Dożynki przyciągają do naszego miasta 
wielu gości z coraz dalszych stron naszego 
kraju i zza granicy. Fenomenem tej impre-
zy jest to, że w większości przeprowadzana 
jest przez mieszkańców nie trudniących się 
zawodowo organizacją imprez, głównie 
przez rolników.

Niewątpliwie największy udział mają 
mieszkańcy w przygotowaniu scenek  
w korowodzie dożynkowym. Stroją ma-
szyny rolnicze, organizują się, a wszystko 
wymaga wysiłku i poświęcenia. A od lat 
korowód dożynkowy jest tłumnie obser-
wowany i niewątpliwie zapada w pamięć 
wszystkim uczestnikom. 

Spontaniczny, dobrowolny i darmo-
wy udział rolników i innych uczestni-
ków korowodu to rzecz bez precedensu.  
W dzisiejszych czasach niespotykane jest 
angażowanie się mieszkańców w takiej 
skali, w tak dużym przedsięwzięciu. Za 
to należy się szacunek dla wszystkich 
występujących i ich wspomagających. 
Dzięki nim nasz korowód jest jednym  
z najpiękniejszych i największych w kraju, 
mimo że zaplecze rolnicze w Ustroniu 
maleje. Postronni obserwatorzy zazwyczaj 
nie zdają sobie sprawy z tego, jakimi emo-
cjami, poświeceniem i zaangażowaniem 
jest okupiony korowód dożynkowy liczący 
ponad sto scenek rodzajowych. Obecnie to 
nie tylko prezentacja dorobku rolniczego, 
ale także miejscowych firm, stowarzyszeń 
i innych instytucji.

Jedną z najtrudniejszych ról mają co 
roku gazdowie wybierani i zapraszani do 
udziału przez Stowarzyszenie Ustrońskie 
Dożynki. Jest to niewątpliwie zaszczyt, 
ale też obowiązek gospodyni i gospodarza 
całej imprezy, co niewątpliwie powoduje 
stres, a trzeba stanąć na scenie w amfite-
atrze przed kilkutysięczną publicznością. 
Ewenementem jest, że od początku do-
żynek w Ustroniu gazdowie zawsze są 
prawdziwymi, rzetelnymi rolnikami, a nie 
osobami „zasłużonymi” w innych dziedzi-
nach. To oni swą obecnością dowodzą, że 
rolnictwo w Ustroniu funkcjonuje.

Dożynki to także zaangażowanie miesz-
kańców w szereg imprez i atrakcji towa-
rzyszących. Mamy wystawę drobnego 
inwentarza, przygotowywana jest trybuna, 
scena w amfiteatrze. Po części oficjalnej 
ma miejsce zabawa dożynkowa, są liczne 
stragany. W sumie całe Ustrońskie Do-
żynki to duża operacja logistyczna, za-
czynająca się na długo przed wyruszeniem 
korowodu.                          Notował: (ws)

korowód dożynkowy tradycyjnie rozpoczynają dzieci.                                    Fot. w. suchta

16 VIII 2013 r. (piątek)
godz.  6.00  „Ustróński Torg” - targowisko
godz. 16.00  Letni Maraton ZUMBY - rynek
godz. 18.30  XV Autowir o Puchar Burmistrza - okolice rynku i ronda

17 VIII 2013 r. (sobota)

JARMARK UstRońsKI
godz. 12.00  Występ grupy tancerzy Junost z Rosji - rynek
godz. 14.00  Koncert Orkiestry Dętej - rynek
godz. 15.00  Efekt - Biesiada Polska - rynek   
godz. 17.30  Kabaret Masztalscy - rynek
    

IMPReZy towARZysZĄCe
godz. 18.00  Wystawy Dożykowe - Muzeum Ustrońskie
  - Dawny sprzęt rolniczy - Ustrońskie Dożynki  
  w obiektywie francuskiego fotografika Fabrice Beulque z Mouvaux
godz. 19.30  XXIII Bieg Romantyczny Parami - ul. Nadrzeczna (Karczma Góralska)       

18 VIII 2013 r. (niedziela) 

śwIęto PLonów - „UstRońsKIe DożynKI” 
godz. 14.00   Korowód Dożynkowy - przemarsz ulicami miasta w stronę amfiteatru 
godz. 15.00   Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu EL „Czantoria” z udziałem chórów 
  wyznaniowych i księży - amfiteatr
godz. 16.00   Koncert Dożynkowy - amfiteatr
godz. 17.30   Festyn Dożynkowy - krąg taneczny - gra zespół Janusza Śliwki 

DnI  UstRonIA 16-18 VIII  
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gratulacje od burmistrza.                                                                         Fot. w. suchta

(cd. ze str. 1)

tysięczny  numer

gazeta prafialna szybko się rozchodzi.                                                    Fot. w. suchta

Ks. A. Sapota wręczył naczelnej Barba-
rze Langhammer prezent od czytelniczki, 
za cotygodniową gazetę. Pomimo, że  
czcionka nie jest największa, to czytel-
niczka jest wdzięczna, a ma 97 lat. Od 
siebie proboszcz wręczył książkę pod 
wymownym tytułem „Świat cię potrze-
buje”.

List gratulacyjny od samorządowych 
władz miasta wręczył burmistrz Ireneusz 
Szarzec mówiąc m.in.:
– Niedawno obchodziliśmy w mieście 
dwudziestolecie naszej Gazety Ustroń-
skiej i ten fakt, plus dzisiejszy jubileusz, 
świadczy o tym, że nawet w tak małych 
społecznościach jest duża potrzeba, żeby 
tego typu wydawnictwa się ukazywa-
ły. Ludzie ich chcą, potrzebują, chętnie 
kupują i czytają. Myślę, że w ogólnym 

chaosie medialnym, rzetelna informacja 
będąca blisko człowieka, tu w Ustroniu, 
w parafii, jest dobrze przyjmowana. Ze 
swojej strony życzę, by ta gazeta trwała 
jak najdłużej. W dobie informatyzacji, 
gdy wydawało się, że słowo na papierze 
zostanie wyparte, okazuje się, że można, 
utrzymując na odpowiednim poziomie 
warsztat i rzetelność, przez 1000 numerów 
być czytanym i dobrze sobie radzić na 
naszym małym, lokalnym rynku.

Redaktor naczelna B. Langhammer 
dziękowała tym wszystkim, dzięki którym 
gazeta powstała.
– Działo się to za poprzedniego proboszcza 
ks. Leopolda Zielasko – mówiła B. Lan-
ghammer. – Redaktorem naczelnym była 
wówczas Daniela Łabuz, niestety dziś nie 
mogła przyjść, ale jest z nami duchem. 

List gratulacyjny na ręce ks. proboszcza 
A. Sapoty przekazał ks. bp Tadeusz Rako-
czy. W liście czytamy:

Wielka w tym zasługa Drogiego Księdza 
Proboszcza i redakcji – na czele której 
w pierwszych latach stała pani Daniela 
Łabuz, a od 16 lat posługę tę pełni pani 
Barbara Langhammer – oraz wszystkich 
autorów artykułów i opracowań. W tygo-
dniku czytelnik może znaleźć informacje 
dotyczące życia swojej parafii, diecezji  
i Kościoła powszechnego. 

List w całości znalazł się w tysięcznym 
numerze, obok artykułu ks. A. Sapoty,  
w którym przypomina historię gazety:

Na początku była drukowana jako doda-
tek do „Źródła” i miała cztery strony. Od 
17 maja 1998 roku tych stron jest sześć, 
plus ogłoszenia. Obecnie (od 22 lutego 
2004 roku) wychodzi jako samodzielne 
czasopismo.

W początkach gazety redakcję tworzyli: 
Małgorzata Banszel, Jolanta Kamińska, 
Elżbieta Kożdoń-Buchta, Daniela Ła-
buz, Maria Pasterna, Teresa Pawłowska, 
Franciszek Korcz, Mirosław Mańczyk, 
Łukasz Pietrzykowski, ks. Zygmunt Sie-
mianowski, Krzysztof Suchanek, Józef 
Twardzik.

W swym podsumowaniu B. Langham-
mer wspomina współpracowników gazety.  
O swych początkach napisała:

Otóż pewnego dnia Ksiądz Proboszcz 
zapytał mnie, czy nie chciałabym pisać 
do „Po górach, dolinach...”, Bo ktoś  
z poprzednich redaktorów zrezygnował. 
Pomyślałam sobie, że chciałam od samego 
początku, jak tylko gazetka powstała, ale 
– że byłam krótko w parafii, nie miałam 
odwagi się zgłosić, gdy ówczesny Pro-
boszcz ogłaszał „nabór” redaktorów. 
Napisałam, była to relacja z bierzmowa-
nia, które miało miejsce w parafii. Śp. p. 
Józef Twardzik stwierdził, że artykuł na-
daje się (po kilku poprawkach) do druku,  
a potem były kolejne i w pewnym momen-
cie doszło do tego, że prowadzenie zostało 
nam (mojemu synowi Romanowi i mnie) 
powierzone. Musiałam nauczyć się pisać 
na komputerze, obsługiwać go (do tego 
czasu nie miałam na ten temat żadnego 
pojęcia, a okazało się to niebawem bardzo 
przydatne do pracy w aptece, do której po 
latach niepracowania wróciłam). Temu 
także kilkakrotnie towarzyszyły łzy, bo coś 
mi się wykasowało, coś się zablokowało,  
a tu trzeba oddać numer do druku.

W numerze jubileuszowym zajdziemy 
wiele życzeń, ale też wspomnień i roz-
ważań osób związanych z „Po górach, 
dolinach...”.

Bardzo często drogi naszych gazet się 
krzyżują. „Po górach, dolinach…” i Ga-
zeta Ustrońska opisują te same zdarzenia  
i nie było przypadku, byśmy to odczuli jako 
rywalizację, konkurowanie. Nasze redakcje 
w części się pokrywają, wszak pisujący do 
„Po górach, dolinach…” Andrzej Georg  
i Marek Rembierz, to nasi stali felietoniści. 
Co więcej, gdy  coś przeoczymy, zapomni-
my, czegoś brakuje, zawsze możemy liczyć 
na pomoc redakcji „Po górach, doli-
nach…” i naczelnej Barbary Langhammer. 
I oby tak pozostało.       wojsław suchta

*    *    *
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Przypominamy zdjęcie z 1938 r., na którym stoją od le-
wej: Józef Hławiczka, Zuzanna Hławiczka, Zuzanna Lipus 
z d. Sikora, Jan Lipus z żoną Stefanią, Anna Hławiczka  
z d. Lipus, żona Józefa, Anna Hławiczka, córka Zuzanny  
z Cisownicy, Jan Lipus. 

ZAPIsy nA nowy RoK sZKoLny 
2013/2014 od 15 sierpnia 2013

Ce „ get better”- Ustroń. tel. 604-403-598, 
e-mail: getbetter.getbetter@gmail.com, www.kursyjezykoweonline.pl

AnGIeLsKI, nIeMIeCKI, HIsZPAńsKI, wŁosKI, fRAnCUsKI, 
RosyJsKI, CZesKI, noRwesKI, sZweDZKI, PoLsKI 

oRAZ MAteMAtyKA, fIZyKA, CHeMIA.

burmistrz Miasta Ustroń 
informuje, 

że  w dniu 5 .08 .2013r.  
i 7.08.2013 r. na tablicy ogło-
szeń, na okres 21 dni zostały 
wywieszone wykazy dotyczą-
ce gminnych nieruchomości 
przeznaczonych do najmu 
lub dzierżawy.

uPaŁy  nad  wisŁą
Nie ma wątpliwości, kiedy tempera-

tura przekraczała 30 stopni Celsjusza, 
największą ustrońską atrakcją była rzeka. 
Wyjątkowo ciepła woda, doskonała do 
pływania i pluskania się, i bulwary, na 
których można znaleźć kojący cień. A to 
wszystko za darmo.

Brzegi Wisły to miejsce, gdzie podczas 
wakacji wypoczywa również młodzież. 
Czasem strach patrzeć na powietrzne 
ewolucje młodych chłopaków, ale nikt nie 
odważa się zwrócić uwagi. 

Zarządca rzeki ostrzega, że pod proga-
mi można natknąć się na wyrwy i dziury,  
i najlepiej by było skontrolować niecki,  
w których zamierzamy się kąpać 

Tekst i foto: M. niemiec
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nie marynować
Właściciel Karczmy Tomasz Bracha-

czek poddał się bez walki, ale tylko na 
jeden dzień. Wie, jak mówić z Gromadą, 
bo w układy ze zbójnikami wszedł pierw-
szy raz osiem lat temu, kiedy to przyszli 
do niego z pomysłem zorganizowania 
święta. Rozmach był wtedy mniejszy, ale 
w kalendarzu Mistrzostwa się zachowały. 
Przeprowadzone do amfiteatru, po dwóch 
latach wróciły do karczmy, gdzie i oprawa 
starego dworu góralskiego do zbójnickich 
tradycji bardziej pasuje, i atmosfera do 
biesiadowania łatwiej się rodzi. 
– Jestem zadowolony ze współpracy, coś 
się tu wtedy dzieje i daje mi to ogromną 
satysfakcję – mówi T. Brachaczek. – Ta 
dzisiejsza pogoda nawet przyciąga ludzi, 
bo turyści nie mają zajęcia, nie siedzą nad 
Wisłą. Normalnie w menu mamy trzy lub 
cztery potrawy z jagnięciny. Nie wszy-
scy lubią specyficzny smak tego mięsa, 
niektórych odstrasza cena. Nie robimy 
całych baranów, bo zostają po nich od-
pady, takie jak żebra, które potem ciężko 
wykorzystać.

A biesiadować było nad czym, i nie 
wiadomo było, od czego zacząć. Ślinka 
ciekła na widok ekip kucharzy, co uwijali 
się przy piecach na swoich stanowiskach, 
szatkowali marchew i szpinak, sypali 
żurawinę i jagody na talerze. Zioła rwali 
i rozcierali w palcach, coś skropili winem, 
na oliwę wrzucili czosnek. Klienci mo-
gli co najwyżej zrobić zdjęcia, a potem 
ustawić się w kolejce. Spróbować można 
było między innymi sznycli, szynki lub 
kity jagnięcej, jagnięcia z rożna, combra 
jagnięcego marynowanego w ziołach, 

gulaszu jagnięcego na piwie i rozmarynie 
albo pierożków z jagnięciną i groszkiem 
zielonym. 

Konkurs trwał ponad siedem godzin. 
Kucharze w parach pracowali pod bacz-
nym okiem jury technicznego, którego 
przedstawiciele zwracali uwagę na higienę 
pracy (na przykład, czy i do jakich czyn-
ności kucharz powinien zakładać ręka-
wiczki), organizację pracy i podział zadań. 
Sześć talerzy z każdą potrawą wędrowało 
pod noże i widelce jury degustacyjnego, 
oceniającego walory smakowe i wygląd 
dań. Poziom, jak co roku, trzymał się 
wysoko. I po raz pierwszy na podium sta-
nęli ustroniacy, młoda drużyna w składzie 
Marta Czyż i Dominik Witkoś ze Skibówki 
na Równicy. Przygotowali tobołki z ciasta 
francuskiego, faszerowane bryndzą i su-
szonymi pomidorami, a na danie główne 
kotleciki z combra jagnięcego z jarzynami. 
Pomysł należał do Marty: 
– Najtrudniejsze w przyrządzaniu baraniny 
jest trzymanie odpowiedniej temperatury 
mięsa i pilnowanie czasu, żeby nie było 
zbyt twarde, to też zależy od jego rodzaju. 
I nigdy nie wiadomo do końca, na jakie 
mięso się trafi. Startowaliśmy ostatni. Mie-
liśmy dobre tempo, przyłożyliśmy się.

Wygrali reprezentanci restauracji Oli-
wier z hotelu „Ted” w Radomsku, Piotr 
Kacperek i Izabela Sowińska. Drugie miej-
sce zajęła Katarzyna Rogowska i Izabela 
Zemła z restauracji Akolada z Katowic.
– Jagnięcina, temat niełatwy, znany od 
wieków z naszej rodzimej kuchni – pod-
sumowywał Wacław Hołówka, przewodni-
czący jury degustacyjnego. – Najprostszą 
metodą jest nie zabić jagnięciny zbyt 

mocnymi marynatami. Były przypadki, że 
mięso było niedociągnięte, były, że było 
surowe. Startowali młodzi kucharze i gra-
tuluję wszystkim, którzy się odważyli, bo 
wszyscy na nich patrzą, a zawsze startując 
w konkursach podwyższa się swój poziom. 
Konkurs jest udany i technicznie bardzo 
dobrze zorganizowany.
– Nie marynować mięsa owczego! 
– grzmiał i groził palcem również zbój-
nik-konferansjer, znany aktor Stanisław 
Jaskułka. – Czosnkiem wystarczy je na-
trzeć, od kości wstrzyknąć wina albo octu 
winnego i mięso zostawić na noc, ale lepiej 
go nie marynować.

wędrówki pasterzy
Święto Baraniny zostało wpisane jako 

impreza towarzysząca w program Redyku 
Karpackiego 2013. To międzynarodowy 
projekt kulturowy, w ramach którego od 
maja do września przez tereny państw 
karpackich wędrują 2 stada po 300 owiec 
każde. Wszystko jak za czasów, kiedy 
praktykowano pasterstwo zwane transhu-
mancyjnym, czyli przepędzanie owiec z pa-
stwisk nizinnych na górskie hale. Takie wę-
drówki pasterzy wołoskich doprowadziły  
w przeszłości do zasiedlenia Karpat, obec-
nie jednak zanikają przy spadku liczebno-
ści górskich stad. Redyk Karpacki ma na 
celu integrację społeczności i spotkanie 
górali z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy 
i Rumunii, trasa przebiega po trochu na 
terenie każdego z państw.

Ponadkulturowo dogadać się mogą cho-
ciażby muzycznie, bo góralskie melodie 
nie zwracają uwagi na granice. Mistrzo-
stwa śpiewem rozpoczął zespół Gronie  
z Wisły, ton przez cały dzień nadawała zaś 

mistrzowskie mądroŚci Pasterskie
zbójnicy wzięli szturmem karczmę góralską. zagrozili pistoletami i armatą, walczyli słowem, przyśpiewką i ciupagą, sy-

gnałem z trombity wzywali posiłki. szczęśliwie nie na gości, tylko do oceny, wzywali dania konkursowe na stół sędziowski. 
sześć ekip kucharskich najlepszych restauracji w Polsce stanęło do raportu. kotłowało się i gotowało na scenie, w kotłach 
zupa i gulasze jagnięce, w piecach i na rożnach skwierczało. Poważne sprawy, poparte ze wszystkich stron autorytetami 	
i tradycją. Viii mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny kolejny rok rozstrzygnęły się w sobotę 10 sierpnia na korzyść 
polskiego owczarstwa i pasterstwa.

Broń filmowa i armaty czesława kanafka rozpoczęły mistrzostwa w samo południe.                                                                 Fot. w. suchta
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Torka Kaza „Nędzy” Urbasia, włączały 
się zespoły Wałasi, Bukoń i Zwyrtni, a na 
koniec nadjechała Tekla Klebetnica. Nadal 
historycznie ważne pozostaje pytanie, czy 
tytułem honorowego zbójnika należałoby 
obdarzyć Napoleona Bonapartego. Za-
gościł w Góralskiej z prelekcją o kuchni 
polskiej z własnego punktu widzenia, 
odgrywany przez Piotra Lenarta. 

Zagrodę z owcami zorganizowali pań-
stwo Karolina i Karol Zorychtowie, ho-
dowcy z Dzięgielowa, ich podopieczna 
wystąpiła ze swoim właścicielem w poka-
zie archaicznego strzyżenia. Ich stado liczy 
około 90 matek, co w sezonie daje do 200 
sztuk na pastwiskach. Hodują rasy owcy 
pogórskiej, angielskiej suffolk i francuskiej 
charolais, z przeznaczeniem na mięso. 

owce pod szkiełkiem i okiem
Jeśli zaś powiększać hodowlę, to tylko 

z głową. Sami gospodarze przyznają, 
że o pomoc zwrócili się kilka lat temu 
do Instytutu Zootechniki Państwowej 
Akademii Nauk w Grodźcu. Czemu nie 
poprzeć odnowy pasterstwa podejściem 
naukowym, jeśli można mieć wtedy 
zdrowsze i silniejsze stado. Okazją do 
posłuchania specjalistów była konfe-
rencja, zorganizowana dzień wcześniej  
w hotelu Ziemowit. Wszystko zaczęło 
się od profesjonalnego pokazu rozbioru 
tuszy jagnięcej, prowadzonego przez prof. 
Bronisława Borysa. Drugi rozbiór był 
bardziej gastronomiczny, mięso dzielono 
na poszczególne elementy kulinarne, ten 
był przeznaczony bardziej dla kucharzy  
i prowadził go dr Dariusz Lisiak. O ho-
dowli i prawidłowej obróbce mięsa dys-
kutowali zaproszeni profesorowie. Re-
migiusz Rączka ugotował i poczęstował 
owym mięsem słuchaczy.

Możemy spodziewać się, że w przyszło-
ści ta część jeszcze się rozwinie. Konferen-
cje naukowe z doświadczonymi zootech-
nikami pomagają hodowcom w uzyskaniu 
informacji na temat wzmacniania stad oraz 
możliwości dopłat unijnych:
– Można poprzez hodowlę i genetykę 
poprawiać walory mięsne owiec, czyli 
umięśnienie – mówi dr Jan Knapik z Insty-
tutu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego w Balicach. – Generalnie 
im większe znaczenie ekonomicznie tej 
gałęzi, tym większe zainteresowanie. 
Dzięki jednak wspomożeniu finansowemu 
hodowli ras zachowawczych, na co są 
również przewidziane środki z Unii, wśród 
tego grona hodowców zainteresowanie 
jest duże i nawet wzrasta. Aby uzyskać 
dopłaty, należy spełnić warunki liczebno-
ści stada, liczy się ilość matek, musi to też 
być stado hodowlane. 

biesiada pod jedlami 
Mięso po przyrządzeniu należy sma-

kować, tym bardziej, że większość z nas 
baraniny kosztuje tylko od święta. Ale jak 
ją smakować? Thierry Ayel, szef kuchni  
z Lyonu ubolewał nieco nad rzadkim u nas 
zwyczajem długich biesiad przy stole: 
– Ludzie jedzą szybko, zamiast zostać, 
pogadać, poczekać na deser. W Polsce 
jest też o wiele mniejsza tradycja jadania 
w restauracjach, chociaż to się zmienia, 
nie tylko dlatego, że społeczeństwo jest 
bogatsze, ale to też kwestia mody. Mięso 

jagnięce jest u nas popularne, ale nie dużo 
bardziej, niż w Polsce. Sposób jego przy-
rządzania zależy od regionu, szczególnie 
w Prowansji przyrządza się je z lokalnymi 
ziołami, z pomidorami. W całym kraju 
często podaje się je na Wielkanoc. 

Zwyczaj długich rozmów i dyskusji 
przy stole na Baraninie jest jednak za-
chowywany co roku, jak to w święto.  
W rozmowach dowiedzieć się było można, 
że mięso jagnięce jest jakościowo najlep-
sze i wśród mięs czerwonych ma najszer-
sze spektrum właściwości prozdrowot-
nych. Zawiera związki, które inne mięsa 
mają, ale w mniejszej ilości i koncentracji. 
Ma więcej związków mineralnych, L-kar-
nitynę, która korzystnie wpływa na wzrost 
tkanki mięśniowej. 

Główni organizatorzy w tym roku byli 
dwaj, Jan Sztefek, Wielki Zbójnik Gromady 
Górali na Śląsku Cieszyńskim, i Leszek 
Makulski, przejmujący po nim obowiązki 
od tej edycji Mistrzostw.
– Jestem związany z Baraniną od pierwszej 
edycji – mówi. – Z roku na rok jest przyrost 
i widzów, i sympatyków. Świadczy o tym 

to, że mimo padającego deszczu jednak 
podobnie jak w zeszłym roku frekwencja 
dopisała, jest zatłoczenie, i to jest sukces 
tego wydarzenia. 

Ekipa, która chce wystartować, odpo-
wiednio wcześnie musi wysłać do kapituły 
swój przepis ze zdjęciem i opisem, na tej 
podstawie jest dopuszczana do konkursu. 

O prestiż i wagę święta dbali od stro-
ny instytucjonalnej jego patroni, wśród 
nich: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, starosta cieszyński, burmistrz Miasta 
Ustroń, Agencja Rynku Rolnego. O rela-
cję na gorąco z Mistrzostw dbał główny 
patron medialny, Radio Katowice. Wśród 
gości honorowych znajdował się dr hab. 
Marek Rembiesz, dr Andrzej Wojcie-
szek, dr Michał Milerski z Czech, nowy 
prezes Ogólnoplskiego Stowarzyszenia 
Szefów Kuchni i Cukierni - Jarosław 
Uścińsk. Po wręczeniu nagród za kon-
kurs kulinarny zbójnicy nagrodzili rów-
nież honorowymi tytułami, dokumentami  
i obuszkami ludzi zasłużonych dla tradycji i 
ciągłości Mistrzostw. Święto baraniny wspo-
mogło miasto kwotą 8.000 zł.    Maria Kulis 
 

 

Bogaty program analizują jan sztefek i stanisław jaskułka.                          Fot. w. suchta

żeby zmieścić się w czasie, potrzebna była dobra organizacja pracy.           Fot. w. suchta
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więcej  na  szkolenia
Przed posiłkiem praca.                                                                              Fot. w. suchta

Po traktacie lizbońskim ośrodek de-
cyzyjny to Rada Unii Europejskiej. W 
Radzie wszystko zapada jednomyślnie. 
Dlatego zbiera się w sprawach kluczo-
wych. Przekazanie informacji o sukcesie 
Polski i 300 mln euro nastąpiło właśnie 
po spotkaniu Rady, gdzie premierzy lub 
prezydenci umówili się, jak podzielić 
pieniądze. Jednomyślnie, więc tak, że 
każdy musiał wyjść zadowolony. Nie ma 
jeszcze mocy prawnej tego porozumienia. 
To co uzgodnili, przesłali do Komisji Eu-
ropejskiej, która przekłada uzgodnienia  
na język prawny, a Parlament Europejski 
mówi jedynie tak lub nie. Tymczasem Par-
lament wyprzedził to działanie i stwierdził, 
że takiego rozwiązania nie akceptuje. My, 
jako Polacy, nie zgadzaliśmy się z tym, ale 
przegraliśmy. Po tym nastąpiło wiele starć. 
Parlament mówił: Siądziemy do stołu, pod 
warunkiem, że kilka rzeczy zmienicie. 

W Unii Europejskiej nie ma pojęcia 
deficytu, kredytu, obligacji, wiec jest tyl-
ko tyle pieniędzy, ile jest faktycznie. Jak 
zabraknie, nie można pożyczyć, wypuścić 
obligacji. Parlament jeszcze powiedział, że 
niewydane pieniądze wracają do płatni-
ków. Co zrobić, by nie wracały? Stąd po-
jęcie elastyczności. Parlament powiedział, 
jeżeli nie wprowadzicie elastyczności, 
nie zgodzimy się i to jest korzystne dla 
Polski. Parlament ponadto powiedział, 
że trzeba wypełnić dziurę budżetową.  

W zeszłym roku zabrakło pieniędzy. Teraz 
każde państwo musi dopłacić proporcjo-
nalnie. W tym roku zabraknie co najmniej 
13 mld euro. To znaczy będzie tak, że za 
program w danym kraju zapłaci minister fi-
nansów tego kraju, pojedzie do Brukseli, a 
tam nie dostanie pieniędzy. Więc co zrobi, 
sam wstrzyma płatności. Tym samym ro-
śnie skala roszczeń. Parlament powiedział: 
Nie pozbędziecie się dziury budżetowej, to 
nie siadamy do stołu. A niektórzy muszą 
dopłacić dużo. W przypadku Hiszpanii jest 
to w tym roku 500 mln euro. Miesiąc temu 
Rada powiedziała, że zgadza się, więc 
siadajmy do stołu. Na to Parlament mówi, 
że teraz musimy uzgodnić szczegóły, przez 
was przyjęte w lutym, a będące w naszej 
kompetencji. Innymi słowy, weszliście do 
naszego ogródka. Obecnie zbliżamy się do 
końca, ale Parlament mówi, że jeżeli nie 
umówimy się co do kilku ważnych spraw, 
nie będzie zgody na budżet. (...) Jednak 
mamy nadzieję, że sprawy kluczowe za-
łatwimy we wrześniu.

Czy będą pieniądze na drogi? Będą, 
pod warunkiem, że są to drogi regionalne 
i lokalne łączące się z głównymi ciągami, 
czyli łączące się w logiczną całość. Czy 
będą pieniądze na koleje? Udało się wpro-
wadzić zapis, że nie tylko na nowe, ale też 
na modernizację. Jeżeli chodzi o infra-
strukturę, to można wprowadzić zdrowot-
ną, edukacyjna, a dodatkowo udało mi się 

przekonać Parlament co do infrastruktury  
w kulturze, turystyce, rekreacji czyli małej 
infrastruktury sportowej służącej zapo-
bieganiu wykluczeniu społecznemu grup 
dzieci i młodzieży. Nie będą finansowa-
ne wielkie filharmonie, pałace kultury. 
Polskie przedsiębiorstwa walczyły, aby  
z pomocy mogły korzystać nie tylko firmy 
małe i średnie, ale także duże, tworzące 
nowe miejsca pracy. Udało się to zapisać, 
ale pod warunkiem, że będą wprowadzać 
innowacje i współpracować z małymi 
przedsiębiorstwami.

Cztery cele uważane są za prioryteto-
we:
- Innowacyjność i badania naukowe. Do-
tyczy to także innowacyjnych rozwiązań 
w sferze społecznej.
- Wszystko co dotyczy sieci szerokopa-
smowej i internetu.
- Efektywność energetyczna i niska emisja. 
Będzie można dużo uzyskać na działania 
energooszczędne w budynkach wszelkiego 
typu. Na to będzie sporo pieniędzy, a jest 
to bardzo ważne dla samorządów.
- Udało się jeszcze dołączyć transport  
w obszarach zurbanizowanych, pod wa-
runkiem, że jest to transport bardziej 
inteligentny, energooszczędny. 

Ogromne kontrowersje w Polsce i ca-
łej Europie wbudzają tzw. zintegrowane 
działania w miastach. Pomysł polega na 
tym, żeby wyłączyć 5% Europejskiego 
Funduszu Regionalnego w skali kraju  
i zrobić coś w rodzaju programu pilotażo-
wego, polegającego na namówieniu miast 
do budowania wspólnych programów. 
Nie projektów, tylko programów.  Chodzi  
o to, by miasto współpracowało ze swo-
imi sąsiadami. Czy to będzie związek 
komunalny, czy stowarzyszenie, wszystko 
jedno. Mają współpracować. W Programie 
Operacyjnym Województwa Śląskiego 
przeznacza się na to około 20%. Jeżeli 
marszałek i samorządy dogadają się, to 
można sobie wyobrazić sytuację, że miasto 
robi wspólny program na 7 lat, że gminy 
Stowarzyszenia Gmin Śląska Cieszyńskie-
go budują wspólny program na 7 lat i mogą 
tym programem zarządzać, ale muszą wy-
negocjować to z marszałkiem. Są ku temu 
europejskie podstawy prawne.

Jest możliwość rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych, zniszczonych, dekon-
taminacja. Ku naszemu zdziwieniu udało 
się wprowadzić wbrew oporom Komisji 
Europejskiej, że pieniądze mogą pójść 
na wszystko co nazywa się przemysłami 
kreatywnymi, czyli związanymi z kulturą. 
Dotyczy to także ekoinnowacji.

Oprócz Funduszu Rozwoju Regionalne-
go przeznaczonego na inwestycje, mamy 
również Europejski Fundusz Społeczny. 
Dotyczy to szkoleń, przekwalifikowania, 
treningów. Tych pieniędzy będzie około 
100% więcej niż obecnie. Czyli trzeba 
wymyślić dobre programy, a mamy do 
czynienia z kryzysem, rosnącą biedą. Było 
dużo krytyki wokół tych nieustających 
szkoleń, przekwalifikowania, czy jest to 
trafione. Tymczasem pieniędzy będzie 

eurodeputowany jan olbrycht zaprosił dziennikarzy lokalnych mediów na śnia-
danie w restauracji hotelu Pod Brunatnym jeleniem. Śniadanie nie było przesadnie 
wystawne, ale tez nie ascetyczne. Podano jajecznicę, frankfuterki, były wędliny jajka 
w sosie, sery, łosoś, sałatki, kawa, herbata, soki. gospodarz spotkania zachęcał 
do konsumpcji, a jak stwierdził, za takie śniadanie z mediami europoseł może za-
płacić jak za promocję, na co tez otrzymuje pieniądze. j. olbrycht w Parlamencie 
europejskim jest członkiem komisji rozwoju regionalnego, wiceprzewodniczą-
cym europejskiej Partii ludowej (chrześcijańska demokracja), największej frakcji 	
w Parlamencie europejskim. Frakcja ma 250 pracowników i 25.000.000 euro bu-
dżetu. Ponadto j. olbrycht założył ponadpartyjną grupę posłów zajmującą się 
miastami. organizują około 25 seminariów rocznie, współpracują z architektami, 
urbanistami, planistami z całej europy. 
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j. olbrycht.                             Fot. w. suchta

dwa razy więcej, więc trzeba to dokładnie 
przemyśleć. W Parlamencie uważamy, 
że przeznacza się za dużo na Europejski 
Fundusz Społeczny, ale nie jesteśmy  
w stanie tego przewalczyć, gdyż Komi-
sarz ds. Zatrudnienia, jak i cała Komisja, 
uważają, że w dzisiejszych czasach pie-
niądze na to są bardzo potrzebne. Kończy 
to się na poziome 23% całej polityki 
spójności. Z doświadczeń niemieckich 
wynika, że opłaca się długotrwale bez-
robotnych szkolić, byle utrzymywali się  
w rytmie zajmowania się czymś. Szkolono 
ludzi na piętnastu tysiącach kursów, tylko 
dlatego, żeby szkolony szedł tam rano,  
a nie był trwale bezrobotny. 

Pozostaje pytanie w co ma zainwe-
stować Europejski Fundusz Społeczny, 
żeby to miało sens. To poważne wyzwa-
nie. Moim zdaniem inwestować trzeba  
w edukację, w ludzi, myślenie, przygo-
towanie do mobilności zawodowej. Pa-
radoks polega na tym, że liczba nowych 
miejsc pracy w skali Polski jest jedną  
z największych w Europie, ale to nie 
wynika z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Jeżeli robi się nowe inwestycje, 
to trzeba do tego przygotować ludzi, by 
wszystko się zazębiało. 

Nowością będzie dwufunduszowy Pro-
gram Operacyjny Województwa Śląskie-
go. W jednym programie będzie można 
korzystać z Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i Funduszu Społecznego. Jednak  
w Unia nie jest tak dobrze, że można mie-
szać wszystko ze wszystkim, więc będzie 
to łączone na zasadzie dwa różne fundu-
sze z dwoma administracjami w jednym 
programie. Tak jest w Unii, że mówimy  
o integrowaniu wszystkiego, a potem 
mamy dwóch księgowych nie zamierzają-
cych prowadzić jednego funduszu. Dwóch 
ministrów, dwa fundusze, a chodzi o to, by 
się spotkały. 

Jeżeli się robi projekty obojętnie z jakie-
go funduszu, to będzie bardzo duży nacisk 
na precyzyjny biznesplan. Czy zostało 
przemyślane, po co to się robi, dlaczego, 
czy to ma sens, czy tworzy nowe miejsca 
pracy i ile to będzie kosztowało. 

Dostaliśmy trochę mniej na obszary 
wiejskie, ale jednoczesnie z funduszy spój-
nościowych cześć przepłynie na obszary 
wiejskie. Pieniądze w gestii Ministra Roz-
woju Regionalnego zostaną także użyte na 
obszarach wiejskich

Pytanie zasadnicze: Kiedy to się wszyst-
ko zacznie? Jesteśmy na etapie, gdy samo-
rządy powinny mieć od nas informacje, co 
się dzieje na poziomie europejskim, a co 
planuje rząd. Jakie są przygotowania do 
programów, projektów, itd. To są przy-
miarki, a jeżeli wszystko dobrze pójdzie, 
to w roku 2014 Polska będzie musiała 
wysłać do Brukseli pakiet, czyli wszyst-
kie projekty programów operacyjnych do 
zatwierdzenia. Jak je wyśle w styczniu, to 
musi poczekać na zatwierdzenie, a potem 
będą uruchamiane konkursy czy nabór 
projektów. Zakładamy, że 2014 r. jest 

poświęcony na przygotowania, czyli ru-
szymy w 2015 r. (...) Im szybciej wszystko 
przygotujemy, tym szybciej ruszymy.

W całej Europie duży nacisk będzie 
kładziony na precyzję. Budujemy drogę!  
A kto ją utrzyma? Chcemy basenu przy 
szkole, a przecież nie ma basenu na świecie 
utrzymującego się z biletów. W związku 
z tym, musi się utrzymać z dotacji. Jeżeli 
radni postanowią, że przez 50 lat utrzymają 
dotację do basenu, to w porządku. Nie 
może być natomiast tak, że coś robimy, bo 
są pieniądze, a jak się skończą, to wszystko 
zwijamy. Pieniądze europejskie są po to, 
by uruchomić mechanizm, który będzie się 
toczył, a nie na krótką akcję.

Mówi się, że to ostatnie tak duże pie-
niądze dla Polski. Nie podzielam tego 
poglądu, ale nie dlatego, że dalej będzie-
my otrzymywać duże pieniądze z UE, ale 
dlatego, że im ktoś jest silniejszy, tym 
dostaje mniej pieniędzy. Życzmy sobie, 
byśmy byli silniejsi, a nie dostawali dużo 
pieniędzy, bo to będzie oznaczać, że ciągle 
jesteśmy słabi. 

Za siedem lat będziemy w innej UE. 
Po pierwsze nie wiadomo, co się stanie 
w strefie euro. Moim zdaniem będzie 
się zamykać i tworzyć własne fundusze. 
Niewykluczone, że budżet 28 państw już 
się nie powtórzy. Skoro strefa euro się 
zamyka, trudno oczekiwać, żeby chciała 
inwestować w strefę poza nią. Jestem 
zwolennikiem dawania cały czas do zro-
zumienia, że chcemy euro, oczywiście 
pod warunkiem, że strefa euro będzie  
w lepszej sytuacji, a my będziemy przy-
gotowani. Jak wypadniemy z tego nurtu, 
to idziemy na margines. Na takim margi-
nesie chcą być Brytyjczycy ze względów 
gospodarczych, jednak z drugiej strony jest 
margines tych biedniejszych, na którym 
nikt nie chce się znaleźć. A euro tak czy 
inaczej się pozbiera. 

Jesteśmy cały czas w nurcie, że chcemy, 
ale w czasie odpowiednim dla obu stron. 
To nas stawia w lepszej sytuacji od tych, 
którzy euro nie chcą. Są już propozycje 
stworzenia osobnego parlamentu, komi-
sji europejskich dla strefy euro. Obecnie 
pełne członkostwo oznacza strefę euro. 
Bycie poza nią jest bardzo niekorzystne. 
Nie jesteśmy Wielką Brytanią, nie mamy 
takiej gospodarki, nie mamy takich relacji 
międzynarodowych.

Obecnie nastrój jest pozytywny, wszy-
scy się cieszą z wejścia Chorwacji do Unii, 
Chorwacja jakby mniej, ale to z powodu, 
że wchodzą w kryzysie. W nowej perspek-
tywie dostaną 9 mld euro na inwestycje. 
To dużo i oni doskonale o tym wiedzą. 
My znamy Chorwację z plaży, a oni maja 
ten problem, że Chorwaci mieszkają też 
w Bośni i Hercegowinie z Serbami, mu-
zułmanami. Chcą uciekać do Chorwacji i 
to stwarza bardzo trudną sytuację.

Co do funduszy to jeszcze przez jakiś 
czas będzie trwało napięcie, bo Parlament 
musi uzgodnić szczegóły.

Najważniejsze, by pieniędzy w bu-
dżecie nie zabrakło. Te 300 mld euro 
dla Polski, to tzw. zobowiązania. Pod-
pisuje się umowy, wykonawcy wcho-
dzą na plac budowy, robią wszystko 
w czasie. Minister Finansów wszystko 
płaci, potem minister zwraca się do Bruk-
seli o pieniądze, a oni mówią, że nie ma. 
A w traktacie jest napisane, że państwo 
członkowskie, występując o zwrot nakła-
dów na podstawie zobowiązań, powinno 
zwrot otrzymać do dwóch miesięcy, po 
czym dodano małymi literkami: Pod wa-
runkiem, że istnieją zasoby finansowe.  
A jak nie ma zasobów, to możemy nie 
dostać kasy. Parlament mówi, że tak nie 
można pracować. W Unii idziemy w kie-
runku większych płatności i większego bu-
dżetu.                  Notował: wojsław suchta 
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Jest pan znany głównie jako prezenter 
„Aktualności” i dziennikarz tVP Kato-
wice. Która rola jest podstawowa?
Zawsze mówię, że dziennikarzem się jest, 
a nie bywa. Od kiedy pamiętam najwięk-
szą satysfakcję jako dziennikarz miałem, 
gdy zrealizowałem dobry temat. Przede 
wszystkim temat społeczny, gdy mogłem 
pojechać do ludzi, bo zadzwonili, wysłali 
mail, bo tego potrzebowali, a trzeba było 
zwrócić uwagę na ważny problem spo-
łeczny. A potem mieć poczucie, że fak-
tycznie udało się pomóc. Trzeba zapukać 
do urzędu, porozmawiać, być może też 
po to, by przedstawić inne spojrzenie na 
niektóre problemy społeczne, a tym sa-
mym pomóc ludziom oczekującym tego. 
Najpiękniejsze w tym zawodzie jest to, że 
jest to możliwe.
Z drugiej strony popularność daje bycie 
prezenterem. Czytający wiadomości  
w telewizji są na pewno bardziej popu-
larni, niż pełniący swą rolę społeczną 
dziennikarze.
Nie ukrywam, że niektórzy koledzy 
zazdroszczą mi tego, że to właśnie ja 
mam okazję siedzieć w studiu. To dla 
mnie wielkie wyróżnienie, ale też duża 
odpowiedzialność, bo w danym dniu re-
prezentuję czterdzieści osób stojących za 
mną, za kamerami, pilnujących dźwięku, 
realizujących w tym dniu materiały, a ja 
muszę zachęcić widza do tego, by zechciał 
te materiały zobaczyć. Natomiast, jeżeli 
chodzi o popularność, to jest to na pewno 
miłe, że ludzi podchodzą na ulicy, klepią 
po plecach, mówią: „O, pan z Aktualności”, 
czasem także powiedzą: „Miło się pana 
ogląda, miło się pana słucha, doceniamy 
to, co pan robi”. Jednak popularność ma 
to do siebie, że jest bardzo ulotna. Dzisiaj 
się jest na antenie z szerokim uśmiechem, 
a jutro może być zupełnie inaczej. Wielu 
starszych kolegów mówi mi, że do tego nie 
można się przywiązywać.
Czyli lepiej pozostać dziennikarzem?
Dziennikarstwo daje duże możliwości, 
pozwala spotykać się z ludźmi, z tymi  
w urzędach w garniturach, ale i z tymi na 
ulicy i o nikim nie można zapominać. Życie 

pisze różne scenariusze i jeżeli człowiek 
zbyt przyzwyczai się do blichtru i popu-
larności, to może zapomnieć o tym, co  
w dziennikarstwie jest najważniejsze.
Dziennikarz to zawód, do którego aspi-
ruje wielu młodych ludzi. Z drugiej 
strony to pewne umiejętności, obowiąz-
ki. nie wystarczy się załapać w redakcji, 
by być dziennikarzem. Co powinien 
zrobić młody człowiek, by zaistnieć  
w tym zawodzie?
Jest takie porzekadło, że dla chcącego, nic 
trudnego. W przypadku fachu dziennikarza 
niestety tak nie jest, a to dlatego, że kon-
kurencja jest ogromna. Najpierw trzeba 
sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy chce 
się być dziennikarzem, czy celebrytą. Czy 
chce się informować o tym co ważne, czy 
uśmiechać do kamery. Jedno wyklucza 
drugie. Dlatego przed wyborem studiów 
marsz do gazety lokalnej takiej jak wa-
sza. Tam można odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy chcę to faktycznie robić i czy 
się do tego nadaję. Nie każdy z dnia na 
dzień stanie się Kamilem Durczokiem, ale 
jeżeli dziennikarstwo pociąga i fascynuje, 
marzeń nie warto się pozbywać. Przecież 
redaktor Durczok też gdzieś zaczynał  
i nie od razu został szefem „Faktów”.  
A przypomnę, że parę lat temu siedział 
przed biurkiem „Aktualności” TVP Ka-
towice,  któremu teraz ja przyglądam się  
z bliska i prezentuję informacje. Zapew-
niam, biurko jak w „Faktach” mamy za-
wsze, no może prawie zawsze, czyste.
nie wystarczy miła aparycja i dykcja?
Wiele osób postrzega dziennikarstwo jak 
aktorstwo. W telewizji aparycja i dobra 
dykcja owszem są niezbędne, ale dużo 
ważniejsza jest wiedza o świecie. Dzienni-
karz musi być człowiekiem renesansu, znać 
się na wszystkim, a przy tym mieć swoją 
specjalizację.  Ekonomia, kultura, polityka, 
sport każda dziedzina jest warta uwagi, bo 
interesuje inną grupę naszych widzów. Im 
więcej wiemy, tym więcej jesteśmy w stanie 
dać widzowi. Z perspektywy regionu naj-
ważniejsza jest jednak wiedza o tym, co się 
dzieje najbliżej nas, czyli np. o dziurawych 
drogach na jednym z osiedli, bo tam żyją  

i tym żyją ludzie w Ustroniu, Katowicach, 
a nawet Warszawie. 
Dziennikarz lokalny pracuje w jakimś 
mieście, ma znajomych, wiele innych 
uwarunkowań. spotyka się z prośba-
mi, naciskami, nie tylko przełożonych  
i władz. na pewno na dziennikarzy pra-
cujących w tVP Katowice wiele osób chce 
wywierać wpływ, czegoś żąda. Z drugiej 
strony są odbiorcy, których powinno się 
szanować. Jak to wszystko poukładać?
Na pewno nie układając się z kimkolwiek! 
Jeżeli budujemy materiał informacyjny, 
zgodnie z dziennikarskim kanonem, opie-
rając się na rzetelności. Słuchamy wszyst-
kich racji, posiłkujemy się wypowiedziami 
ekspertów i wyławiamy sedno problemu  
i możemy być pewni jednego, że wyjdzie-
my z pracy z podniesionym czołem. Ile 
telefonów od niezadowolonych odbierze-
my to już zupełnie inna sprawa. Grożenie 
palcem dziennikarzowi jednak nie służy 
nikomu. Niektórzy o tym zapominają. 
Trudne pytania muszą padać, bo działa-
my w interesie społecznym. Lepiej, żeby 
szanowano dziennikarza za to, że zawsze 
patrzy na ręce i krytykuje kiedy trzeba, 
niż za to, że jest ślepy, głuchy i milczy. Tu 
nie chodzi o poklepywanie się po plecach. 
Raz się chwalimy, bo inwestycja wypaliła. 
Innym razem trzeba przyjąć krytykę przed 
kamerą, bo np. Koleje Śląskie skompromi-
towały całe województwo śląskie. Osoba 
sprawująca ważną funkcję publiczną, która 
tego nie rozumie powinna od razu podać się 
do dymisji. Bo dziennikarstwo nie polega 
na prawieniu sobie komplementów. 
Robicie program „śląskie do przodu”, 
gdzie raczej nie będzie krytycznych 
opinii. tymczasem bez trudu można 
znaleźć kilkudziesięciu mieszkańców 
Ustronia, mających sporo obiekcji co 
do ich najbliższego otoczenia. to nie 
dysonans?
Nie, ponieważ program „Śląskie do przo-
du” ma jasne założenie. Pokazujemy to, co 
udało się zrobić za unijne pieniądze. Może-
my wejść w spór, jak i na co te pieniądze le-
piej byłoby wydać, ale czy warto podważać 
fakt, że nowy amfiteatr, zmodernizowany 
rynek, czy budynek biblioteki zmieniły 
oblicze Ustronia? Czy warto kłócić się  
z tym, że dzięki pieniądzom unijnym Pol-
ska nam pięknieje ?  
to może pan powie coś krytycznego, 
wszak często bywa pan w naszym mie-
ście?
Trochę trudno, bo za każdym razem, gdy 
tu jestem, to mile spędzam czas. Przyjeż-
dżam wypocząć, zrelaksować się, także do 
rodziny i mojego ukochanego chrześnia-
ka. Pewnie gdybym pomieszkał dłużej, 
mógłbym merytorycznie odpowiedzieć na 
takie pytanie. Teraz nie wiem do czego się 
przyczepić. A…  wiem! Całkiem niedawno 
jechałem do Ustronia z Tresnej i przyznam 
szczerze, że gdyby nie GPS, to pewnie bym 
nie trafił. Na kierunkowskazach widziałem 
Brenną, Skoczów, a Ustronia nie było. 
Absurd jakich wiele. Taka miejscowość 
oczywiście powinna się na tych tablicach 
znaleźć. A to znak, że musimy się tym  
w „Aktualnościach” zająć, bo wielu tury-
stów na pewno było równie zdziwionych 
jak ja.             Rozmawiał: wojsław suchta 

Rozmowa z Markiem Durmałą, prezenterem i dziennikarzem tVP Katowice
znać  się  na  wszystkim

m. durmała.                                                                                                 Fot. w. suchta
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Puchar  w  strugach

– Zawody zostały bardzo dobrze prze-
prowadzone i udało się wszystko zor-
ganizować – mówi Tomasz Pierwocha, 
dyrektor wyścigu. – Deszcze spowodo-
wały to, że trasa, która normalnie była  
przejezdna, okazała się bardzo trudna dla 
wielu zawodników. Większość musiała 
biegać z rowerem, było kilka ciężkich 
sekcji, były śliskie kamienie 
i korzenie. Na szczęście skończyło się na 
zadrapaniach i skaleczeniach. 

Po pierwszym okrążeniu wycofał 
się jeden z faworytów, Adrian Brzóz-
ka (JBG-2), ostatnio zwycięzca wyści-
gu z prestiżowej serii maratonów MTB  
w Lovran na Chorwacji. W grupie walczą-
cych o podium znaleźli się Piotr Brzózka 
(JBG-2 Team) oraz Michal Lami (repre-
zentant Słowacji) wraz z Bartłomiejem 
Wawakiem (JBG-2 Team). Jako pierwszy 
linię mety minął Bartek, z 13-sekundową 
przewagą nad drugim miejscem. Ze stratą 
nieco ponad 2 min do zwycięzcy linię mety 
osiągnął P. Brzózka.
– Koledzy naprawdę się postarali, zrobili 
niesamowitą trasę – powiedział po starcie 
B. Wawak. – Wymagała dużej wytrzy-
małości na podjeździe oraz umiejętności 
technicznych na zjeździe, który po części 
pokrywał się z czerwoną trasą Bike Parku. 
W ostatnim czasie ścigamy się w wysokich 
temperaturach, powyżej 30 stopni, więc 
dzisiejsza pogoda nawet mi pasowała.  
W drużynie JBG-2 jestem już piąty rok,  
z czego jestem bardzo zadowolony, myślę, 
że współpraca nadal będzie się dobrze 
układała. W najbliższą niedzielę wylatuję 
do Livinio przygotowywać się do Mi-
strzostw Świata, które odbędą się w RPA.

W wyścigu startowali zarówno zawod-
nicy licencjonowani, jak i amatorzy, kla-
syfikowani osobno. W kategorii open  

ostatnie zalecenia przed startem elity mężczyzn.                                     Fot. sz. gruchalski

sobotni Puchar Polski w zawodach mtB Xc wygrał Bartłomiej wawak (jBg-2). 
wyścig na Palenicy odbył się w bardzo ciężkich warunkach. kolarze ścigali się 	
w błocie, przy padającym deszczu i niskiej temperaturze. wielu zawodników nie 
ukończyło rywalizacji, dochodziło do licznych upadków i niektórzy musieli korzy-
stać z pomocy medycznej. 

w grupie masters na trzecim miejscu zna-
lazł się ustroniak Tadeusz Spilok. 
– Startuję raczej maratony – powiedział po 
dekoracji. – Na rowerach górskich ścigam 
się od 15 lat, więc można powiedzieć, że 
jestem tu już weteranem. Gdyby dzisiaj 
było słońce, trasa byłaby bardziej przejezd-
na i może wyniki rozłożyłyby się inaczej. 
Najtrudniejsze były zjazdy w lesie, gdzie z 
powodu błota trzeba było po prostu biegać, 
zjeżdżanie po trawersie to duża trudność. 
Chłopcy mają tutaj porządne trasy, mieli-
śmy nawet skocznię. Myślę, że Ustroń staje 
się powoli dobrym punktem dla kolarstwa 
górskiego. A trzeba pamiętać, że mieliśmy 

tu chyba pierwszy w kraju maraton, nazy-
wało się to Dolinami Wisły, organizował to 
jeszcze w latach 90. Andrzej Georg. 

Trasa cross country będzie na stałe wpi-
sana w krajobraz goszczącego zawody 
Bike Parku na Palenicy, będzie można na 
niej ćwiczyć. Trasa na Czantorii, gdzie 
odbył się zeszłoroczny wyścig, z powodu 
problemów organizacyjnych nie mogła 
zostać ponownie wykorzystana. Wyścig 
jest umieszczony w kalendarzu imprez 
UCI jako kategoria C2 oraz PZKol jako 
Pucharu Polski posiadający klasę A. Wy-
ścig 2. kategorii UCI oznacza, że wyścig 
ma status Pucharu Europy Środkowej. 
Oznacza to również, że są na nim obecni 
sędziowie Unii Kolarskiej i Polskiego 
Związku. Pilnują, aby całość wyścigu 
odbyła się zgodnie z regulaminem - na 
Palenicy nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Nie została jeszcze ustalona trasa edycji 
przyszłorocznej. 

Wyścig odbywał się na pętlach, okrąże-
nie miało długość 4,8 km. Juniorki młod-
sze, mastersi III, młodzicy, młodziczki 
jechali po 1 pętli, juniorzy młodsi, juniorki, 
mastersi I i mastersi II, amatorzy po 2 pętle, 
juniorzy młodsi po 3 pętle, elita kobiet  
i U23 po 4 pętle, elita mężczyzn 5 pę-
tli. Zwycięzcą kategorii mężczyznzostał 
B. Wawak, z czasem 1 godz. 36 mi-
n14sek. 2. M. Lami - Slovakia National 
Team (1:36:27), 3. P. Brzózka - JBG-2 
(1:38:31). W U23. wygrał Maciej Jeziorski 
- Warszawski Klub Kolarski (1:47:45). 
Kategorię kobiet elite wygrała Anna Sza-
franiec - Kross Racing Team (1:34:11), 
2. Aleksandra Dawidowicz - BI&ESSE 
(1:38:41), 3. Lenka Bulisová - 4ever Cyklo 
Bulis Bystřice Pod Hostýnem (1:53:42). 
U23 kobiet wygrała Barbora Machulková - 
4ever Cyklo Bulis Bystřice Pod Hostýnem) 
(1:48:11). Kategorię open amatorów wy-
grał Patryk Mitręga z czasem 0:24:21. 

Organizatorami wyścigu byli: profe-
sjonalna grupa kolarska JBG-2, Stowa-
rzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia 
oraz Urząd Miasta                             (mk) 

trasa wiodła przez potok jaszowiec.                                                                 Fot. w. suchta
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Śląski Szpital Reumatologiczno-Re-
habilitacyjny został zakwalifikowany do 
konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Śląskiego 2013. Oceniane 
są w nim najlepsze projekty zrealizowane 
w ciągu minionego roku kalendarzowego. 
Konkurs organizowany jest przez urząd 
marszałkowski, w jury zasiadają członko-
wie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno 
Architektonicznej

Na ustrońskiego kandydata można za-
głosować w internetowym sondażu, mie-
rzącym społeczną popularność projektów. 
Głosowanie potrwa do końca sierpnia. 
Polega ono na przyznaniu punktów trzem 
wybranym inwestycjom. Najpopularniej-
sza wśród biorących udział w plebiscycie 
realizacja zostanie uhonorowana Nagrodą 
Internautów. Wśród osób biorących udział 
w głosowaniu internetowym rozlosowane 
zostaną nagrody rzeczowe.

Do tegorocznej edycji konkursu zgło-
szono 36 obiektów z terenu 27 gmin. 
Wśród zgłoszeń znajdują się miejsca takie 
jak rynki miejskie, place, skwery i deptaki, 
tereny rekreacyjne, obiekty usługowe, 
sportowe, handlowe oraz gastronomiczne. 
Wyniki głosowania internautów nie mają 
wpływu na werdykt jury. Uroczystość 
ogłoszenia wyników konkursu odbędzie 
się w podczas tegorocznych Śląskich Dni 
Architektury.                                    (mk)

PięknoŚć 
i PoPularnoŚć

Piesek szczeniak urodzony w maju wabi 
się Tofik, Jest odrobaczony, zaszczepiony 
od nosówki i czeka na nowego właściciela 
w domu tymczasowym. Może przebywać 
z kotami i innymi psami. Kontakt Stowa-
rzyszenie „AS”, tel. 604149668.

Piesek 
dla	babcI

australijskie  starty

Kiedy u nas żar leje się z nieba, narciarze 
przenoszą się tam, gdzie panuje zima, na 
przykład do Australii. 

Ustroniaczka wygrała pierwszy przejazd, 
była szybsza m.in. od Emily Bamford 
– trzykrotnej zwyciężczyni Pucharu Kon-
tynentalnego Australii i Nowej Zelandii 
w slalomie. W drugim przejeździe trenują-
ca w Mt. Buller Australijka lepiej poradziła 
sobie z trudnymi warunkami i ostatecznie 
stanęła na najwyższym stopniu podium  
z półsekundową przewagą.
– Pierwszy przejazd poszedł bardzo gładko 
i bez żadnych błędów, nie był to też trudny 
slalom. Drugi przejazd miałyśmy na typo-
wo męskiej trasie, puszczonej na wprost, 
a ja wolę skręcać. Mimo wszystko jak na 
pierwszy start w Australii i w nowym sezo-
nie było dobrze! – komentowała Kasia.

Drugiego dnia zawodów powtórzyła 
sukces i zajęła drugie miejsce zaraz za E. 
Bamford, która tym razem była lepsza o 
dwie sekundy.
– Dziś rano nic nie wskazywało na to, że 

zawody się odbędą. Silny wiatr unierucho-
mił wyciągi, w ciągu nocy napadało także 
mnóstwo śniegu. Jednak już po godzinie 
niebo było błękitne i bez problemu udało 
się rozegrać dwa przejazdy slalomu. Znowu 
byłam druga, ale i tak jestem zadowolona, 
bo Emily Bamford to silna zawodniczka.

Kasia otrzymała także nagrodę dla naj-
szybszej juniorki zawodów.

Udział w zawodach jest zwieńczeniem 
3-tygodniowego zgrupowania trenin-
gowego teamu TAURON Bachleda Ski  
w Australii. Dla młodych zawodników, któ-
rzy dopiero rozpoczynają starty na arenie 
międzynarodowej jest to okazja na poprawę 
swoich pozycji w rankingu FIS. 

Ustroniaczka w tym roku skończyła 
pierwszą klasę II LO im. M. Kopernika  
w Cieszynie, zakończyła równiesz współ-
pracę z trenerem Mieczysławem Wój-
cikiem. Na przyszły rok zawodniczka 
przenosi się do Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Szczyrku, gdzie alpejczyków 
trenują  Leszek Biel i Marek Klęczek.  (mk) 

ustronianka katarzyna wąsek z srs czantoria dwa razy zajęła drugie miejsce 
w zawodach Fis w slalomie, które odbyły się 7 i 8 sierpnia w australijskim mt. Buller. 
dwukrotnie pokonała ją emili Bamford z australii, trzecia na pierwszych zawodach 
była caroline Barry z usa, na drugich kanadyjka randa teschner.

8 sierpnia na ul. 3 maja, około godz. 14 doszło do kolizji. jadąca na motocyklu 21-letnia 
mieszkanka sosnowca za szybko weszła w zakręt, nie opanowała pojazdu i przewróciła się. 
dziewczyna doznała poważnych obrażeń, zdarła skórę z całego boku ciała i złamała obojczyk, 
katretka przewiozła ją do szpitala. zostanie ukarana mandatem za spowodowanie zagrożenia 
na drodze. (mk)                                                                                                       Fot. w. herda

Przewidziany na 17 sierpnia Festyn 
Myśliwski organizowany przez Koło Ło-
wieckie „Jelenica” z siedzibą w Ustroniu 
został odwołany. Przyczyną są problemy 
organizacyjne związane z zaostrzeniem 
kontroli podatkowej na tego typu im-
prezach. Z tego powodu odwoływane 
są organizowane przez różnego rodzaju 
koła i oddziały OSP, szczególnie liczne 
w okresie letnim festyny. Obowiązująca 
ustawa przewiduje wysokie kary m.in. 
za brak wydawania paragonów podczas 
sprzedaży napojów alkoholowych. Przy-
mus zakładania kas fiskalnych i przystę-
powania do podatku VAT jest nieraz dla 
stowarzyszeń zbyt kosztowny.            (mk) 

Festyn 
odwoŁany
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

PoZIoMo: 1) rzeka w Rosji, 4) marny obraz, 6) her-
bata Anglika, 8) kasa dla artysty, 9) pieśń patriotycz-
na, 10) przepowiada przyszłość, 11) uskrzydlony koń,  
12) Bartosz zdrobniale, 13) informacje od „życzliwych”, 
14) kochanka Nerona, 15) siostra powieści, 16) ptak 
morski, 17) na kopercie, 18) koreańskie auto, 19) trafia na 
kamień, 20) samiec owcy.
PIonowo: 1) broń sportowa, 2) łódź silnikowa, 3) do 
malowania ścian, 4) grupa jeźdźców, 5) bohater w masce, 
6) ze skalą za oknem, 7) zimna kraina, 11) rodzaj kaszy, 
13) tło płótna, 17) w rękawie karciarza.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 23 sierpnia. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 31

DRUGA PoŁowA LAtA
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ufun-

dowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia 
otrzymuje Danuta Piwowarczyk z Ustronia, ul. 
Kuźnicza 5/5.  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 przedsta-
wienie 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.

Roztomili ludeczkowie!
Tóż jako sie też mocie w tym siyrpniu! Kiery kaj był na jakim 

wypoczynku, to już jisto je spatki, chocioż możne sóm jeszcze tacy, 
co dziepro kansi pojadóm, majóm jeszcze dwa tydnie czasu. Nó, 
we wrześniu też jeszcze bywo piekno pogoda.

Jutro bydzie świynto, tóż „Ustrońsko” je o dziyń pryndzyj. To 
świynto to je taki katolicki świynto. Za kómuny óno było zniesione 
i normalnie sie szło w tyn dziyń do roboty. Jak sie porzóndki 
zmiyniły, to świynto zaś prziwrócili. Patnostego siyrpnia dycki 
moja stareczka łodprawiała miano, bo łónej było Maryja na 
miano. Mamulka zawsze napiykła na starczyne miano fajnackich 
kołoczy. Przeważnie przichodziła do starki po winszu ciotka Jewka 
z Dónatówki i prziniósła ji dycki szumnóm pukiete z gladioli, 
kiere miała w zogródce. Dónatówka to je taki łosiedli koło tego 
starucnego dymbu, co je na nim tabulka, jak stary je tyn dómb. 
To łosiedli wystawił kiesi dlo swojich robotników tyn, do kogo 
należała kiesi kuźnia w Ustroniu. Tóż robotnicy, co mieszkali na 
Donatówce mieli bliziutko do roboty. Łujec, panoczek tej ciotki, 
też w kuźni robił. Mieli trzi cery, moji kuzynki. Nó, óne sóm już 
downo powydowane i jyny jedna miyszko w Ustroniu. 

Dzisio, we strzode starki i starzikowie majóm na rynku szumny 
hałdamasz. Bydom szumne wystympy i bydzie wystympować nasz 
zespół „Równica”, przijedzie zespół „Spóroki” i bydóm śpiywać 
szumne górolski śpiywki, poprzijyżdżajóm starzikowie i stareczki 
z rozmaitych dómów łopieki i bydóm pokazować piekne przed-
stawiynia. Aji stareczki z naszego ustróńskigo dómu łopieki też 
tam majóm cosi pinkolić na rozmajitych brzinkadełkach. Bydzie 
też szumno wystawa rozmajitych pieknych wiecy, co stareczki czy 
starzikowie robióm w domach łopieki. Bydzie też tam fajnacki 
jedzyni. Tóż przidźcie sie podziwać, chocioż nima żeście jeszcze 
tacy starzi. 

Był we Wiśle Tydziyń Kultury Beskidzkij. W tym roku pizło 
pindziesiąt roków, jako Tydziyń Kultury sie łodbywo, tóż sie 
nazjyżdzało straszecznie mocka rozmajitych zespołów. Nó, sz-
umnie to tam łodprawiajóm, jyny snoci telkownego norodu sie 
przichodzi na to dziwać, że jako to prawióm, jegłe byłoby biyde 
kaj wstyrczyć. 

U nas w Ustroniu teraz w te niedziele bydóm dożynki. Tóż gazdo-
szkowe kóniczki pucujóm, wozy strojóm coby szumnie na tych 
dożynkach wyglóndać. Pamiyntóm, jak żech była dziywczyńciym, 
to my dycki żynyli z Hermanie ku Kuźni, bo tam sie niedaleko tyn 
pochód zaczynoł. Dycki sie je na co dziwać, bo dycki rozmaite 
wieca w tym pochodzie dożynkowym idzie łuwidzieć. Pochód 
przichodzi aż do Parku Kuracyjnego, a potym sóm szumne 

wystympy. Pokazujóm, jako to kiesi sie dożynki łodprawiało, 
potym Gazdoszek dożynek ze swojóm Gaździnkom czynstujóm 
kołoczami i warzónkom. Przede wszyckim władze i tych z pr-
zodku, nikiedy sie też i komusikej łobyczajnymu cosi dostanie. 
Po tym sóm jeszcze wystympy: śpiywani, tańcowani i roztomaite 
wieca. A na kóniec je festyn. Muzyka gro, ludziska tańcujóm i je 
fajnie. W Parku Kuracyjnym stojóm rozmajite budki z fajnackim 
jedzyniym i … warzónkom. Nó, a jak se kiery za moc tej warzónki 
popije i nie pamiynto, kiery kieliszek mioł być łostatni, to potym 
wiycie je rozmajicie. Nikiery mo biyde do chałupy trefić. Tóż se 
dejcie pozór, jak sie wybierocie na dożynki, cobyście sie jakosi 
do chałupy dosmyczyli.

Gdo mo szpatnóm fante, lepi żeby gorzołki z piwskiym nie 
chlastoł, bo jak mu łodbije, to sie może znóńść aji w hareszcie,  
a jeszcze gorzij jak go łodwiezóm do takij izby w Biylsku, kajłokr
zyźbi.                                                                                 Hanka
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kosarzy, przy wyłącznej mięsożerności pająków. Oczywiście  
w menu kosarzy bezsprzecznie króluje mięsko pod postacią 
upolowanych różnych małych owadów, pająków i innych ko-
sarzy. Ale w jadłospisie tych pajęczaków znajdziemy również 
padlinę, czyli np. martwe owady, ślimaki, dżdżownice, drobne 
kręgowce, a także ich odchody, a nawet – i to już ewenement  
w świecie pajęczaków i pająków – pokarm roślinny. Są to przede 
wszystkim soki wysysane z uszkodzonych drzew, liści i owoców, 
jak również kwiatowy nektar.

Spośród innych różnic pomiędzy kosarzami i pająkami war-
to wymienić brak u tych pierwszych kądziołków przędnych 
i gruczołów jadowych. Kosarze nie przędą więc pajęczych 

nici i sieci łownych, na swe 
ofiary polując z zasadzki. 
Nie składają również jaj  
w oplecionych kokonem 
pakietach, ale bezpośrednio 
do wilgotnej gleby, pod ka-
mieniami lub opadłą korą. 
Brak gruczołów jadowych 
nie czyni z kosarzy gorszych 
od pająków drapieżników, 
ale być może sprawia, że 
pajęczaki te wypracowały 
zupełnie odmienne strategie 
obronne przed swymi wro-
gami. Przede wszystkim jest 
to ucieczka – kosarzom jakoś 
nie plączą się ich długie nogi, 
ba, są wręcz bardzo sprawny-
mi biegaczami. Jeśli jednak 
nie da się im uciec, to zawsze 
mogą próbować napastnika 
oszukać. Kosarze wykorzy-
stują do tego zjawisko zwane 
przez biologów autotomią  
i spotykane w wielu grupach 
zwierząt. Zaatakowane przez 
jakiegoś drapieżcę zwierzę-
ta odrzucają po prostu ja-
kąś część swojego ciała, aby  
„z całą resztą” szczęśliwie  
i bezpiecznie móc uciec. Na 
przykład jaszczurki mogą 
odrzucać kawałek ogona, 
natomiast kosarze – nogi. 
Ogony jaszczurek i nogi ko-
sarzy po odrzuceniu mogą 
się jeszcze poruszać, co  

w zupełności wystarcza, aby skupić uwagę drapieżcy i dać dość 
dużo czasu na ucieczkę swemu byłemu właścicielowi. Taka 
metoda obrony na pierwszy rzut oka wygląda dość drastycznie 
i kojarzyć się może z jakimś masochistycznym okaleczaniem 
się. Jednak jest całkiem skuteczna zwłaszcza, że wspomnianym 
powyżej jaszczurkom ogony odrastają (przynajmniej częścio-
wo), podobnie jak młodym kosarzom podczas kolejnych linień 
odrastają utracone nogi. Dorosłym kosarzom odrzucone nogi 
już nie odrosną, ale spokojnie dają sobie radę nawet tylko  
z czterema odnóżami. Kosarz na zdjęciu jest sześcionogim, ma 
więc spore szanse na wyjście obronną ręką (a właściwie nogą!) 
jeszcze przynajmniej z dwóch spotkań ze swymi wrogami. Jeśli 
metoda pozostawienia napastnikowi nogi zawiedzie, kosarze 
mogą użyć jeszcze jednego mechanizmu obronnego. Podobnie 
jak przedstawiane przeze mnie ostatnio pluskwiaki, kosarze 
potrafią wydzielać specyficzne substancje o bardzo nieprzy-
jemnym zapachu. To również skuteczna metoda odstraszania  
i zniechęcania napastników.

Na łąkach, w naszych ogrodach i domach najczęściej spoty-
kamy kosarza pospolitego i kosarza ściennego, a coraz częściej 
pojawia się również kosarz brązowy, który od mniej więcej 30 
lat z południowej Europy kolonizuje naszą część kontynentu. 
Kosarze to zwierzęta aktywne nocą, za dnia kryjące się w róż-
nych kryjówkach lub wygrzewające się w ciepłych promieniach 
słońca. Dodajmy dla porządku, że są to zwierzęta zupełnie nie-
szkodliwe dla człowieka. Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

Od jakiegoś czasu w cyklu „Bliżej natury” staram się prze-
konać Czytelników Ustrońskiej, że każdy z nas może stać się 
uczestnikiem wspaniałych i pełnych emocji przyrodniczych 
wypraw. Wypraw przez dzikie puszcze i ostępy oraz nieprzebyte 
dżungle, czyli… trawniki, łąki i mniej lub bardziej uporządkowa-
ne i rozległe „chaszcze” w naszych przydomowych ogródkach, 
na działkach, w sadach lub po prostu tuż za płotem. Można  
w takich miejscach spotkać doprawdy niezwykłe i fascynujące, cho-
ciaż całkiem powszechnie występujące i zwykle słabo znane zwie-
rzęta. Tym razem chciałbym zwrócić uwagę na zwierzaki, którym 
bardzo łatwo przychodzi przekraczać wytyczoną przez nas, jakże 
umowną dla przyrody granicę własności – „dzikiego świata” ogrodu 
i „cywilizowanego” wnętrza 
naszego domu. To kosarze – 
doskonale wszystkim znane 
długonogie „pająki”, które 
świetnie czują się zarów-
no w naszych domach, jak  
w ich ogrodowym otocze-
niu.

Słowo pająki świado-
mie stawiam w cudzy-
słów, gdyż kosarze, mimo 
że pająki przypominają, to 
pająkami wcale nie są! I 
jedne, i drugie należą do 
dużej grupy (w systematyce 
noszącej nazwę gromady) 
pajęczaków, mają wiele 
cech wspólnych, ale równie 
wiele je różni. Z pewno-
ścią wspólną cechą pająków  
i kosarzy jest taka sama licz-
ba nóg – zawsze jest ich 
osiem. Kosarze mają jed-
nak nogi chude i długaśne, 
dochodzące u wielu „na-
szych” gatunków do ponad 
5 centymetrów długości,  
a u gatunków tropikalnych 
nawet do centymetrów 16! 
Uważny Czytelnik zapew-
ne zwrócił w tym miejscu 
uwagę na dysonans pomię-
dzy powyższym tekstem,  
a konkretnie informacją o ilo-
ści nóg kosarzy, a zamiesz-
czonym obok zdjęciem, na 
którym u rzeczonego kosarza 
nijak nie można się doliczyć wymaganych dla tych stworzeń czterech 
par odnóży krocznych. Nie, to nie żaden błąd autora niniejszego ar-
tykułu, ale ilustracja innej, bardzo charakterystycznej cechy kosarzy,  
o której będzie mowa nieco później.

Jeżeli przyjrzymy się uważniej pająkom (zdaję sobie sprawę, 
że dla wielu będzie to czyn iście heroiczny, gdyż pająki na ogół 
budzą wśród ludzi wstręt i obrzydzenie, i ostatnią rzeczą na jaką 
mamy ochotę podczas spotkania z pająkami, to ich szczegółowe 
oglądanie i podziwianie), zapewne łatwo dostrzeżemy, że ich 
ciała zbudowane są z dwóch części – z głowotułowia, z którego 
wyrastają odnóża, oraz z wyraźnie od niego oddzielonego odwło-
ka. U kosarzy natomiast ciało jest jakby jednolicie okrągławe, 
eliptyczne czy też owalne. Wbrew pozorom także jest zbudowane  
z głowotułowia i odwłoka, jednak bez wyraźnej przerwy pomiędzy 
nimi, gdyż całość okryta jest jednolitym oskórkiem z chityny. 
Długość ciała kosarzy z reguły nie przekracza 10 milimetrów  
i sprawia wrażenie mikrego w porównaniu do dłuuuugich nóg. 
W przedniej części głowotułowia pająki i kosarze mają oczywi-
ście oczy. U kosarzy jest to zawsze jedna para, natomiast pająki 
spoglądają na świat 3 lub 4 parami oczu. Różnice pomiędzy tymi 
zwierzętami są widoczne również w budowie i wykorzystaniu 
narządów gębowych, czyli szczękoczułków i nogogłaszczek. 
Pająki swoje ofiary najpierw porażają jadem, a potem wysysają 
nadtrawioną „zawartość”, natomiast kosarze zdobycz szarpią na 
kawałki i najnormalniej – że się tak wyrażę – w świecie pożerają. 
Co jeszcze bardziej różni obie grupy zwierząt, to wszystkożerność 

KosARZ
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uPaŁ  dawaŁ  w  koŚć

Kajetanowicz, który miesiąc temu w 
Rajdzie Karkonoskim wyrównał rekord 17 
zwycięstw należący do Janusza Kuliga, tak 
mówił przed Rzeszowskim:
– To jeden z moich ulubionych rajdów 
Charakteryzują go odcinki z niewidocznymi 
zakrętami przechodzącymi przez szczyty i 
bardzo wąskie asfalty. Uwielbiam jeździć 
po takich partiach, szybkich i rytmicznych 
trasach. Będziemy musieli się mocno sprę-
żyć. Jednak właśnie dla tych niesamowitych 
doznań startujemy w rajdach. 

Dodatkowo mistrz ma sentyment akurat 
do tej imprezy, ponieważ właśnie na niej 
kilka lat temu wygrał swój pierwszy odcinek 
w klasyfikacji generalnej.

Pierwsza pętla to dwa odcinki specjalne i 
ponad 50 kilometrów rywalizacji w niezwy-
kłym upale. Załoga Kajetanowicz-Baran 
rozpoczęła zmagania od 30. zwycięstwa 
oesowego w sezonie, niestety po drugim 
odcinku spadła na drugie miejsce. Wysokie 
temperatury nie sprzyjają autom z turbo-
doładowanym silnikiem, a takim właśnie 
jeździ team Lotosu. Po pierwszym dniu 
rajdu zajmują więc drugie miejsce i zanosiło 
się na sensację, bo tylko tak można nazwać 
drugie mijsce załogi Kajetanowicz-Baran

Drugiego dnia rywalizacji Kajetanowicz 
i Baran starali się jechać jak najszybciej. Tak 
się starali, że ostatecznie wygrali większość 
odcinków specjalnych i zakonczyli go na 
pozycji lidera. Kierowcy z Ustronia nie 
opuszczał humor i stwierdził, że chwilami 
włos mu się jeżył na głowie. 

Tak jak się spodziewano, Kajetanowicz 
i Baran nie odpuścili nawet na chwilę i już 
po raz czwarty w tym sezonie stanęli na 
najwyższym stopniu podium. To powtór-

ka sukcesu sprzed roku, ale też kolejna 
wygrana w rajdzie asfaltowym. Od dwóch 
sezonów załoga Lotos Rally Team wygrała 
na tej nawierzchni wszystkie 10 rund. 

Tak podsumował to Kajto: 
– Jazda cały weekend była dużym wy-
zwaniem, upał ostro dawał w kość na-
szej rajdówce. Przyjechaliśmy walczyć 
o zwycięstwo i uczyniliśmy to po zaciętej 
rywalizacji. Choć dziś ochłodziło się, nie 
ostudziło to naszej determinacji i emocji. 
Nie byłbym dumny z sukcesów takich jak 

ten, gdyby nie wymagały ode mnie ciężkiej 
pracy i wielu wyrzeczeń przed każdym 
z rajdów. Po asfaltowej części sezonu przed 
nami dwie rundy - na Litwie i runda Mi-
strzostw Europy na Mazurach. Obie szutro-
we, a wiem, że kibice lubią powiew piachu 
i na pewno wielu nie odpuści okazji. Zatem 
- do zobaczenia!

Z wielką determinacją na trasie walczyli 
Szejowie i dzięki temu zwyciężyli. Tak 
podsumował zmagania na ziemiach Rze-
szowszczyzny Jarosław Szeja: 
- Trasa się zmieniała, a startujący przed nami 
w RSMP nanieśli dużo piasku i błota na 
drogę, więc było niebezpiecznie. Odcin-
ki szybkie, dynamiczne, walczyliśmy do 
ostatnich metrów. Popełniliśmy mały błąd 
na pierwszym odcinku i obróciło nas, stra-
ciliśmy sporo. W kolejnej pętli na tym 
odcinku byliśmy o 16 sekund szybsi. Po 
stracie goniliśmy i na przedostatnim od-
cinku wyszliśmy na prowadzenie o pół se-
kundy przed Mateusza Kubota. Ostatni OS 
piętnastokilometrowy wygraliśmy znowu 
o pół sekundy i cały rajd o sekundę. Dużo 
nerwów, ale pomagali kibice i to dla nich 
chcieliśmy zwyciężyć. Samochód spisywał 
się bez zastrzeżeń. Dodam, że na Rajdzie 
Kaszubskim przegraliśmy z Mateuszem o 
0,6 sekundy, teraz o sekundę wygraliśmy.

Rajd Rzeszowski stanowił 4. rundę RMSP 
i 6. rundę RPP oraz 9. rundę mistrzostw 
CEZ-FIA.            (mn)

Klasyfikacja RsMP po 4 rajdach
1. Kajetanowicz/Baran  174  Subaru Impreza 
2. Rzeźnik/Mazur   112  Peugeot 207 
3. Kuchar/Dymurski  97  Peugeot 207
4. Chuchała/Heller   87  Subaru Impreza 
5. Oleksowicz/Kuśnierz  74  Ford Fiesta 

Klasyfikacja RPP po 6 rajdach
1. Szeja/Szeja    72  Citroën C2 
2. Mularczyk/Pochroń  43  Citroën C2 
3. Kubat/Furgała   42  Honda Civic
4. Halicki/Tkacz   35  Fiat Abarth 500 
5. Wróblewski/Borko  34  Renault Clio

od 8 do 10 sierpnia polscy rajdowcy ścigali się na trasie 22. rajdu rzeszowskiego. 
obecna była cała czołówka, w tym ustroniacy –  w rajdowych samochodowych 
mistrzostwach Polski kajetan kajetanowicz jadący z pilotem jarosławem Baranem, 
oraz bracia jarosław marcin szejowie w rajdowym Pucharze Polski. krajanie nas 
nie zawiedli. w przypadku rywalizacji o tytuł mistrza Polski, przed startem można 
było sobie jedynie zadawać pytanie, kto zajmie drugie miejsce, bo z każdym raj-
dem jesteśmy coraz pewniejsi, że ustroniak stanie na najwyższym stopniu podium 
rsmP. zaciętą walkę o każdą sekundę stoczyli jarek i marcin i dzięki temu wygrali. 
oni również zaczynają nas przyzwyczajać do samych zwycięstw. 

kajetanowicz znowu tryumfuje.          

szejowie na mecie.                               
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Z wywiadu z Januszem Grzegorzem Michałowskim, dyrektorem 
domu wczasowego ZNP „Nauczyciel”: 

Często mówi się o Jaszowcu jako o dzielnicy zapomnianej. Czy 
zgadza się Pan z taką opinią? 

Tak. Dopiero niedawno poprawiono drogę, a dojeżdżało się tak, 
że koło można było urwać. Wiem, że są priorytety i nie dziwie się 
inwestycjom w obrębie rynku, w dzielnicy uzdrowiskowej. Natomiast 
w Jaszowcu brakuje gospodarza. Moim zdaniem ktoś z samorządu 
czy Urzędu Miasta powinien raz na miesiąc przejść przez Jaszowiec 
i zobaczyć gospodarskim okiem czego tu brakuje. Każdy dom sam 
sobie funkcjonuje. Brak wspólnych spotkań, rozmów o tym, co można 
wspólnie zrobić. A Jaszowiec ma wspólny interes. Jest nim np. centrum 
kulturalne, które obecnie niszczeje. 

Kiedyś nikt się nie liczył z kosztami i takie centrum w Jaszowcu 
mogło funkcjonować. 

Tu będę uparty. Wyzbycie się centrum kultury było błędem. Można 
było przeprowadzić takie operacje, że komuś by się to opłaciło. Pro-
szę sobie wyobrazić moich gości, emerytów, którzy chcą iść do kina. 
A czym mają wrócić? Oni w większości nie mają samochodów. Dziś 
właścicielom ośrodków nie opłaca się utrzymywać biblioteki, kawiarni. 
A inwestycja w centrum kulturalne ożywiłaby całą dolinę Jaszowca. 
Myślę, że wszyscy tego oczekują od miasta. 

W sobotę 9 sierpnia jeden z uczestników alkoholowej hulanki 
poważnie przesadził z alkoholem. Wjechał oplem kadetem na ścieżkę 
spacerową, która wiedzie od ul. Grażyńskiego wzdłuż basenu i kortów. 
Oczywiście obowiązuje na niej zakaz ruchu. W okolicy baru „Utropek” 
kierowcę – mieszkańca Wisły – zatrzymali strażnicy miejscy. Był tak pi-
jany, że długo nie docierało do niego, iż ma przed sobą stróżów prawa. 
Badanie wykazało 2,04 i 2,08 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu 
i od razu stracił prawo jazdy. Ale pić można bez tego dokumentu. Już 
na drugi dzień zatrzymano go po raz drugi. Tym razem alkomat wskazał 
1,5 prom., a wiślanin wykrzykiwał niecenzuralne słowa.

Na pytanie: „Czy widzi pan możliwość szerszej współpracy Ustro-
nia i Nydka?” starosta Nydka, Jan Konieczny odpowiadał: Gdy już 
wejdziemy do Unii Europejskiej, będzie to konieczność, jeżeli chcemy 
otrzymać jakieś dotacje na wspólne przedsięwzięcia. Jest większa 
szansa na otrzymanie dotacji, gdy będziemy wspólnie występować 
niż osobno. Temu właśnie służy ten projekt, mający na celu wypraco-
wanie wspólnej strategii do roku 2015. Dotyczy to konkretnie jednej 
wspólnej góry. 

Od remisu rozpoczęła rozgrywki w klasie „B” druga drużyna 
Kuźni Inżbudu. Bramki dla Kuźni w pierwszej połowie zdobyli: Piotr 
Husar po strzale głową i Krystian Wawrzyczek płaskim strzałem  
w róg bramki. Kuźnia miała zdecydowaną przewagę i wszyscy liczyli 
na kolejne gole. Tymczasem w drugiej połowie to Iskra Iskrzyczyn dwu-
krotnie trafiła do siatki. Po stracie dwóch bramek nasi piłkarze chcieli 
za wszelką cenę wygrać, niestety nie dopisywało im szczęście.  (mn) 

www.ustron.pl

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

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY 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

Sprzedam hyundaia - gaz. 507-
385-375.

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, 
węgiel 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.

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

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

dziesięć  lat  temu

15 VIII 16.00        Gdzie Biją Źródła - Festiwal Muzyki Folko- 
               wej i Folklorystycznej, wystąpią Józef  
               Broda, Zespół Regionalny „Koniaków”,  
               zespół folkowy Free Village, amfiteatr
16-18 VIII         Dni Ustronia – szczegóły str. 5
24 VIII  10.00      UPHILL MTB Beskidy VII. Mistrzostwa  
               Ustronia – jazda indywidualna na Równicę,  
               wiadukt pod Skalicą
25 VIII  16.00      II.  Śląska Gala Biesiadna z udziałem Ka- 
               baretu „Rak”, Andrzeja Grabowskiego  
               i innych, amfiteatr  

15-16.08  na zawodziu    ul. sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
17-18.08  elba    ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02
19-20.08  w nierodzimiu  ul. skoczowska 111   tel. 858-60-76
21-22.08  centrum    ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76

*    *    *

*    *    *

wytrzymajmy w tej pozycji jeszcze minutę, a może pani da nam 
jeść.                                                                               Fot. w. suchta

	 	 AGENCJA	
	 	 BUDOWLANA	
	 	 Rozwiążemy twoje pRoblemy budowlane

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
nieruchomości , inwestycji, Remontów
POMOC NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI

- sprawy formalne   - projektowanie  - wyceny
- wykonawstwo robót  - stany surowe 

- roboty wykończeniowe - zaopatrzenie 
- ceny promocyjne - finansowanie  

- doradztwo - zastępstwo inwestycyjne
nowoŚĆ SeRwiS na Godziny

„Złota Rączka”- Zrobimy to dla Ciebie
 tel.33 855 3464 , 669 204 207, mail: ab@cieszynski.info

www.ab.cieszynski.info

*    *    *
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felieton

felieton
tak sobie myślę

Dożynki

1. Wielkie wydarzenie kulturotwórcze, 
którym jest zorganizowany z szacunkiem 
dla tradycji pasterskiej „Redyk Karpacki 
– Transhumace 2013” oraz ustrońskie „Świę-
to baraniny” są przykładami przywracania  
i upowszechniania regionalnego dziedzictwa 
kulturowego w kontekście współczesnej 
cywilizacji konsumpcyjnej. Oba te wyda-
rzenia (choć nie tylko one) są organizowane 
w taki sposób i z taką intencją, iż odwołują 
się do głębokich warstw tradycji. Skłaniają 
one do tego, aby – przyjmując różne punkty 
widzenia – zastanowić się nad wieloaspek-
tową obecnością w dziedzictwie kultury 
tych treści, które wytworzyły się dzięki 
wypasaniu owiec, czyli jednej z najstarszych 
form gospodarowania rolniczego. Obyczajo-
wość i symbolika pasterska są to elementy  
w pewnej mierze wciąż funkcjonujące w tre-
ściach współczesnej kultury i w wyobraźni 
symbolicznej, zwłaszcza w sferze religijnych 
obrazów i pojęć. Występują też zwyczaje  
i upodobania kulinarne związane z mięsem 
owczym. Choć trudno dziś – tak jak to daw-
niej bywało – o bezpośrednią i „namacalną” 
obecność owiec i pasterzy, co może czynić 
z nich jakby „obiekt skansenu” i „relikt”  
z minionych epok. 

2. „Redyk Karpacki” (11 maja – 14 wrze-
śnia 2013) nawiązuje do historii i tradycji 
wędrówek wołoskich pasterzy. Ukazuje 
elementy wspólne obyczajów i sposobu 

Co roku przez nasze Miasto przecho-
dzi dożynkowy korowód. Przypomina  
o tym, co dzieje się na polach i lasach  
w ciągu całego roku. Przypomina o orce, 
siewie i żniwach… O tym, że celem po-
dejmowanych wysiłków, celem pracy jest 
zebranie plonów, a więc żniwa. Dożynki 
są podsumowaniem corocznej pracy, są 
świętem żniw…

Patrząc na korowód, przechodzący pod 
moimi oknami, porównuję dzisiejsze żniwa 
z tym, co było przed laty, w czasach mojego 
dzieciństwa czy młodości, a może jeszcze 
dawniej… Jakże to wszystko wyglądało 
inaczej niż to jest dzisiaj… Pola z dojrzałym 
zbożem, zapełniały się ludźmi. Trzeba było 
skosić zboże, powiązać w snopki, ustawić 
w kopcach, a potem zwozić do stodoły,  
a w końcu zboże wymłócić… Im większe 
było pole tym więcej trzeba było ludzi do 
pomocy i dłużej trwały żniwa. Bywało, że 
prace trzeba było przerwać, bo zaczynał 
padać deszcz. A przy trwającej długo niepo-
godzie nie zawsze udawało się zebrać plony 
ze wszystkich pól…

Ręczne koszenie i zbieranie kłosów było 
pracą bardzo uciążliwą. Żniwiarze bardzo 

się przy tym namęczyli i napocili… Zwykle 
pracowali przez cały dzień, a skromne posiłki 
spożywali na polu. Do domu wracali bardzo 
zmęczeni. Zazwyczaj ze świadomością, że 
następnego dnia trzeba będzie znowu wyjść 
w pole i kontynuować pracę… Zapewne im 
trudniejsza była ta praca, tym większa była 
radość z jej dokończenia i weselsze były 
dożynki… Wreszcie można było solidnie 
odpocząć… Przynajmniej przez parę dni…

Stopniowo pracę ludzkich rąk zastępo-
wały maszyny. Na polach zamiast zastępów 
kosiarzy pojawiły się kosiarki. Coraz mniej 
prac trzeba było wykonywać ręcznie… Poja-
wiały się przy okazji inne problemy; awarie 
maszyn, brak części zamiennych i czekanie 
na przyjazd kosiarek, a potem kombajnów… 
Te problemy powtarzały się co roku. Dzien-
nikarze mieli o czym pisać w czasie t.zw. 
sezonu ogórkowego. Wystarczyło wyciągnąć 
z szuflady artykuły z poprzednich lat, trochę 
pozmieniać i już było co publikować. Choćby  
o tym jak co roku brakowało sznurka do 
snopowiązałek… 

Kiedy nastał czas kombajnów i coraz 
więcej gospodarzy miało swoje własne 
maszyny rolnicze, żniwa przestały być 
aktualnym i interesującym tematem. 
Trudno znaleźć wzmianki na temat żniw  
w dziennikach telewizyjnych czy na łamach 
codziennej prasy… Minęły najwyraźniej 
czasy, kiedy uważano, że codzienna praca, 
nie tylko zresztą rolników, zasługuje na 
uwagę i powinna zajmować wiele miej-

sca na łamach gazet i w programach tele-
wizyjnych… Najwyraźniej uznaje się, że 
to, co zwykłe, powtarzające się regularnie 
i będące codziennością nie jest ciekawe  
i interesujące dla czytelników, słuchaczy 
czy widzów…

Myślę, że dobrze się dzieje, że przy-
najmniej raz do roku, w czasie ustrońskich 
dożynek przypominamy sobie i innym  
o żniwach, a właściwie o całorocznej 
pracy rolników i nie tylko. Dla rolników 
jest to okazja do pokazania siebie i swojej 
pracy… Inna rzecz, że w coraz większym 
stopniu jest to pokazywanie swoich ma-
szyn i ich możliwości. A przy okazji jest 
to przypomnienie dawnych obyczajów 
i wiejskich tradycji w naszym Mieście, 
które dopiero od kilkudziesięciu lat cieszy 
się formalnie prawami miejskimi… Cho-
ciaż wciąż jeszcze w niektórych częściach 
miasta przeważają rolnicy i ich gospodar-
stwa… Tylko te gospodarstwa wygląda-
ją dzisiaj zupełnie inaczej niż dawniej,  
a i praca w nich jest też inna. Coraz mniej 
jest zapotrzebowania na sezonowych ro-
botników  i coraz większym obciążeniem 
dla wiejskich gospodarstw są maszy-
ny rolnicze… Praca jest łatwiejsza, ale 
związane z nią koszty są wyższe.  Jednak 
radość z dokończonych żniw, szczególnie 
wtedy, gdy żniwa przyniosły obfite plony, 
jest zawsze wielka. I jak zwykle cieszmy 
się wszyscy nie tylko z udanych żniw, ale 
także z dorocznych dożynek.       Jerzy bór 

 

w kręgu filozoficznej 
refleksji (154)

gospodarowania – zwłaszcza pasterstwa 
– wśród mieszkańców Karpat. Animator 
Redyku Karpackiego, Piotr Kohut, zwraca 
uwagę na dziedzictwo symboli, na ideowy  
i kulturotwórczy wymiar Redyku. Wędrów-
kę rozpoczętą w Rotbav w Rumunii (dzien-
nie około 15 km) komentuje: „Idziemy więc 
od Rumunii po Czechy. Wędrówka staje się 
ważnym składnikiem ludzkiego życia, trochę 
jak pielgrzymka. Człowiek dzięki niej uwal-
nia się od przywiązania do własności, całej 
tej dzisiejszej manii posiadania. Tak napraw-
dę jesteśmy przecież w życiu wędrowcami 
– i to pasterstwo jest też symbolem. To nie 
chodzi tylko o owce, ale o sposób na życie”. 
Przechodzący przez regiony i miejscowości 
Karpat Redyk „ma być impulsem do refleksji 
i pretekstem do organizowanych na trasie 
imprez popularyzujących kulturę pasterską”. 
Dzięki wydarzeniu, którym jest „Redyk 
Karpacki” pasterstwo owiec, które w dużej 
mierze przestało być jakby naturalną częścią 
środowiska kulturowego i gospodarki, oneg-
daj wydatnie formującą sferę symboliczną  
i zespoloną z kształtowaniem doniosłych eg-
zystencjalnie przekonań (m.in. religijnych), 
jest na nowo i z uwzględnieniem kontekstu 
współczesnej cywilizacji uobecniane w swej 
„prawie” źródłowej postaci. Oczywiste jest 
przy tym, iż dawna codzienność pasterska 
dzisiaj podana jest w bardziej „odświętnej 
szacie”. Dość dobitnie akcentuje się bo-
wiem nie tylko wymiar gospodarczy, ale 
treści symboliczne i ideowe w przesłaniu 
pasterskiej wędrówki i wypasaniu owiec, 
gdyż nie ma innego sposobu zbliżania się 
do „źródeł”. 

3. „Święto baraniny”, czyli Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski w Podawaniu 

Baraniny odbyły się już w Ustroniu osiem 
razy (ósma edycja: 10 VIII 2013).  Głównym 
promotorem święta jest Gromada Górali na 
Śląsku Cieszyńskim pod przewodem jej 
prezesa, „Wielkiego Zbójnika”, Jana Sztef-
ka, przy współudziale folklorysty i znawcy 
obyczajów Śląska Cieszyńskiego, prof. dr. 
hab. Daniela Kadłubca. W tym roku w roli 
głównego organizatora wystąpił znakomity 
mistrz sztuki kucharskiej Leszek Makulski. 
Wydarzenie organizowano we współpracy 
z innymi instytucjami. W ramach VII i VIII 
„Święta baraniny” odbyły się też otwarte 
sympozja naukowe, prowadzone przez 
prof. dr. hab. Bronisława Borysa z Instytutu 
Zootechniki – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego (Zakład Doświadczalny Kołuda 
Wielka). Dyskutowali z sobą przedstawicie-
le nauk rolniczych w zakresie zootechniki  
i bioinżynierii, zajmujący się badawczo ho-
dowlą owiec, przedstawiciele humanistyki: 
filozofowie, etnolodzy i semiotycy kultury, 
hodowcy i producenci, reprezentanci kucha-
rzy i znawców kucharskiego kunsztu, histo-
rycy i miłośnicy tradycji ziem górskich. 

4. „Redyk Karpacki – Transhumace 2013” 
i ustrońskie „Święto baraniny” – będące 
okazją do spotkań, a także do wspólnej 
biesiady – odwołują się do właściwych dla 
kultury regionu tradycji hodowlanych i oby-
czajów kulinarnych. Te tradycje współtwo-
rzyły też symbolikę pasterza i owcy, bliską 
dawnemu sposobowi życia, gdy sałasze 
były pełne owiec, a sałasznicy zajmowali 
się ich wypasem. Wyraźny jest kulturowy  
i kulturotwórczy wymiar każdego z tych wy-
darzeń, które uprzytamniają też znaczenie 
symboliki skupionej wokół obrazu pasterza, 
owcy i stada.                     Marek Rembierz 
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w  B-klasie
Ponownie w rozgrywkach w piłce noż-

nej wystartuje drużyna KS Nierodzim. 
Rozpoczna w B-klasie. Mówi o tym wi-
ceprezes KS Nierodzim Roman Niemiec:
- W poprzednim sezonie nasi juniorzy 
awansowali do grupy „A” podokręgu sko-
czowskiego. Trzon tego zespołu tworzyli 
zawodnicy urodzeni w 1994 r., a więc koń-
czyli wiek juniora. Dlatego zarząd KS Nie-
rodzim postanowił na bazie swoich wycho-
wanków reaktywować po ponad rocznej 
przerwie drużynę seniorów. Podstawowym 
celem powołania zespołu, było pozyskanie 
z okolicznych klubów młodych zawod-
ników, którzy skończyli wiek juniora, 
a nie zmieścili się w kadrach seniorskich 
swoich klubów. Na pierwszych zajęciach 
pojawiło się 23 zawodników. Wśród tej 
grupy jest kilku chłopaków, którzy mieli,  
z różnych względów, ponad rok prze-
rwy w występach. Na dzień dzisiejszy 
mamy potwierdzonych 19 zawodników,  
a trwają rozmowy z zarządem Kuźni 
Ustroń na temat ich zawodników. Mam 
nadzieję, że klub z naszego miasta nie 
będzie robił problemów i umożliwi im 
dalsze kontynuowanie kariery. Dobrym 
przykładem jest zarząd Wisły Ustronianki, 
który bez problemów przekazał swoich 
wychowanków. 

W kadrze naszego zespołu jest jeden 
zawodnik, który skończył 24 lata, reszta 
to chłopaki w wieku 19 i 20 lat. Trenerem 
tej młodej drużyny został równie młody 
szkoleniowiec, 22-letni Mateusz Tomala, 
nasz były zawodnik, obecnie występujący  
w czwartoligowej Wiśle Ustroniance. 

Mam nadzieję, że młodzi piłkarze i ich 
trener stworzą ambitną i waleczną ekipę, 
która w pierwszym sezonie powalczy  
o górną połowę tabeli. Przy okazji tej rozmo-
wy chciałbym podziękować firmom „Woj-
ciech” oraz „Perrot”za wsparcie finansowe 
naszego klubu w poprzednim sezonie oraz 
zaapelować do innych firm z naszego miasta  
i do Rady Miasta Ustronia o wsparcie fi-
nansowe naszego klubu, który po awansie 
juniorów i trampkarzy do wyższej grupy 
oraz powołaniu drużyny seniorów znalazł 
się w trudnej sytuacji finansowej. Myślę, 
że wsparcie finansowe lub rzeczowe 60-
osobowej grupy młodych sportowców nie 
będzie zbyt dużym obciążeniem finanso-
wym, a młodym piłkarzom sprawi dużo 
radości.

Skład drużyny seniorów:
Szymon Brodacz, Marek Misiniec, Ma-

teusz Czyż, Mirosław Rogol, Krzysztof Fo-
lek, Krzysztof Eszyk, Patryk Pająk, Marcin 
Czyż, Mateusz Wojdyło, Piotr Szalbot, 
Dawid Durbacz, Kamil Cieślar, Sebastian 
Pustelnik, Paweł Rucki, Sebastian Czyż, 
Ireneusz Brodacz, Patryk Pindel, Szymon 
Górniok, Robert Skrzypczak. 

W trakcie załatwiania: Patryk Pakuła, 
Filip Karolonek, Grzegorz Dziadek.  (ws) 

terminarz rozgrywek
KLAsA-b

18 sierpnia godz. 11    Ks nierodzim – LKs Goleszów II
24 sierpnia godz. 17    LKS Zryw Bąków – KS Nierodzim
1 września godz. 11    Ks nierodzim – LKs tempo Puńców II
8 września godz. 16    LKS Orzeł Zabłocie – KS Nierodzim
15 września godz. 11   Ks nierodzim – LKsIskra Iskrzyczyn
22 września godz. 16     LKS Rudnik – KS Nierodzim
29 września godz. 11   Ks nierodzim - MKs Promyk Golasowice
5 października godz. 15   LKS Strażak Dębowiec – KS Nierodzim
20 października godz. 11   Ks nierodzim – LKs ochaby 96
27 października godz. 11   LKS Błękitni Pierściec – KS Nierodzim

dwie jedenastki
Początek spotkania to raczej przewaga 

Kuźni. Nasi zawodnicy prowadzą grę, 
konstruują akcje. W 10 min. Jacek Juro-
szek  z bliska strzela wprost w bramkarza, 
następnie po rzucie rożnym głową strzela 
Konrad Pala, ale znów broni bramkarz. 
Kuźnia atakuje skrzydłami, ale brak ostat-
niego podania. Po pół godzinie do głosu 
dochodzą gospodarze i zaczynają stwa-
rzać sytuacje, w tym jedną sam na sam 
z bramkarzem. 

Fatalnie rozpoczyna się druga połowa. 
Już w 49 min.  sędzia dyktuje kontrower-
syjny rzut karny. Mający już żółtą kartkę 
Rafał Podżorski z Kuźni energicznie pro-
testuje, za co otrzymuje drugą żółtą kartkę, 
w konsekwencji czerwoną i musi opuścić 
boisko. Szczęśliwie egzekutor jedenastki 
trafia w słupek i piłka wychodzi na aut. 
Paradoksalnie grając w osłabieniu Kuź-
nia zaczyna przeważać i stwarza sytuacje 
bramkowe. Najgroźniej strzela po rogu 
Konrad Pala oraz z dystansu Dawid Ja-
noszek. W 85 min. niefortunnie wybijaną 
piłkę z naszego pola karnego, obrońca 
jeszcze na leżąco chce ją kopnąć, a robiąc 
to trafia w nogi napastnika Ciśca, ten się 
wywraca i jest drugi karny, tym razem już 
wykorzystany. Była 85 minuta spotkania 
i Kuźnia próbowała odrobić straty, ale 
mimo że sędzia doliczył 4 minuty, to się 
nie udało.

Po spotkaniu trener Kuźni Mateusz 
Żebrowski powiedział:
-  Mecz miał różne oblicza. Najpierw 
prowadzimy grę, po pół godzinie poja-
wiają się błędy w naszej obronie w dość 

prostych sytuacjach. Daje znać o sobie 
nonszalancja. W drugiej połowie gra-
jąc w osłabieniu cały zespół zasłużył na 
pochwałę. Dzięki determinacji i agresji 
byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. 
Chcieliśmy udowodnić, że zostaliśmy 
skrzywdzeni i pozostawiliśmy po sobie 
dobre wrażenie. Mimo porażki drużyna 
pokazała, że drzemią w niej duże możli-
wości, determinacja i wola walki. Podcho-
dzimy w pełni zmobilizowani do drugiego 
spotkania, również z beniaminkiem. Nie 
zakładamy innej opcji jak zdobycie trzech 
punktów. Obiekt w Ciściu bardzo ładny, 
zostaliśmy dobrze przyjęci, więc dobrze, 
że taki zespół z porządnym zapleczem 
awansował do ligi okręgowej.           (ws) 

 w pierwszym meczu ligi okręgowej w piłce nożnej kuźnia grała na wyjeździe 	
w ciścu. niestety sedzia dyktuje przeciwko kuźni dwa rzuty karne, a ponadto usu-
wa z boiska obrońcę kuźni rafała Podżorskiego. jak twierdzą obecni na meczu 
kibice i dziennikarze, wiele decyzji arbitra budziło wątpliwości. wyraźnie sobie 
nie radził.

UKs Maksymilian Cisiec - Ks Kuźnia Ustroń 1:0 (0:0)

1	 Dankowice	 1	 3	 4:0
1	 Radziechowy	 1	 3	 4:0
3	 Koszarawa		 1	 3	 2:0
4	 Pruchna	 1	 3	 1:0
4	 Skoczów	 1	 3	 1:0
4	 Cisiec	 1	 3	 1:0
7	 Czechowice-Dziedzice	 1	 1	 1:1
7	 Porąbka	 1	 1	 1:1
9	 Kaczyce	 1	 1	 0:0
9	 Żabnica	 1	 1	 0:0
11	 Chybie	 1	 0	 0:1
11	 Kuźnia	 1	 0	 0:1
11	 Bestwina	 1	 0	 0:1
14	 Puńców	 1	 0	 0:2
15	 Wilamowice	 1	 0	 0:4
15	 Kobiernice	 1	 0	 0:4


