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W sobotę i niedzielę na placu zabaw za kortami tenisowymi zorganizowano gry i zabawy dla dzieci.

ORŁY NAD USTRONIEM
Rozmowa z Tomaszem Zawadzakiem, sokolnikiem
z Leśnego Parku Niespodzianek

Co to jest sokolnictwo? Hobby, sport, rozrywka?
Czasem mówi się, że to sposób na życie. Jeżeli ktoś zostaje sokolnikiem, pozostaje nim do końca swoich dni. Na pewno jest to
pasja, a sportem bym sokolnictwa nie nazywał, ponieważ nie ma
rywalizacji, medali, chociaż są próby organizacji zawodów dla
sokołów. W Polsce jest to raczej charakter spotkań towarzyskich,
z podziwianiem możliwości ptaków drapieżnych.
Urządza się polowania z sokołami?
W Polsce, jeżeli ktoś chce polować z ptakiem drapieżnym, musi
zostać myśliwym, członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.
Później zdobywa się uprawnienia sokolnicze. Obecnie do celów
łowieckich wykorzystywane są głównie jastrzębie, sokoły wędrowne i orły przednie.
Sokolnictwo to zajęcie elitarne?
Często jest postrzegane jako zajęcie dla ludzi zamożnych, dla elit.
Opowiada się, że na zakup ptaka trzeba wydać fortunę. Tymczasem
nie jest to olbrzymi koszt. Oczywiście jak ktoś chce mieć mercedesa
z górnej półki, musi zapłacić. Podobnie jak chce się mieć białozora
z czystej linii, to może dużo kosztować. Natomiast jeżeli ktoś się
(cd. na str. 2)
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OLYMPIC CUP
Hotel Olympic i Justyna Bielenda zapraszają na turniej tenisowy „Olympic Cup”. 25-26 lipca na kortach Ustrońskiego
Towarzystwa Tenisowego, obok hotelu Olympic, rywalizować
będą artyści z miejscowymi tenisistami z UTT. Zagrają gwiazdy:
Tomasz Stockinger, Karol Strasburger, Wojciech Skibiński, Andrzej Supron, Ryszard Szurkowski, Grzegorz Poloczek, Zbigniew
Górny i Tomasz Gęsikowski, natomiast UTT reprezentować będą:
Henryk Szmek, Roman Kubala, Piotr Czaus, Zdzisław Podedworny, Janusz Czudek, Bogdan Gunia, Jarosław Grzybowski
i Dariusz Popek. Początek rozgrywek o godz. 9. Wstęp wolny.
W sobotę 25 lipca o godz. 20 w hotelu Olympic odbędzie się
bankiet z gwiazdami. Rezerwacja tel. 33 854-43-33.

POKAZ KOMANDOSÓW

Po raz szósty w Ustroniu odbędzie się Military Festiwal. Planowane są koncerty orkiestry wojskowej. Tak jak w latach poprzednich w sobotę przejdzie pochód z wojskowymi samochodami do
parku przy amfiteatrze, a tam czekać już będą komandosi, którzy
zaprezentują pokaz swych umiejętności, sztuk walki. Po pokazach
koncert galowy.(Szczegółowy program na str. 6.)
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decyduje na sokolnictwo, to musi liczyć się z tym, że nawet jeden
ptak wymaga sporo czasu i poświęcenia. Szkolenie ptaka jest
czasochłonne, wszystko dzieje się stopniowo, a to wymaga czasu.
Ile obecnie macie ptaków drapieżnych?
Z roku na rok przybywa, bo udaje się rozwijać hodowlę. W tej
chwili jest około 60 ptaków, łącznie z sowami. Przy okazji chciałbym się pochwalić, że udało się w tym roku rozmnożyć po raz
pierwszy pustułki, płomykówki i puchacze. Pary hodowlane są
odizolowane od zwiedzających, wymagana jest specjalna foliera.
Zresztą hodowla to inna historia.
Wasze ptaki wybierają się na dalsze wycieczki?
Mamy już starsze ptaki obeznane z terenem, doświadczone, bo
warunki do latania w Ustroniu nie zawsze są dobre, ptak musi
szukać wiatru, prądu wznoszącego. Nasz bielik amerykański
„Regan”, flagowy ptak pokazowy, czasem odlatuje i nie ma go
dwie-trzy godziny.
O ile pamiętam kiedyś odleciał na parę dni.
Na początku, gdy nie znał terenu, a poza tym był młodym, niedoświadczonym ptakiem. Dziś „Regan” ma 15 lat i świetnie się tu
odnajduje. Jeżeli wiatr sprzyja, to leci nad zbocze Czantorii i tam
krąży, wylatuje bardzo wysoko. Potem pojawia się jako kropeczka
na niebie i czeka aż go zawołamy i nagrodzimy. Ptaka nie da się
zaprogramować, żeby wszystko robił jak chcemy. Kierują nimi
różne instynkty, np. terytorialny. Każda konkurencja na niebie
postrzegana jest jako niemiła.
Dochodzi wtedy do kontaktów z ptakami z zewnątrz?
Raczej przeganiają się. Na zboczach Równicy żyją myszołowy,
pustułki, krogulce, jastrzębie i np. widok orła je drażni, gdyż obawiają się o swoje potomstwo, więc próbują go przegonić. Jest to
ciekawe, szczególnie podczas pokazów, a nazywamy to dzikimi
pomocami naukowymi. Czasem jest to kłopotliwe, bo orzeł widząc
intruza też nie pozostaje bierny i przegania go ze swojego rewiru
łowieckiego. Wtedy nie skupia się na opiekunie, bo najpierw musi
pozbyć się konkurencji.

T. Zawadzak i Regan.

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o dwie
nowe karetki, które zasiliły stację w Cieszynie. Karetki kupiono z własnych pieniędzy,
a jedna kosztowała 370 000 zł.
Nowe pojazdy zastąpiły dwa
wysłużone z 2009 roku.

*

*

*

Uczczono pamięć pięciu strażaków, którzy 45 lat temu podczas akcji ratunkowej, zginęli
w nurcie Olzy. Bronili granicznego mostu Wolności podczas
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Ilu jest sokolników w Polsce?
Mamy stowarzyszenie pod nazwą „Gniazdo Sokolników”,
a sokolników aktywnie polujących z ptakami jest około stu. Zdecydowanie jest ich więcej w Czechach, Niemczech, na Słowacji.
Jednak zainteresowanie jest spore. Co roku organizowany jest
kurs sokolniczy dla około trzydziestu młodych adeptów. W ostatnich latach jest za dużo chętnych i parę osób odsyłanych jest na
przyszły rok. Coraz częściej sokolnicy pojawiają się w mediach.
Współczesne sokolnictwo to nie tylko polowanie z ptakami, ale
coraz częściej zawód. Wyszkolone sokoły wykorzystywane są np.
na lotniskach. Wszystkie polskie lotniska zatrudniają sokolników,
by ich ptaki pilnowały przestrzeni powietrznej nad lotniskiem.
Fachowa nazwa to biologiczna ochrona lotnisk. Wyszkolony sokół latając nad lotniskiem odstrasza inne ptactwo, gdyż jest spore
niebezpieczeństwo, że np. gołąb wpadnie do silnika startującego
lub lądującego samolotu, co może doprowadzić do katastrofy,
a na pewno do uszkodzenia silnika i kosztownej naprawy. Gdy
nad lotniskiem pojawiają się ptaki, sokolnik otrzymuje z wieży
sygnał, że trzeba przegonić, mewy, gawrony, szpaki. A najlepszą metodą okazał się specjalnie wyszkolony sokół. Sama jego
obecność jest tak stresująca dla innych ptaków, że w jednej chwili
znikają i gdzie indziej szukają jedzenia, a przestrzeń jest czysta.
Wiosną i latem sokolników zatrudniają właściciele plantacji
drzew i krzewów owocowych. Tu kłopotliwe są szczególnie
szpaki, ale wystarczy obecność ptaka drapieżnego.
Sokolnicy zatrudniani są też w takich ogrodach zoologicznych
jak Leśny Park Niespodzianek.
To działalność typowo edukacyjna. Mamy różne ptaki, propagujemy sokolnictwo, uświadamiamy, że ptaki drapieżne są objęte
ochroną, nie powinny być tępione, uczymy rozpoznawania ptaków, by nie mówić na wszystkie jastrząb.
A ludzie są zachwyceni, gdy „Regan” przelatuje tuż nad ich
głowami.
Są to emocje, a wychodzimy z założenia, że jak się postraszy,
na dłużej zostaje w głowie. Oczywiście nasze ptaki nie są niebezpieczne, zresztą żaden ptak drapieżny nigdy nie polował na
człowieka.
Wspomniał pan o pojawiających się ptakach drapieżnych
spoza parku. Jakie ptaki możemy podziwiać nad Ustroniem?
Z ciekawszych, to pojawiał się sokół wędrowny, przylatywał nawet do naszych ptaków, widywaliśmy kobczyka, który oficjalnie
w Polsce się nie gnieździ, znajdowano jednak gniazda w Czechach na Słowacji, więc możliwe, że u nas też gniazdują. Pojawiał
się orzeł przedni, ptak związany z górami, kilka razy widziałem
orlika krzykliwego. W Goczałkowicach gniazdują bieliki europejskie, więc widywane są w Ustroniu. Pojawiaj się trzmielojad, jeden z ciekawszych ptaków drapieżnych. Można go zaobserwować
w wakacje, gdyż dość późno wraca z zimowisk. Trzeba też wspomnieć o kobuzie. A najczęściej widywane to myszołów, jastrząb
i pustułka. Łącznie w Polsce gniazduje 20 gatunków ptaków
drapieżnych. Najłatwiej zaobserwować myszołowa, pustułkę,
natomiast bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem są sokoły
wędrowne, orliki grubodziobe, orły przednie.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

powodzi. Przed tablicą pamięci
stanęli druhowie z obu stron
Olzy. Brzegi Olzy połączył tzw.
wodny most, który był dziełem
polskich i czeskich strażaków.

ruch pojazdów o tonażu do
3,5 t oraz ruch pieszych, odbywa
się mostem tymczasowym, który zmontowano obok „starego”
mostu.

Trwa remont drogi wojewódzkiej DW 942 Wisła – Szczyrk.
Nowa nawierzchnia kładziona
jest na odcinku 3,5 km. Niestety miasto momentami jest
zakorkowane. Obowiązuje ruch
wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Najgorzej jest
w rejonie ronda na Oazie.

W zbiorach Muzeum Śląska
Cieszyńskiego jest oryginalny bilet na cieszyński tramwaj.
Szynowy pojazd kursował
w nadolziańskim grodzie w latach 1912 - 1921. Różowy bilet,
na jedną jazdę bez przesiadki,
kosztował 14 halerzy.
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20 lipca został zamknięty most
nad Wisłą przy ulicy Bielskiej
w Skoczowie. Zaczyna się jego
modernizacja. Na czas robót
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*

*

*

*

*

W sali rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego czynna jest
wystawa zatytułowana „Secesja – początek nowej epoki”.
W przeszklonych gablotach

można obejrzeć unikatowe wyroby rzemiosła artystycznego
z zachodniej Europy. Ekspozycja
jest dostępna do 18 października.
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Rzeka Piotrówka ma swe źródła
w Zamarskach i płynie przez
Hażlach, Kończyce Wielkie,
Kończyce Małe, Zebrzydowice,
Marklowice i Piotrowice, by ujść
do Olzy w rejonie Gołkowic.
Do 2 sierpnia z ruchu pojazdów
wyłączony jest most Przyjaźni
na Olzie. Przeprawa ta łączy
Cieszyn i Czeski Cieszyn. Przejazd do sąsiadów i powrót możliwe są przez most Wolności.
Ruch pieszych odbywa się bez
zmian.		
(nik)
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WERNISAŻ MALARSTWA MIROSŁAWA SADLIKA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa
Mirosława Sadlika (1925-2007), zorganizowanej w 90. rocznicę
urodzin artysty, a zarazem długoletniego pracownika Kuźni
Ustroń, sportowca i działacza społecznego, który odbędzie się
w sobotę 1 sierpnia o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim.
Malarstwo M. Sadlika, prezentowane po raz pierwszy na wystawie, stanowić będzie zaskoczenie dla licznego grona osób, znających autora obrazów przede wszystkim z działalności sportowej.

*

*

*

MIASTO USTROŃ LATEM I JESIENIĄ
To już trzecia odsłona konkursu fotograficznego, którego
organizatorem jest Miasto Ustroń. Warto wziąć udział w konkursie, gdyż na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne
(I miejsce: 2.000 zł, II miejsce: 1.000 zł, III miejsce: 500 zł).
W tej odsłonie konkursu należy nadsyłać zdjęcia przedstawiające
beskidzkie uzdrowisko w letniej lub jesiennej scenerii. Na zgłoszenia organizator czeka od 1 lipca 2015 r. do 30 października 2015 r.
Regulamin i formularz można znaleźć w oficjalnym serwisie
miasta www.ustron.pl oraz na stronie konkursu www.fotokonkurs.
ustron.pl.

*

*

*

WYJAZD DO ZOO W OSTRAWIE
Jest jeszcze kilka ostatnich miejsc na wyjazd rekreacyjny
do ZOO w Ostrawie 25 lipca (sobota). Mile widziani rodzice
z dziećmi. Koszt 40 zł (dodatkowo we własnym zakresie bilety wstępu: 110 koron czeskich normalny, 80 koron dla dzieci
w wieku 3-15 lat). Na terenie ZOO jest szereg punktów gastronomicznych. Dzieciom potrzebny jest dowód/paszport lub
dopisanie do paszportu rodziców. Planowany wyjazd z Ustronia
o godz. 8.00 (zbiórka przed Lidlem), a powrót na godz. 17.00.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie na nr 33 858-78-44 codziennie oprócz poniedziałków w godz. 11-16. Liczba miejsc
ograniczona.
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tel. 854 34 83,
604 55 83 21
13 VII 2015 r.
Na ul. Sportowej samochód potrącił psa. Ranne zwierzę przekazano
do schroniska w Cieszynie.
13 VII 2015 r.
Kontrola porządkowa w Polanie.
Nie stwierdzono uchybień.
14 VII 2015 r.
Kontrola znaków drogowych na
terenie miasta. Poinformowano
odpowiednie służby o konieczności naprawy w trzech przypadkach. Poinformowano też służby
o konieczności wymiany kilku
tablic z nazwami ulic.
15 VII 2015 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa
na ul. Pod Grapą. Nie stwierdzono
uchybień nieprawidłowości.
16 VII 2015 r.
Zgłoszenie od mieszkańca o źle
oznakowanym remoncie na ul.
Wiejskiej. Strażnicy po przybyciu
na miejsce stwierdzili, że remont
jest oznakowany, a ruch samochodów odbywa się płynnie.

16 VII 2015 r.
Kontrola porządkowa na ul.
Katowickiej. Nie stwierdzono
uchybień.
17 VII 2015 r.
Zgłoszenie o zanieczyszczeniu
Bładniczki. Na miejscu stwierdzono, że powodem są prace
melioracyjne prowadzone w tym
potoku.
17 VII 2015 r.
Dokończenie kontroli na ul. Pod
Grapą. Nie stwierdzono uchybień.
17 VII 2015 r.
Zgłoszenie, że w lesie został podrzucony gruz budowlany. Strażnicy rozmawiali z mieszkającymi w
okolicy, ale nie udało się ustalić
sprawcy i kiedy to podrzucenie
miało miejsce.
18-19 VII 2015 r.
Strażnicy zabezpieczali imprezy
odbywające się w mieście.
19 VII 2015 r.
Po wichurze sprawdzano przejezdność dróg.

*

*

*

W wakacje strażnicy w weekendy
pełnią dyżury do godz. 2 w nocy.
W szczególności patrolowane jest
centrum miasta, parki i okolice
czynnych lokali gastronomicznych.
(ws)

WARSZTATY MALARSKIE DLA DZIECI
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza dzieci w wieku od
7 lat na warsztaty plastyczne. Zajęcia obędą się w piątek 31
lipca 2015 r. w godz. 12-15. Poprowadzi je Iwona Dzierżewicz-Wikarek.
Odpłatność 10 zł od osoby. Materiały do pracy zapewnia organizator. Prosimy o zgłaszanie się na nr tel. 33 858-78-44 codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 11-16. Liczba miejsc ograniczona.
WNIOSKI NA NAGRODY
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY
Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków
na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wszystkie
szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej miasta.
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Emilia Cieślar-Krzywoń
lat 84
ul. Lecznicza
Jan Wyka
lat 63
ul. Szeroka
Jerzy Dyszlewski
lat 72
ul. Grażyny
REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Od 13 do 24 lipca trwają Wakacje z Biblioteką. W godz.
9.00-12.00 dwanaście dzieci pod okiem pracowników biblioteki
bawi się, ale także uczy. Tematem przewodnim w tym roku są dawne
zawody.
Fot. W. Suchta
REKLAMA

tel. 663-608-887
Ustroń, ul. Daszyńskiego 11(1 piętro)

KOMPUTERY
SERWIS
REKLAMA

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

Fot. W. Suchta

MOGŁO BYĆ LEPIEJ
- Gramy na terenie całej Polski i za granicą. Cannes, Nicea, Monako, Monte
Carlo, Monachium, Rzeszów, Warszawa,
teraz jedziemy do Austrii. Ale byliśmy też
w Brennej. Lubię dużą widownię, taką jak
dziś, przynajmniej tysiąc osób, a graliśmy
nawet dla dziesięciu tysięcy. Ale gdy jest
wesele, to też zagramy. Dla nas to nie
jest problem - mówi Zbyszek Karpowicz
lider zespołu Karpowicz Family ze Świętochłowic.
Przez dwa dni 18-19 sierpnia w amfiteatrze odbywał się Koktajl Szlagierów.
Występowali znani na Śląsku artyści,
a publiczność przyjmowała ich znakomicie. Wystąpili: Kola & Jula, Karpowicz
Family, Damian Holecki, Mariusz Kalaga
z zespołem, Claudia & Kasia Chwolka,

Bernadeta Kowalska i „Przyjaciele”, Grzegorz Poloczek, Teresa Werner.
Na widowni, sądząc po rejestracjach
samochodów zaparkowanych w pobliżu
amfiteatru, głównie mieszkańcy z rejonu
Żor, Wodzisławia, Jastrzębia, Rybnika.
Odbiór znakomity, wiele bisów, niektóre
utwory śpiewała publiczność. Można stąd
wnioskować, że prezentowane utwory
były jej dobrze znane. Przed rozpoczęciem
imprezy w parku przy amfiteatrze koncertowała orkiestra górnicza. Dodajmy, koncertowała w cieniu, bo upał był straszliwy.
- Jest zapotrzebowanie na taką muzykę
i musimy temu zadaniu sprostać, a robimy
to z wielką chęcią - mówi Z. Karpowicz.
- Jest duża konkurencja, ale przecież występowanie nie polega to na tym, że mamy

jeden zespół, a potem długo, długo nic.
W naszej śląskiej rodzinie biesiadnej jest
sporo wykonawców robiących to, co lubią
i każdy ma swoich fanów. Ta konkurencja
jest zdrowa. Mamy sympatyków przyjeżdżających na nasze koncerty z Gliwic,
Zabrza, a nawet Łodzi. To dla nich nasze
gadżety jak kubki, szaliki, zdjęcia. Nagraliśmy 9 płyt i 39 teledysków. Na estradzie
występuje siedem osób, dziewczyny się
uzupełniają i czym więcej miejsca, tym
lepiej. A wszystkie dziewczyny to Ślązaczki. Na piętnaście lat kariery estradowej w Ustroniu jesteśmy drugi raz, ale
w amfiteatrze po raz pierwszy i pod wielkim wrażeniem. Sporo ludzi, dopisała pogoda i w naszym odczuciu piękna impreza
Organizatorem koncertów był Łukasz
Gulba z Kopalni Rozrywki. O Koktajlu
Szlagierów w Ustroniu powiedział:
- Kilka miesięcy temu zaczęliśmy rozmowy z miastem Ustroń o organizacji takiego
koncertu i się dogadaliśmy. Jeśli chodzi
o publiczność to mogło być lepiej, ale
w sumie nie jest źle. Podobny koncert
będę chciał zorganizować w przyszłym
roku, bo do pewnych rzeczy ludzie muszą
się przyzwyczaić. Myślimy już o kimś
na dodatek obok śląskich artystów. Może
wykonawca z Niemiec, żeby dobił do
innego targetu ludzi. Prawda jest taka, że
na Śląsku podobnych koncertów jest dużo,
a my zauważyliśmy, że dobrze byłoby coś
zrobić dla mieszkańców Żor, Rybnika, Wodzisławia, Jastrzębia. Tam Śląscy artyści
występują rzadziej niż w Bytomiu, Zabrzu
czy Tarnowskich Górach. Tu staraliśmy się
pokazać śmietankę śląskich artystów i byli
ci najbardziej znani. Promowaliśmy się
w radiu Silesia i TV Silesia w programach
z oglądalnością w granicy 80 tys. Tam
nasza reklama była obecna przez dwa
miesiące.
Podsumowując można stwierdzić, że śląskie szlagiery mają swoich fanów, a oni nie
zawodzą i chodzą na koncerty swoich idoli. A przecież bilety nie były tanie. Ale za
to kilka godzin zabawy. Wojsław Suchta

PCHLI TARG

Handel antykami nie budzi wielkiego zainteresowania na targowisku.
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Fot. W. Suchta

W sobotę 25 lipca na targowisku miejskim odbędzie się kolejny Pchli Targ.
W sobotę na targowisku spory ruch, co nie
oznacza, że dla handlujących starociami
jest to korzystne. Faktycznie większość
ludzi na targ w sobotę przychodzi po
pieczywo, mięso warzywa, raczej nie
ma atmosfery na kupowanie monet, płyt
winylowych czy starej porcelany.
- Lepiej żeby nasze stoiska były skupione w jednym miejscu, a nie przedzielane warzywami i ciuchami. Tak jak było
w Prażakówce, czy na rynku. Tam było
dużo więcej klientów, a zainteresowanie handlujących też większe. Na targu
handlarzy jest o trzy czwarte mniej. Poza
tym wykup stoiska jest droższy – mówi
Stanisław Stec.
A może wydzielić część targowiska
na Pchli Targ i w ten sposób pietruszka
z jednej strony, starocie z drugiej. (ws)
23 lipca 2015 r.

Zdaniem
Burmistrza

O bazie noclegowej w Ustroniu mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

W niedzielę przed godz. 20 przez Ustroń przeszła nawałnica. W kilka chwil zrobiło się ciemno,
drzewa wyginał porywisty wiatr, a z nieba lała się woda. Po pięciu minutach było po wszystkim. Na rynku i koło budynku biblioteki połamane gałęzie i konary. Wywrócona budka na ul.
Grażyńskiego i przewrócone drzewo na os. Manhatan. Co prawda drzewo spadło na parking
i stojące na nim samochody, ale nie uczyniło wielkich szkód .
Fot. W. Suchta

REDUKCJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE USTRONIA
W związku z przygotowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
(dokumentów nakreślających politykę
w zakresie redukcji niskiej emisji na terenie miasta Ustroń) informujemy, że od
20 lipca 2015 roku będzie przeprowadzana ankietyzacja wśród właścicieli budynków na terenie Miasta Ustroń. Ankieter
pozyskujący dane posiadać będzie specjalny identyfikator, aby jego tożsamość, jak
i wykonywane obowiązki nie budziły żadnych wątpliwości.
Ponadto, istnieje możliwość osobistego złożenia wypełnionej ankiety (która

jest jednocześnie deklaracją udziału w Programie) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr 25
w godzinach pracy Urzędu t.j. od 7.30-15.30.
Opracowanie powyższych dokumentów
pozwoli w przyszłości na podjecie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
zredukowania ilości dwutlenku węgla itd.
W ramach Programu planowana jest wymiana istniejących kotłów węglowych na
gazowe lub węglowe retortowe oraz montaż
instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną dla potrzeb
gospodarstw domowych.

17 lipca o godz. 10.40 na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Drozdów doszło do kolizji
drogowej. W zderzeniu uszkodzone zostały samochody ford mondeo i vw golf, nikomu nic
się nie stało.
Fot. W. Herda

23 lipca 2015 r.			

*

*

Ustroń oferuje swoim gościom bardzo
bogatą i urozmaiconą bazę noclegową.
Funkcjonują wszystkie kategorie obiektów
noclegowych przewidzianych prawem,
a w każdej z tych kategorii istnieje bogata i zróżnicowana oferta. Sztandarowymi obiektami dla uzdrowisk są sanatoria. W Ustroniu obok funkcjonujących
w piramidach jest największe sanatorium uzdrowiskowe Równica, jest także Szpital Reumatologiczny oraz Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji.
W tych obiektach skorzystać może z noclegu jednorazowo 3.000 osób. W obiektach tych oferowany jest szeroki wachlarz
zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych.
W sanatoriach i szpitalach pacjenci i kuracjusze przebywają cały rok, daje to
nam przewagę nad miejscowościami koncentrującymi się tylko na sezonie letnim
i zimowym.
Dużą grupę obiektów stanowią hotele,
pensjonaty i schroniska, w których jednorazowo nocować może około 1.400 osób.
Oferta jest bogata w różne usługi, sportowe, rekreacyjne, turystyczne. Trzecia
grupa obiektów sklasyfikowana została
jako inne i do nich zaliczamy domy wypoczynkowe, pokoje gościnne i apartamenty, agroturystykę, obiekty sezonowe. Najwięcej miejsc mają domy wypoczynkowe,
w których można zakwaterować około 2.500
gości, w pokojach gościnnych i apartamentach jest 1.193 miejsc, 31 osób może
skorzystać z agroturystyki, a w obiektach
sezonowych jest ponad 150 miejsc. O tym, że
jest to kierunek rozwojowy niech świadczy
zgłoszonych w tym roku 12 nowych obiektów, głównie apartamentów i pokoi gościnnych, co przyniosło kolejne 100 miejsc
noclegowych.
Wszystkie obiekty noclegowe podlegają
ewidencji i nadzorowi. Obiekty skategoryzowane (hotele, pensjonat i schroniska) leżą
w gestii marszałka województwa, pozostałe
są w ewidencji prowadzonej przez miasto.
Sumując bazę noclegową w Ustroniu
otrzymujemy liczbę około 8.250 miejsc.
Aby goście chcieli skorzystać z tylu
miejsc noclegowych potrzeba wielu starań,
dużo pracy gestorów i właścicieli występujących z coraz ciekawszymi ofertami,
z drugiej strony baza ta jest uzupełniana atrakcjami dostępnymi dla wszystkich.
Mamy wyciągi krzesełkowe, jest Leśny
Park Niespodzianek, Park Linowy ścieżki
rowerowe i spacerowe, atrakcją są bulwary
nad Wisłą, parki, a przede wszystkim góry.
Możliwość zapewnienia 8,2 tys. noclegów
generuje miejsca pracy głównie dla mieszkańców Ustronia. Często są to firmy rodzinne. Oprócz miejsc noclegowych rozwijają
się inne usługi, a to kolejne miejsca pracy,
a równocześnie większy komfort pobytu
gości Ustronia.
Notował: (ws)
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EKSLIBRISY JÓZEFA GOLCA
Zaolzie ma wyjątkowego twórcę ekslibrisów, Zbigniewa Kubeczkę, który
w swoim dorobku posiada ponad tysiąc wykonanych ekslibrisów. Ale i prawobrzeżny
Śląsk Cieszyński ma także nietuzinkowego
twórcę ekslibrisów, rodem z Cieszyna,
Józefa Golca, który do lipca tego roku
wykonał 1225 ekslibrisów. Wśród nich
znalazły się także 22 ustroniana.
Józef Golec mieszkający od sześćdziesięciu lat w Sopocie, w swej różnej
twórczości i działalności nie zapominał
o rodzinnej ziemi cieszyńskiej. Pozostawił
szereg trwałych śladów swych emocjonalnych związków z rodzinną ziemią. Wśród
całego jego dorobku ekslibrisów połowa
to cieszynalia. Na przełomie 2011/12 roku
czynna była w Książnicy Cieszyńskiej
monograficzna wystawa poświęcona życiu
i dorobkowi Józefa Golca, po której, na
wniosek Kongresu Polaków w Republice
Czeskiej, otrzymał honorowe obywatelstwo Cieszyna, a kilka lat wcześniej podobnie obdarzono go godnością honorowego
obywatela Goleszówa.
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Józef Golec swoje ekslibrisy prezentował na indywidualnych wystawach w galeriach w Sopocie, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, Krakowie,
w Druskiennikach na Litwie, Muzeum Sztuki we Frederikshavn w Danii,

a ostatnio z okazji jego 80-tych urodzin
w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Warto zaznaczyć, że Józef Golec jest projektantem pierwszych w świecie ekslibrisów
koronkowych, które wcześniej znalazły
uznanie za granicą niż u nas.
(ws)

MILITARY FESTIWAL
godz. 12.00
godz. 14.00
		
godz. 15.00-16.00
		
godz. 14.00 – 18.00
		
		
		
godz. 17.00
		
		
		

25 lipca (sobota)
Sanatorium „Równica” – koncert orkiestry wojskowej z Krakowa.
Parking przed hotelem Olympic – musztra paradna orkiestry wojskowej z mażoretkami „Werwa”.
Rynek – prezentacja sprzętu wojskowego i przemarsz wraz
z orkiestrą wojskową oraz mażoretkami do amfiteatru
Park Kuracyjny – stoiska promocyjne wraz ze sprzętem 6. brygady
powietrznodesantowej, jednostki wojskowej „NIL”, jednostki
wojskowej komandosów, WKU Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych
Amfiteatr – Koncert Galowy: finaliści Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, ormiańska perła – Naira Ayvazyan i tenor Sylwester Targosz
Szalonek, laureat 5. Military Festiwal – chorąży Mieczysław
Musiał, wybory Queen Military

godz. 11.30
		

26 lipca (Niedziela)
Rynek - koncert orkiestry wojskowej z Krakowa z mażoretkami
„Werwa”, minirecital laureatów 6. Military Festival
23 lipca 2015 r.

LIST DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo,

Brak publikacji na łamach Gazety Ustrońskiej (do czego oczywiście Redakcja nie była zobowiązana) treści mojego e-maila z dnia
25.04.2015 r. skierowanego do Rady Miasta, a przekazanego do
wiadomości Panu Burmistrzowi, Waszej Redakcji, a także niektórym
radnym z dzielnicy Ustroń Górny (przedmiotem treści e-maila była
sprawa budowy przepompowni przy ul. Partyzantów oraz organizacji ruchu na bulwarach nadwiślańskich) skłaniał mnie pierwotnie
do przyjęcia zachowawczego stanowiska "nigdy więcej wystąpień".
Jednakże po zapoznaniu się z informacją Pana Burmistrza na
temat parkowania i parkingów w mieście, zamieszczoną w nr
27(1227) z dnia 9 lipca 2015 r. Gazety Ustrońskiej (rubryka "Zdaniem Burmistrza", str. 5), postanowiłem ponownie zareagować
i przedstawić swój pogląd w tym zakresie.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, "zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do
zadań własnych gminy".
A więc działania organów samorządowych powinny być prowadzone w interesie (szeroko rozumianym) wspólnoty mieszkańców i wszelkich jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terenie gminy.
Tymczasem z przedmiotowej informacji Pana Burmistrza wynika,
że władze samorządowe zamierzają wybudować nowy parking przy
ul. Nadrzecznej, który w zasadzie służyłby do parkowania samochodów przez jednodniowych przyjezdnych turystów (mających
miejsce zamieszkania poza Ustroniem, najczęściej w miastach
położonych nad rzekami: Olzą, Kłodnicą, Rawą oraz Brynicą).
Z przyjmowania tych zmotoryzowanych turystów gmina Ustroń,
rozumiana jako wspólnota, nie ma żadnych profitów materialnych
ani kulturowych, ponieważ ci jednodniowi goście przyjeżdżają
z własnym prowiantem i sprzętem do grillowania, omijając z daleka
ustrońskie placówki handlowe i lokale gastronomiczne. Wyjeżdżając
z Ustronia w godzinach popołudniowych pozostawiają ogromne
ilości odpadów komunalnych oraz częściowo wykorzystanego węgla
drzewnego, nie zawsze wrzuconych do pojemników zainstalowanych
przez służby miejskie i komunalne. Nie wdając się w głębszą analizę
informacji Burmistrza o projektowanej budowie nowego parkingu
przy ul. Nadrzecznej, można odnieść wrażenie, że przedmiotowa
inwestycja ma jedynie na celu stworzenie jednodniowym zmotoryzowanym turystom warunków do łatwego, bezpośredniego wyniesienia
z bagażnika prowiantu i grilla. W tym miejscu należy zauważyć,
że mieszkańcy Ustronia jeśli już korzystają z kąpieli i opalania się
nad rzeką Wisła, to nie przyjeżdżają nad rzekę samochodem i nie
przygotowują posiłków na grillu. Podobnie zachowują się osoby
z zewnątrz przebywające w Ustroniu przez dłuższy okres i mieszkający w hotelach, pensjonatach oraz w placówkach leczniczych.

Budowa parkingu przy ul. Nadrzecznej, jest także nieracjonalna
z tego powodu, że parking wykorzystywany byłby (przy aktualności zastrzeżeń wyżej przedstawionych) tylko przez kilkanaście dni
w ciągu roku, jako że okres letniej kanikuły trwa zaledwie przez 10
do 12 tygodni, z czego połowa przypada na dni deszczowe i chłodne.
Nie znając szczegółów projektu nasuwa się pytania, po "jakie licho"
władze samorządowe zamierzają wydać setki tysięcy lub miliony
złotych na inwestycję, z której prawie nie będą korzystać uczestnicy
wspólnoty, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy samorządowej.
Ponadto zwiększy się ruch samochodowy w centrum miasta, ponieważ "nagrodzeni" jednodniowi zmotoryzowani turyści dwukrotnie
w ciągu dnia przejeżdżać będą ulicami: Cieszyńską (lub Brody),
Daszyńskiego, Grażyńskiego oraz Nadrzeczną. Jak w takim razie
władze samorządowe zamierzają zrealizować przewidziany w art. 7
ust. 1 pkt 1) cytowanej wyżej ustawy obowiązek w zakresie ochrony
środowiska i przyrody. Zdziwiony jestem także szybkim znalezieniem
koncepcji i środków finansowych na budowę kontrowersyjnego
parkingu przy ul. Nadrzecznej, w związku z publiczną wypowiedzią Pana Burmistrza kilka tygodni temu, że nie ma koncepcji na
zagospodarowanie terenu po zburzonym Starym (Wielkim) Domu,
a budowa przepompowni przy ul. Partyzantów wymaga sporych
nakładów finansowych i z tego powodu nie można jej szybko
zrealizować (ponieważ treść mojego e-maila z dnia 25.04.2015 r.
nie została zamieszczona na łamach Gazety Ustrońskiej, pragnę
poinformować czytelników, że przepompownia ma skutecznie ochraniać uczestników wspólnoty z rejonu zachodniej części ul. 3 Maja,
ul. Partyzantów, ul. Skłodowskiej -Curie, na obszarze pomiędzy
biurem turystycznym "Gazela" a ul. 9 Listopada boczna na zbiegu
z ul. 3 Maja) przed zalewem wodami deszczowymi, tak jak to miało miejsce w maju 2010 r., a także w nieco mniejszym rozmiarze
w maju 2014 r.
W końcu przy wszechstronnej ocenie zasadności budowy nowego
parkingu przy ul. Nadrzecznej należy także zauważyć, że:
1) jednodniowi zmotoryzowani turyści nie ponoszą tzw. taksy
klimatycznej,
2) koszty sprzątania odpadów komunalnych ponosi miasto, co
pośrednio wpływa na wysokość opłaty za wywóz odpadów obciążającej mieszkańców Ustronia,
3) badania naukowe potwierdzają bezpośredni wpływ spalin
samochodowych na ilość zachorowań nowotworowych,
4) wybudowanie i oddanie do użytku parkingu pozostanie bez
wpływu na ilość turystów pozwalających na zwiększenie obrotów
w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych.
Konkludując należy stwierdzić, że projektowana budowa parkingu
przy ul. Nadrzecznej jest niezgodna z przepisami ustawy samorządowej, nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego i stoi w opozycji
do wymogów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
Z poważaniem
Jan Niemiec
REKLAMA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA USTROŃ Z 16 LIPCA 2015 r.
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza ustny przetarg ograniczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu
przy ulicy Andrzeja Brody, składającej się z działki ozn. nr 4821/37
o pow.0,0310 ha objętej księgą wieczystą Nr BB1C/00047861/2 Sądu
Rejonowego w Cieszynie.
Przetarg odbędzie się w dniu: 26 sierpnia 2015 r. o godz. 1300
w Urzędzie Miasta Ustroń w Biurze Rady Miasta (pok. nr 38, na II
piętrze).
Cena wywoławcza : 2.660,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset
sześćdziesiąt zł i 00/100)
Wysokość wadium: 266,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt
sześć zł i 00/100)
• Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ozn. nr 4821/37
o powierzchni 0,0310 ha,
położona przy ul. Andrzeja Brody (obręb Ustroń) zapisana w księdze
wieczystej nr BB1C/00047861/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
• Forma przetargu: Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych (sąsiadujących) ozn. nr: 1072, 4820/1, 1125/7
i 1125/5 z uwagi na to, że dz. nr 4821/37 nie posiada dostępu do
drogi publicznej i wydzielenie jej nastąpiło w celu przyłączenia jej
do nieruchomości przyległej.

23 lipca 2015 r.			

Warunki przetargu:
• Zgłoszenie pisemnego uczestnictwa w przetargu: przez właścicieli
wyżej wymienionych nieruchomości w terminie do dnia 20 sierpnia
2015r. do godz. 15.30 na biurze podawczym Urzędu Miasta Ustroń,
• Wniesienie wadium w pieniądzu: w wysokości 266,00 zł (słownie:
dwieście sześćdziesiąt sześć zł i 00/100), tj.: 10% ceny wywoławczej,
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20 sierpnia 2015 r. na konto nr
15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 Urzędu Miasta Ustroń w ING Bank
Śląski 0/Bielsko- Biała lub w kasie Urzędu Miasta, tytułem „Wadium
– przetarg ograniczony na sprzedaż działki przy ul. A. Brody”. (Za
datę wpłaty wadium przelewem przyjmuje się datę uznania środków
na rachunku bankowym Urzędu),
Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
przy ul. Rynek 1 w Ustroniu oraz poprzez opublikowanie na stronach
internetowych Urzędu Miasta Ustroń i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ustron.pl oraz www.ustron.bip.info.pl w zakładce „przetargi
nieruchomości”.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale
Architektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń (II
piętro, pokój nr 35 – w godz. pracy urzędu) oraz pod nr tel. (33) 8579318.
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Zabytkowe limuzyny na rynku.

Fot. W. Suchta

WYBIERAJĄ USTROŃ
W nieco starszych słownikach języka polskiego podaje się dwa znaczenia
słowa promocja. Jest to przejście ucznia
do następnej klasy lub nadanie tytułu naukowego, wojskowego i ceremonia takiej
nominacji. Sięgając głębiej, jest to także
przemiana pionka na figurę w szachach.
Jeszcze głębiej wspomina się o promocji
jako wspieraniu handlu łącznie z informacją i reklamą. Dziś to ostatnie znaczenie
jest w powszechnym użyciu. Promujemy
miasta, artystów, filmy, produkty, imprezy, zdrowy styl życia. Promocja to
także banalna obniżka cen. O promocji w
Ustroniu mówi się wiele, ostatnio na zebraniu mieszkańców Polany. Pytano, czy
Czantoria, Polana, są należycie promo-

Rowerzyści na Czantorii.
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wane? Podobne pytania pojawiają się w
kontekście całego miasta, mówi się nawet
o traktowaniu Ustronia jako markowego
produktu. A taki produkt jest pożądany
lub niezauważany.
Kilkanaście lat temu wypowiadano
opinie w stylu: „Poznałem pewną panią
w Warszawie i ona nigdy o Ustroniu
nie słyszała”. „Byłem w Kaliszu, a tam
o Ustroniu nic nie wiedzą”. Trochę się
sparzyłem, gdy po takich wypowiedziach
zapytałem znanego artystę, występującego pierwszy raz w Ustroniu: „Czy wcześniej słyszał pan o naszym mieście”? Nieco
wzburzony odpowiedział: „ Proszę pana,
nie jestem idiotą, poza tym uczono mnie
geografii i wiem gdzie leży Węgrów, Kło-

Fot. W. Suchta

buck, Kudowa, czy Ustroń”! Czyli tacy
mądrzejsi wiedzą o Ustroniu, pomyślałem.
Ale co z resztą populacji?
Dziś o Ustroniu raczej ludzie wiedza, ale
czy życzą sobie go odwiedzić. Raczej tak,
o czym świadczą rzesze turystów. Chyba
jednak ważniejsze jest to, że jesteśmy
wybierani jako pożądane miejsce różnych spotkań. Bez udziału władz miasta,
właścicieli hoteli i restauracji, ludzie sami
z siebie przyjeżdżają i organizują imprezy.
Spotykam ich w różnych miejscach.
VI Międzynarodowy Strumieński Zlot
Pojazdów Zabytkowych zawitał w tym
roku do Ustronia. To około 50 samochodów, a każdy ma ponad 25 lat, natomiast
żeby zostać obiektem muzealnym musi
mieć 40 lat. Na rynku w Ustroniu stanęły
takie auta jak opel z 1938 r., skoda z 1948
r., czy citroen z lat 40.
- W Ustroniu nocowaliśmy, więc wstyd
byłoby nie pokazać się na rynku – mówi
Wiesław Majchrowski prezes stowarzyszenia Towarzystwo Motoryzacyjne
Zabytek.
Korzystając z okazji pytam o miłośników starych samochodów, na co
W. Majchrowski odpowiada:
- Jak się raz do porządku zrobi, to później
nie ma problemu. W tej chwili są firmy
robiące części zamienne. Przecież w latach
70. też nie można było dostać żadnych
części, a były firmy regenerujące części,
dorabiające elementy. Właściwie teraz się
do tego powraca, chociaż teraz dorobić simering do łożyska, to nie taki problem jak
kiedyś. Dziś komputer ustawia maszynę
i się dorabia. Młodzi się interesują, widzą
w tym przyszłość. Pieniądze włożone
w taki samochód zawsze się zwrócą. Można go sprzedać, kupić lepszy, cały czas ma
się kapitał w ręce. Dziś stary samochód
zaczyna być wyznacznikiem bogactwa.
Można w niedzielę w taki samochód
wsiąść, pojechać na kawę, a wszyscy to
widzą i to coś znaczy. A teraz stare auta
można jeszcze tanio kupić za tysiąc, dwa
tysiące. Potem powoli się remontuje i ma
się syrenę, a wiadomo, że po czasie będzie
to wiele lepszy zabytek. Na razie jeszcze
maluchami na naszych imprezach ludzie
wstydzą się jeździć, ale to minie. Mamy
w klubie grupę syren i też byli w Ustroniu. A generalnie to są tacy, co mają kilka
takich samochodów, inni jeden. Większość ma kilka, a ja mam kilkadziesiąt,
amerykańskie, angielskie, niemieckie,
a teraz robię kolekcję polskiej motoryzacji, począwszy od mikrusa do poloneza,
ale mam też fiata 508 sprzed wojny. Chcę
stworzyć małe muzeum polskiej motoryzacji, bo młodzi ludzie nawet nie wiedzą
jak wyglądała syrena. A jakby ktoś mikrusa zobaczył, to nawet nie wiedziałby, że
to polski samochód.
Na rynku budzili żywe zainteresowanie,
bo też przyjechały wyjątkowe egzemplarze starych aut. Podziwiali mieszkańcy
i turyści.
Rowerzyści też wybierają Ustroń. I to
nie tylko na imprezy sportowe. Na Czantorii spotykam grupę cyklistów. Znużeni,
ale zadowoleni.
- 34 lata pracowałem w górnictwie, a teraz
pierwszy raz jestem na takim zlocie i jest
23 lipca 2015 r.

to coś pięknego – mówi emerytowany
górnik Zenon Postrożny. - Niesamowity
wysiłek, ale się opłaca. Pod ziemią był
koszmar, teraz dopiero jest życie. Ale
przez pracę ucierpiała kondycja, przede
wszystkim płuca. Na Czantorię z rowerem
musiałem wyjść, bo jest stromo. W te
wakacje jeszcze wybieramy się na Równicę. Lubię takie wyzwania, lubię dostać
w kość. Wczoraj wieczorem zadzwonił
kolega, a ja mówię, że nie jestem przygotowany. Całą noc nie spałem, rano do
niego dzwonię i mówię, że jadę. Wsiadłem na rower i jestem.
Na Czantorię docierają też turyści
z Czech. Kilkadziesiąt koni robi wrażenie.
Wybrali tę górę przed dziesięcioma laty
i tu się spotykają.
- Przybywamy tu na koniach, a jadą dzieci
od lat pięciu, do dorosłych do lat stu. Dziś
jest tu 20 koni, ale bywa i 50. A robimy
to, żeby być razem. A konie są i takie co
jeżdżą na znane zawody, są też ogiery –
mówi Łucja Wawrzyczkowa z Bystrzycy,
jak zdradziła mająca 25 koni.
- Piękna pogoda i tu jesteśmy na wycieczce. - dodaje Renata Kovacova.
- Robimy to pro radost – posumowała
krótką rozmowę Katarzyna Bielanova.
O motocyklistach jadących na Równicę
już pisaliśmy, podobnie jak o biegaczach,

Konie z drugiej strony granicy.

spacerowiczach. Odwiedzają Ustroń grupowo i indywidualnie. Pokazać się, dostać
w kość, wybrać Czantorię na miejsce

FESTIWAL EKUMENICZNY

W niedzielę 12 lipca kościele pw. św.
Klemensa w Ustroniu w ramach XI Festiwalu Ekumenicznego odbył się koncert
muzyki organowej w wykonaniu organisty
Macieja Batora, który grał też kompozycje
amerykańskiego kompozytora Timothy
Imlay’a. Kompozytor dedykował swoje
utwory XI Festiwalowi Ekumenicznemu
w Ustroniu. Sylwetki artystów przybliżył
Andrzej Georg.
Timothy Imlay - kompozytor i wiolonczelista urodzony w San Francisco w
1951 roku. W jego dorobku są utwory na
orkiestrę, chóry, zespoły kameralne oraz

instrumenty solowe, utwory baletowe,
muzyka do filmu animowanego, klasyczna
muzyka elektroniczna.
Maciej Bator urodził się w Kłodzku
w 1984 roku. W latach 1997–2004 był
organistą kłodzkiego kościoła klasztornego pw. MB Różańcowej. Jest kantorem
Kościoła Pokoju, razem z żoną Zuzanną
organizuje koncerty organowe – letnie
i adwentowe Festiwale Organowe. Jest
ojcem dwuletniego Bernarda i dwutygodniowego Leonarda.
Kompozytora i organistę publiczność
żegnała burzliwą owacją na stojąco. (ws)

T. Imlay i M. Bator w kościele pw. św. Klemensa.
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spotkań. Sami z siebie ludzie dokonują tych wyborów. A promocja? Ma ich
w tym utwierdzać.
Wojsław Suchta

KANDYDACI
DO
SREBRNEJ
CIESZYNIANKI
W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej
z okazji 11 listopada połączonej z wręczeniem Laurów Srebrnej Cieszynianki
przypomina się o możliwości zgłoszenia
jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje działające na
terenie Ustronia. Kandydatem może być
każdy mieszkaniec gminy. Zgłoszenie
musi być dokonane na piśmie i zawierać
oświadczenie kandydata zawierające zgodę na wyróżnienie i ujawnienie danych
osobowych. Zgłoszenia przyjmuje się
w Urzędzie Miasta w terminie do 21 sierpnia 2015 r. Kartę zgłoszenia kandydata
oraz wszelkich informacji można uzyskać
w wydziale Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki UM, pok. nr 16, tel. 8579-328.
Wyboru laureata dokona Rada Miasta
podczas wrześniowej sesji. Przy wyborze
Rada weźmie pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności,
w której działają kandydaci a zwłaszcza
wniesienie przez nich i propagowanie
nowych, pozytywnych wartości będących
godnymi naśladowania i stanowiące wzór
dla innych.
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BEZCENNY DAR

28 lipca o godz. 19.00 w budynku Fundacji Życie i Misja
odbędzie się projekcja filmu pt. „Bezcenny dar”. (Wstęp wolny)
Film powstał na podstawie bestsellerowej książki Jima Stovall’a
o tym samym tytule. Film opowiada o losach Jasona Stevensa,
któremu dziadek zamiast spadku ofiarował krótki kurs przygotowujący do dojrzałego życia zawarty w 12 zadaniach. Starszy
pan wystawia swojego wnuka na wyszukane próby, nakłania do
podróży w głąb siebie i poszukania odpowiedzi na pytanie: Co tak
naprawdę liczy się najbardziej w życiu – pieniądze czy szczęście?
Oficjalna strona filmu: www.theultimategift.com
Obsada aktorska: Drew Fuller, Bill Cobbs, Abigail Breslin, Brian
Dennehy, James Garner, Ali Hillis, Brett Rice, Lee Meriwether.

KONKURS NA ESEJ O JANIE SZCZEPAŃSKIM

SZACHIŚCI Z USTRONIA
Od 16 do19 lipca w Pszczynie rozegrany został XI Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy startowali w nim, grający
w barwach Olimpii Goleszów, dwaj uczniowie z Ustronia, Kamil
Podżorski i Wojciech Kondziela. Występ mogą zaliczyć do bardzo
udanych, obaj podnieśli swoje kategorie szachowe, a Wojciech
był bliski sprawienia dużej niespodzianki, ostatecznie zajął dobre
VI miejsce w swojej kategorii wiekowej. Łącznie w Pszczynie
zagrały 174 osoby z 7 krajów.
Karol Linert

Organizatorzy II Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach
21-24.09.2015 r., zapraszają do udziału w otwartym konkursie na
esej. Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do różnych grup
wiekowych, a temat eseju ma dotyczyć książki Jana Szczepańskiego Sprawy ludzkie. Termin nadsyłania prac mija 31.08. Oprócz
nagród rzeczowych planuje się druk najlepszych esejów. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na temat programu
II LSNFiS pod adresem http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl/
Burmistrz Miasta Ustroń informuje,
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony
w dniu 10 lipca 2015 r. wykaz nieruchomości gminnych
przeznaczonych do najmu na okres do lat 3, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi
trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych
oraz wykaz z dnia 16 lipca 2015 r. dotyczący dzierżawy na
umieszczenie urządzenia elektroenergetycznego przyłącza
kablowego ziemnego.
REKLAMA

POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY
W SYTUACJACH TRUDNYCH
Pomoc udzielana w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej
„Być Razem” obejmuje między innymi rodziny, w których
dzieci doświadczyły krzywdzenia, wchodzą sytuacje niebezpieczne i są często zagrożone samobójstwem. Działania mają
na celu przede wszystkim udzielenie pomocy psychologicznej
i prawnej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom będących
w trudnej sytuacji życiowej, w których dzieci są narażonych na
zachowania ryzykowne. Ideą naszego pomagania jest wsparcie nie tylko samego dziecka, lecz także pomoc pozostałym
członkom rodziny w zakresie ochrony dziecka przed kolejną
traumą lub jej niszczącymi konsekwencjami czy próbami
samobójczymi. Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna
służy zabezpieczeniu dziecka przed dalszymi zagrożeniami,
krzywdzeniem oraz uzyskaniu wsparcia ze strony rodzica
i odbudowaniu więzi w rodzinie.
Dodatkowo dzieci objęte pomocą mogą uczestniczyć
w spotkaniach grup wsparcia, a rodzice mogą wziąć udział
w grupie dla rodziców. Zajęcia obejmują tematykę skutecznej
pomocy dziecku, które jest zagrożone samobójstwem czy zostało skrzywdzone, sposoby zabezpieczenia go przed sytuacjami
krzywdzenia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości
u dzieci i nastolatków. Prowadzimy szereg profilaktycznych
i edukacyjnych warsztatów służących uwrażliwieniu dzieci
i młodzieży zagrożeń, które mogą pojawić się na ich drodze
dorastania oraz przekazujemy informacje gdzie można znaleźć
pomoc w różnych problemach.
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W sytuacjach, w których konieczna jest natychmiastowa
interwencja służąca ochronie życia lub bezpieczeństwa dziecka, które często mają związek z doświadczeniem przemocy
w rodzinie, udzielamy dziecku wraz z rodzicem – ofiarą przemocy schronienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Pobyt w
Ośrodku umożliwia przerwanie sytuacji krzywdzącej dziecko
i chroni przed realnym zagrożeniem.
Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy wskazuje,
że dzieci wychowujące się w rodzinie znajdującej się w kryzysie, w której powiania się przemoc, alkoholizm, rozwód
rodziców jest bardziej narażone na wchodzenie w zachowania
ryzykowne tj. eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami,
przebywanie w „złym towarzystwie”, wagary i zaniedbywanie obowiązków szkolnych i inne. Dlatego niezmiernie
istotny wydaje się dobry kontakt rodziców z dzieckiem,
aby uchronić je przed poszukiwaniem rozwiązań trudnej
sytuacji i odreagowania emocji w szkodliwy dla nich sposób.
Dobra relacja z dzieckiem pozwala rodzicowi na wczesne
wykrycie problemów dziecka i szukanie najlepszych sposobów na poradzenie sobie z nimi. Elżbieta Kiedroń-Fałat
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PRAWY PROSTY
DRUKIEM
Przed tygodniem zamieściliśmy artykuł o przepremierowym pokazie filmu Andrzeja Dudy i Andrzeja Drobika
o znanym bokserze, pasjonacie
sportu Adolfie „Bolko” Kantorze. Po filmie w kuluarach
można było kupić książkę
autorstwa A. Drobika „Bolko Kantor. Prawy prosty”.
Z jednej strony książka ta jest
opowieścią o Bolko Kantorze,
z drugiej to także dokumenty
o nim, wiele anegdot.
Są takie perełki jak relacja
z walki zawodowców: Również dużo do myślenia dała
walka Goworka z Barą o Mistrzostwo Polski, naznaczona
na 12 starć, w której ostatni, mimo przewagi, poddał się już
w czwartej rundzie, wskutek stracenia dwu zębów. Moment ten
świadczy dobitnie o braku ambicji u zawodowców.
Zresztą sam Bolko tłumaczył się ze swego zawodowstwa prozaiczną przyczyną braku pieniędzy. W latach 1931-39 stoczył 50
zawodowych pojedynków. O tym co z pieniędzmi robił i jakie
tytuły zdobywał, mówi pierwszy rozdział.
Rozdział drugi, to II wojna światowa, a tu boks łączy się z
polityką, walką o przetrwanie i w końcu bohaterstwem w wojsku
polskim w bitwie pod Monte Cassino. Rozdział trzeci ma tytuł
„Działacz” i opowiada o niepokornym Bolku, w czasach gdy
wszystko było polityką, nawet organizacja zawodów sportowych,
nie mówiąc o apelach do papieża i pierwszego sekretarza KPZR.
- Książka „Bolko Kantor. Prawy prosty”, to historia niezwykłego
bohatera, która powstała równolegle z filmem dokumentalnym
o tym samym tytule. Zależało mi, żeby ukazać biografię Adolfa
Kantora w sposób przystępny i ciekawy. Dlatego oprócz narracji
głównej w książce znaleźć można wycinki z prasy dotyczące
„Bolko” a także dodatkowe teksty na jego temat, autorstwa historyka boksu Sławomira Rojka i reżysera teatralnego Bogusława
Słupczyńskiego - mówi A. Drobik
Sławomir Rojek w rozdziale „Serce do walki” opowiada
o Bolko Kantorze bokserze.
Tak naprawdę był samoukiem bez trenera, często bez sparingpartnerów. O wszystko musiał zabiegać sam.
POZIOMO: 1) szumią na Równicy, 4) gracja, 6) broń nosorożca, 8) odgradza posesje, 9) odpustowe stoisko, 10) chroni
bęben pralki, 11) nota, 12) utwór sielankowy, 13) domowe
pantofle, 14) wietrzna choroba, 15) japońskie auto, 16) odgłos
morza, 17) inaczej tatarak, 18) koreańskie auto, 19) dodatek
do paszportu (wspak), 20) brat Abla.
PIONOWO: 1) kolega blacharza, 2) szermierz, 3) do oddychania, 4) imię męskie, 5) firanka w celi, 6) ogół bydła,
7) pan o wytwornych manierach, 11) obycie towarzyskie,
13) w szkole wojskowej.

Bogusław Słupczyński, swój rozdział zatytułował „Dzisiaj
kiedy myślę o Kantorze...” Jego spektakle teatralne poświecone
Kontorowi nie wzbudziły entuzjazmu na ziemi cieszyńskiej, powiedzmy dokładniej, entuzjazmu decydentów. Za dużo grzebania
w historii, która jak wiadomo, tylko w cieszyńskim wydaniu jest
bardzo trudna i skomplikowana.
Za odgrzebanie historii Kantora i jej opowiedzenie zapłaciłem wysoka cenę - napisał B. Słupczyński, ale także: Zakopane
ma swoich „wojennych” sportowców: Stanisława Marusarza
i Hankę Marusarzównę, Warszawa - Janusza Kusocińskiego,
Saloniki i Warszawa - Jerzego Iwanowa-Szajnowicza. Cieszyn
ma Adolfa „Bolko” Kantora, sportowca, który w totalitarnych
czasach tworzył, przełamując granice, swoją „Republikę” sportu
dla wszystkich, republikę pamięci zbiorowej i wolności słowa.
Książkę można, a właściwie trzeba nabyć w Informacji Turystycznej na rynku, sklepie Zibi na ul. Grażyńskiego i księgarni
Jack na Brzegach.
Wojsław Suchta

BIBLIOTEKA

POLECA:

Anna Kamińska – „Simona”

Biograficzna opowieść o Simonie Kossak. Ponad trzydzieści lat
żyła w drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej,
bez wody i prądu. Spała w łóżku z rysiem i mieszkała pod jednym
dachem z oswojonym dzikiem. Była naukowcem, ekologiem,
autorką nagradzanych filmów i słuchowisk radiowych.

Michael Dobbs – „House of Cards”

Powieść, na podstawie której powstał popularny serial. Political fiction o kulisach walki o fotel premiera rządu brytyjskiego.
W tej batalii nie obowiązują żadne zasady, wszystkie chwyty są
dozwolone, a w drodze do władzy kandydaci gotowi są na wszelkie niegodziwości i łamanie prawa z morderstwem włącznie.
Michael Dobbs sam wiele lat był politykiem, który z bliska
obserwował, jak działają mechanizmy władzy.
REKLAMA

Wakacje 2015 Last minute!
samolotem, autobusem, samochodem
Nowe kierunki i programy zwiedzania

Przyjdź do biura po ofertę i katalog, zadzwoń lub wyślij nam maila.
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 31 lipca.
		

Rozwiązanie Krzyżówki 27

LIPCOWA SPIEKOTA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Halina Bujok z Ustronia,
ul. Daszyńskiego. Zapraszamy do redakcji.
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Skąd pochodzi nasz swojski ziemniak? Kiedy trafił do Europy przez stulecia stało na niskim poziomie, a gospodarka opierała się
oraz do naszego menu? Jakie są dzieje tej zwykłej – zdawać by się w dużej mierze nie na obrocie pieniądza, ale na wymianie towarów
mogło – rośliny? Na te pytania spróbuję dziś pokrótce odpowie- i usług, odpracowywaniu czynszu dzierżawnego przez rolników
dzieć. Pamiętajmy jednak, że mówiąc o historii ziemniaka mieć na rzecz właścicieli ziemskich. Ziemniak okazał się w tych warunpowinniśmy na myśli zarówno historię „oswajania” tej rośliny, kach rośliną bliską ideałowi. Nie dość, że może róść na kiepskich
gdyż sposób jej uprawy i wykorzystania dla naszych europejskich glebach, to w dodatku jego uprawa jest w istocie prosta i od biedy
przodków wcale nie od razu był oczywisty, ale także meandry nie wymaga żadnych narzędzi – w skrajnym przypadku ziemniaki
i zakręty dziejów, jakie za sprawą tego gatunku stały się udziałem można uprawiać dosłownie gołymi rękami. To zapewne sprawiło,
że mniej więcej od początku wieku XVIII ziemniak, a w zasadzie
sporej części ludzkości.
Różne gatunki roślin podobnych do ziemniaka pod względem jego bulwy stały się podstawą codziennego pożywienia więkbudowy i właściwości, występują na obszarze obu Ameryk. Jed- szości Irlandczyków. Obliczono, że wystarczyła wówczas praca
nak badania genetyczne pokazały, że w stanie dzikim przodkowie 1 osoby przez 20 tygodni w roku, aby zagon ziemniaków zapewnił
wyżywienie przeciętnej
dzisiaj uprawianej rośliny
rodziny przez rok. Ówwystępują w południowych
czesną opinię o irlandzregionach współczesnego
kim rolnictwie i rolnikach
Peru, w wyżej położonych
oraz ich sposobie życia
obszarach Andów, na siedZIEMNIAK (2)
krótko podsumował Henliskach z marnej jakości,
ry Hobhouse, autor nad
ubogą glebą, z suchym powyraz interesującej książki
wietrzem i niskimi średnimi
„Ziarna zmian. Sześć rotemperaturami. Ziemniaślin, które zmieniły oblicze
ki „udomowili” około 7-8
świata”: Uprawa zagonotysięcy lat temu ówcześni
wa ziemniaka stanowiła
mieszkańcy tamtych ziem
europejski odpowiednik
– Inkowie, ale na odkryżycia pod palmą kokosocie niezwykłych walorów
wą; nic więc dziwnego,
tej rośliny Europejczycy
że wytworny osiemnasto(a za ich pośrednictwem
wieczny Anglik uważał
mieszkańcy innych kontyIrlandczyka za próżniaka
nentów) musieli poczekać
i człowieka niegodnego
mniej więcej do końca XVI
zaufania. To w ziemniaku
wieku.
i kartoflach wielu historyEuropa najprawdopodobniej poznała ziemniaka dzięki hiszpańskim żeglarzom i Wielkiej ków upatruje przyczynę niezwykłego przyrostu ludności Irlandii,
Armadzie. Jednak zdania w tym względzie są podzielone i zależą która w latach 1760-1840 wzrosła z 1,5 mln do 9 mln! Sielanka
od punktu widzenia, bowiem natrafić można na „stuprocentowo” jednak trwała do czasu – pojawienie się w Europie w 1845 r. grzypewne informacje, jakoby ten zaszczyt przypadł w udziale an- bowej zarazy ziemniaczanej, spowodowało drastyczne obniżenie
gielskiemu żeglarzowi i korsarzowi sir Francisowi Drake’owi. plonów ziemniaka aż o 90% w ciągu dwóch lat. Dla Irlandii lata
Naszych przodków ziemniakiem ponoć obdarzył król Jan III So- 1845-1847 stały się latami klęski głodu. Zmarło 1 mln Irlandczybieski, najpierw jednak darując sadzonki swej ukochanej królowej ków, a 1,5 mln wyemigrowało, co wywróciło stosunki społeczne
Marysieńce. Jak było, tak było, ale w każdej wersji historii poja- m.in. w Stanach Zjednoczonych. Oddam znowu głos H. Hobhouwiają się bardzo podobne scenki. Komuś się kojarzy, że ziemniak to sowi: Monokultura ziemniaczana przyczyniła się do ataku zarazy,
roślina jadalna, a więc do spożycia czy to władcy, czy to gościom który wywołał klęskę głodu, będącego powodem emigracji do
podaje w jakiś tam sposób kulinarnie spreparowane… owoce. Są Ameryki. Przybyli do Stanów Zjednoczonych Irlandczycy ustanowili
one oczywiście niejadalne, zawierają toksyczną solaninę, a więc w amerykańskich miastach model [życia społecznego], na którym
pierwsze degustacje tej roślinnej nowości kończą się w najlepszym wzorowały się inne grupy etniczne, i wzmogli w nowym państwie
razie porażką kucharza, ale najczęściej problemami gastrycznymi poczucie odmienności od Europy. (…) irlandzkie lobby było najsilstołowników. I prawie zawsze w tych przekazach występuje rów- niejsze w państwie, irlandzkie metody zbierania funduszy (zarówno
nież ogrodnik lub jego pomocnik, który wypełniwszy polecenie zgodne, jak i niezgodne z prawem) najskuteczniejsze, a irlandzkie
doszczętnego spalenia tego zamorskiego „świństwa”, w efekcie oczernianie brytyjskiego imperium najdobitniejsze. Irlandczycy
raczy się pysznymi, bo upieczonymi w ognisku ziemniaczanymi zmienili Amerykę (…), opóźnili przystąpienie Stanów Zjednoczobulwami. Kulinarno-odżywcze walory kartofli przebijały się powo- nych do obu wojen światowych (…). Nie trzeba chyba specjalnej
li do ludzkiej świadomości i nawyków żywieniowych, albowiem historycznej wiedzy, aby sobie uświadomić pełnię skutków madługo pokutował wśród rolników pogląd, że jedząc bulwy można sowej irlandzkiej emigracji, nieprawdaż? A za tym wszystkim stoi
zarazić się chociażby trądem i najlepiej karmić nimi świnie. Jakby nasz dobry znajomy – niewinny i banalny zdawałoby się kartofel!
Historia zna również „wojnę kartoflaną”, zdecydowanie bliższą
te początki nie wyglądały, dziś ziemniak należy – obok pszenicy,
ryżu i kukurydzy – do najpowszechniej uprawianych roślin na nam geograficznie. Tak bowiem określono konflikt o sukcesję po
zmarłym władcy Bawarii, jaki toczyły w latach 1778-1779 Prusy
kuli ziemskiej.
Pod względem genetycznym ziemniak jest rośliną niezwykle i Austria, m.in. na obszarze Śląska Cieszyńskiego. Walczono nie
„plastyczną”, gdyż nauka zna dosłownie tysiące odmian tego o kartofle, ale z uwagi na kłopoty aprowizacyjne, pruscy i austriaccy
gatunku. Dzięki temu ziemniaki można uprawić w różnych wa- żołnierze zmuszeni byli na własną rękę zdobywać pożywienie, marunkach siedliskowych, otrzymując bulwy przydatne do różnych sowo wykopując na polach ziemniaczane bulwy. Wojna skończyła
celów kulinarnych i nie tylko kulinarnych. Również te zalety się podpisaniem w Cieszynie stosownego traktatu pokojowego.
ziemniaka nie były początkowo w Europie znane, hodowano Ciekawe, czy w archiwach zachowały się wzmianki o ziemniadość mało zróżnicowane pod względem genetycznym odmiany, kach i ziemniaczanych potrawach, jakimi raczyli się negocjatorzy
co niosło za sobą m.in. ryzyko ogromnej podatności na choroby. i sygnatariusze „pokoju cieszyńskiego”?
Czas już kończyć tę ziemniaczaną epopeję, chociaż tematów
Jakie może mieć to zgubne skutki, dowiodły wydarzenia z połowy
związanych ze swojskim ziemniakiem jest sporo. To z ziemXIX wieku w Irlandii.
Irlandia dziś kojarzy nam się z tzw. zieloną wyspą, ale przed niaków przecież powstają frytki i chipsy, można więc wieść
wiekami życie na tym kawałku lądu nie było sielskie-anielskie. Na długie dysputy o ziemniaku i jego wpływie na upowszechnienie
jej historię można patrzeć jak na dzieje permanentnego konfliktu tzw. śmieciowego żywienia. Ziemniaki są podstawą przemysłu
Irlandczyków z Anglikami, którzy całe wieki traktowali wyspę gorzelniczego, co z pewnością może być impulsem do stuniczym swoją kolonię, gardząc jej prawowitymi mieszkańcami diów nad wpływem tej rośliny na… w zasadzie chyba wszysti dokładali wszelkich starań, aby czerpać z tej ziemi maksymalne ko! Czy dlatego wzniesiono nie jeden pomnik kartofla, m.in.
Aleksander Dorda
zyski przy minimalnych nakładach. Rolnictwo Irlandczyków w zachodniopomorskim Biesiekrzu?
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Drużyna SP-1 w turnieju wiedzy, będącego jednym z etapów Konkursy Ekologicznego, zajęła
czwarte miejsce, ulegając zaledwie o 1 punkt SP-2. Natomiast po zsumowaniu punktów ze
etapy, cały konkurs wygrała SP-1.
Fot.

KONKURS EKOLOGICZNY

W czerwcu odbył się finał XIII Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego.
W Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”
otwarcia dokonał prezes Przedsiębiorstwa
Komunalnego Alojzy Sikora, który witał:
wiceprzewodniczącą Rady Miasta Annę
Rottermund, prezesa Wodociągów Ziemi
Cieszyńskiej Janusza Steca, Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska Monikę
Maksymczak, przedstawiciela Nadleśnictwa Wiktora Naturskiego.
- Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy
ekologicznej uczniów, wykształcenie nawyku segregacji odpadów oraz eliminowania odpadów niebezpiecznych - mówił A.
Sikora. - W ciągu trzynastu edycji konkursu
zebranych zostało 450 ton surowców wtórnych i 5 ton baterii, a na nagrody wydano
ponad 110.000 zł, a za surowce wtórne
szkoły otrzymały około 60.000 zł.
Tegoroczna edycja konkursu składała się
z czterech części. Oceniano plakaty, segregację, zbiórkę baterii, zaś finałem był konkurs wiedzy. W minionym roku szkolnym
w poszczególnych szkołach zebrano:
SP-1: 9.238 kg makulatury i 205 kg baterii,
SP-2: 6.409 kg makulatury i 144 kg baterii,
SP-3: 1.365 kg makulatury i 15 kg baterii,
SP-6: 5.040 kg makulatury i 511 kg baterii
G-1: 962 kg makulatury,
G-2: 864 kg makulatury.
W sumie zebrano 23.878 kg makulatury
i 875 kg baterii.
W tym roku hasłem przewodnim konkursu na plakat była segregacja odpadów.
Jury w składzie: przewodniczący Zbigniew
Niemiec, członkowie: Alojzy Sikora, Jan
Sztefek, Natalia Kowalik, Wiktor Naturski,
Ewa Witoszek-Cieślar, Arkadiusz Zieleźnik oceniało plakaty stwierdziło bardzo
wyrównany poziom prac. Wybrano prace
najlepsze:
w kategorii klas I-III: 1. Tymoteusz Greń
(SP-1, IIb), 2. Lena Lach (SP-2, Id), 3. Maja
23 lipca 2015 r.			

Jurczok (SP-3, II), wyróżnienia: Hanna
Morel (SP-3, II) i Szymon Heller (SP-6, II),
w kategorii klas IV-VI: 1. Wojciech Kondziela (SP-1, Vb), 2. Kacper Nowak (SP-6,
VI), 3. Amalia Warzecha (SP-1, IVa), wyróżnienia: Wiktoria Pszczółka (SP-2, VIb)
i Wiktoria Jakubiec (SP-3, V).
Podczas finału w Prażakówce odbył się
konkurs wiedzy teoretycznej. Wystartowały drużyny w składzie:
SP-1: Oliwia Borecka, Filip Ślebioda, Dominik Mynarz, Naucz. Anna Szczepańska,
SP-2: Małgorzata Nowak, Julia Lont, Patrycja Lewalska, Naucz. Ewa Sztwiertnia,
SP-3: Agnieszka Bolik, Samatha Pinkas,

Karolina Gomola, Naucz. Aneta Słowiena - Jurczok, SP-5: Aleksandra Heller,
Katarzyna Górny, Kinga Górny, Naucz.
Ireneusz Bosak, SP-6: Krzysztof Bułka,
Weronika Konderla, Karolina Stanna, Naucz. Ireneusz Bosak. Odpowiedzi oceniało
jury w składzie: przewodniczący Krystian
Wałach i członkowie: M.Maksymczak,
W. Naturski, Beata Nogowczyk-Mitręga.
Konkurs prowadził Zdzisław Brachaczek.
Drużyny były bardzo dobrze przygotowane
do tego etapu, a różnice jednopunktowe.
Trzy drużyny zebrały tyle samo punktów
i o kolejności zdecydowała dogrywka.
W sumie wygrała SP-2, przed: 2. SP-6, 3.
SP-3, 4. SP-1, 5. SP-5.
Punkty zebrane w poszczególnych etapach zostały dodane i zwyciężyła Szkoła
Podstawowa nr 1 - 118,5 pkt. (nagroda
1500 zł), drugie miejsce zajęła SP-6 - 98,5
pkt. (nagroda 1000 zł), trzecie SP-2 - 83,3
pkt. (nagroda 500 zł), czwarte miejsce
SP-3 - 81,5 pkt. piąte miejsce SP-5 - 61 pkt.
Ponadto szkoły otrzymały wynagrodzenie
za zbiórkę surowców wtórnych.
Podsumowując konkurs A. Sikora powiedział:
- Jesteśmy jedynym tego typu przedsiębiorstwem w kraju organizującym podobny
konkurs. Dostrzegane jest to na zewnątrz,
niestety nie zawsze na miejscu. W tym
roku gimnazja jedynie zbierały makulaturę, SP-5 też nie we wszystkich etapach
konkursu brała udział. A w konkursie
na plakat wszyscy otrzymują nagrody,
podobnie w konkursie wiedzy. Jest kilku fundatorów nagród, bo obok naszego
przedsiębiorstwa i Urzędu Miasta jest
także Kosta, Nadleśnictwo, Wodociągi
Ziemi Cieszyńskiej. A cel jest wychowawczy, przygotowanie do segregacji,
w tej mierze konkurs spełnia swoją rolę. Są
też wymierne efekty w postaci zebranych
surowców, baterii. Chcemy, by wszystkie
szkoły uczestniczyły, niestety w tym roku
zabrakło gimnazjów.
Wojsław Suchta

Plakat Tymoteusza Grenia.

Gazeta Ustrońska 13

www.ustron.pl

Banki dla bogaczy...

Fot. W. Suchta
Deweloper sprzeda mieszkanie.
502-527-924.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 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
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul. Cieszyńska (pod apteką). (33) 854-33-34.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie.
502-527-924.
Przyjmę fryzjerkę do pracy ze
stażem. Ustroń. 793-879-633, 85426-93.
Brukarstwo, ogrodzenia, prace
ziemne. 534-850-919.
Do wynajęcia lokal handlowy przy
ul. Ogrodowej. 607-518-023.
Malowanie dachów. 505-168-217.
Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

23.7					 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
24-25.7		 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
26-27.7		 Dr. Zdrowitt				ul. Daszyńskiego 73		 tel. 853-63-22
28-29.7		 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
30-31.7		 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

23-26 VII 					 XI Festiwal Ekumeniczny - Uroczystości i imprezy
											 organizowane przez Parafię Ewangelicko-Augs											 burską ap. Jakuba Starszego
25-26 VII 9.00 Olympic Cup - Hotel Olympic i Justyna Bielen												da Mecz tenisowy: Ustrońskie Towarzystwo Teni											 sowe – artyści sceny i kabaretów - korty tenisowe
											 UTT nad Wisłą
25 VII		 16.00 VI Military Festival
									 Pokaz sprzętu wojskowego - rynek
				 17.00 Konkurs Piosenki Żołnierskiej - amfiteatr
26.07 11.30 VI Military Festival- Koncert Laureatów Piosenki
											 Żołnierskiej - rynek
				 12.00 		Krakowska Orkiestra Wojskowa - rynek
1 VIII		 15.00 Wernisaż wystawy malarstwa Mirosława Sadlika
											 - Muzeum Ustrońskie
1 VIII		 19.30 Gala Piosenki Biesiadnej - amfiteatr
1 VIII									 Festiwal Kolarski
2 VIII 16.00 Koncert Pieśni Chrześcijańskiej - amfiteatr

dziesięć lat temu
Live Music Club „Angel's" powstał na miejscu Cafe Europa
w Prażakówce. Otworzono go miesiąc temu i już zaczyna zdobywać
szeroką klientelę.(…) Niewątpliwie jedną z największych atrakcji
lokalu nie są borowiki w koszyczkach z ciasta francuskiego, choć
zapewne im też trudno się oprzeć, ale koncerty, które regularnie się
w pubie odbywają. (…) Prowadzący „Angel's" mają nadzieje, że
lokal się przyjmie. Jeśli jednak pubu nie będą odwiedzać ustroniacy,
może się okazać, że rzeczywiście nie jest on Ustroniowi potrzebny.
A tego byłoby chyba szkoda. Jednak na pewno w naszym mieście
znajdzie się grono ludzi,którzy chcą spędzić miło czas słuchając przy
tym dobrej muzyki.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15 lipca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie
policjanci z naszego regionu zebrali się na uroczystości z okazji
Święta Policji, które przypada na 24 lipca. Uczestniczył w niej zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach Mirosław
Cygan. Podczas akademii na wyższe stopnie służbowe awansowano
również policjantów z Komisariatu Policji w Ustroniu. W korpusie
oficerskim na stopień nadkomisarza awansował komendant Janusz
Baszczyński, na stopień aspiranta sztabowego dyżurny Mirosław
Głowa, na starszego aspiranta detektyw Krystyna Jopek i Barbara
Cypcer na aspiranta. Dzielnicowy Zenon Hazuka otrzymał stopień
starszego aspiranta, na stopień aspiranta mianowano dzielnicowego
Andrzeja Słotwińskiego, na pierwszy stopień podoficerski sierżanta
mianowano detektywa Jacka Firuzeka, starszym sierżantem został
Robert Mruk. Nominację na starszego posterunkowego uzyskał
Władysław Cieślar.
Zbliżające się zebranie sprawozdawczo wyborcze, zaległości
w wypłatach dla piłkarzy to dzień powszedni Kuźni. Nie wiedząc kto
klubem będzie zarządzał, jak funkcjonować będzie drużyna seniorów
i czy w ogóle klub będzie istniał, kilku zawodników postanowiło
z Kuźni odejść. Nie będzie już grającego trenera Grzegorza Wisełki,
który odszedł z własnej woli, choć jeszcze miesiąc temu twierdził,
że w klubie chce pracować nadal. Podobnie definitywnie z Kuźnią
zerwał bramkarz Paweł Macura.

... reszta musi ryzykować.
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Fot. W. Suchta

Ewa Bocek–Orzyszek, dyrygent Kameralnego Zespołu Wokalnego
„Ustroń", otrzymała od Marszałka Województwa Śląskiego nagrodę
imienia Stanisława Moniuszki „za wybitne zasługi dla społecznego
ruchu muzycznego w kształtowaniu kultury muzycznej i trwałych
wartości etycznych płynących z upowszechniania piękna pieśni".
23 lipca 2015 r.

FELIETON

Babskie gadanie

Basen
Wychowałam się na ustrońskim basenie.
„Wychowałam” to może za dużo powiedziane, ale oddaje charakter moich dziecięcych
wakacji. Zazwyczaj na początku lipca wyjeżdżałam na kolonie, w połowie sierpnia do
dziadków na wieś, a pozostałe dni spędzałam na basenie. Pakowałam się rano, zaraz
po teleferiach. Do niezbędnego ekwipunku
należał koc, ręcznik, olejek do opalania (jedyne dostępne smarowidło chroniące przed
słońcem), kanapki i picie. Nie było mnie stać
na kupowanie frytek, pepsi czy lodów, więc
wałówka musiała być. Zwłaszcza że dużo
czasu spędzałam w wodzie. Wolałam basen
od Wisły odkąd nauczyłam się pływać, ale
pływanie to nie jedyny sport uprawiany na
ustrońskim basenie. Była jeszcze siatkówka
w wodzie, skoki z metrowej lub trzymetrowej
trampoliny, wrzucanie się do wody, nurkowanie, podwodne fikołki, stanie na rękach,
berek. Na kocu można było grać w karty, rozmawiać, obgadywać niezgrabne koleżanki,
po prostu patrzeć w chmury i czytać, czytać,
czytać. Bez książki z biblioteki nie ruszałam
się z domu. Raz tylko książka wylądowała
w wodzie, ale takie wypadki się zdarzają podczas niezgrabnych zalotów trzynastolatków.

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (205)

1. Czas wakacji to tradycyjnie czas intensywnego uprawiania turystyki i aktywności
krajoznawczej. Z tej racji chciałbym przybliżyć zapatrywania Kazimierza Denka, wybitnego polskiego pedagoga, na wychowawczą
rolę turystyki i edukacji krajoznawczej.
2. Od wielu dziesiątek lat konsekwentnie
propagujący turystykę i krajoznawstwo prof.
Denek zawodowo związany jest z poznańskim środowiskiem akademickim, a urodził
się (12 XI 1932) w Krzemieńcu u podnóża Gór Krzemienieckich, którego walory
ukazuje także w krajoznawczych tekstach.
W badaniach naukowych zajmuje się zwłaszcza problematyką nauczania i uczenia się,
wartościami w edukacji, dydaktyką uniwersytecką, rolą krajoznawstwa i turystyki
w wychowaniu. Zorganizował Podyplomowe
Studium Kultury i Turystyki UAM w Poznaniu, w którego ramach nie tylko wykładał, ale
też prowadził obozy wędrowne, przygotowując nauczycieli do edukacji krajoznawczej.
W 1997 r. Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wyróżnił go godnością członka honorowego (do
PTTK należy od 1949 r.). Opublikował wiele
autorskich książek dotyczących turystyki
i krajoznawstwa.
W swych tekstach K. Denek zwraca uwagę na poznawczo-wychowawcze aspekty
działalności krajoznawczo-turystycznej, na
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Teraz też w dużej części spędzam wakacje
na basenie. Najbardziej lubimy z dziećmi ten
w Czeskim Cieszynie. Wrzucamy do samochodu koc, ręczniki, wałówkę, napoje. Na
miejscu można kupić wiele smakołyków, ale
to sporo kosztuje. Od czasu do czasu dajemy
się skusić na langosze i lody. Płacimy 120
koron za wstęp rodzinny i niestety od zeszłego
roku 50 koron za parking. Zjeżdżalnie są darmowe, więc szalejemy, ile się da. Skaczemy
z trampoliny, pływamy, a potem czytamy,
czytamy, czytamy. Dzieci zabierają swoje
książki, ale też czasem podczytują moje,
a nawet zaglądają do „dorosłych” gazet. Raczej by po nie sięgnęły w domu, a podczas
słodkiego basenowego lenistwa przeczytają
spory o in vitro, wypowiedzi dorosłych
o szkolnych sklepikach, relację z poszukiwań zaginionej Iwony. Po 17 basen kosztuje
grosze, nie płaci się za parking, więc czasem
jedziemy tam nawet po południu, żeby się
ochłodzić w upalny dzień.
Mniej czasu na czytanie dzieci mają na basenie w Karwinie, bo tam jest więcej atrakcji.
Jest też drożej (80 koron – dorośli, 40 koron
– dzieci, 180 koron – rodzinny), głośniej,
ale sztuczna fala daje tyle radości, że raz na
miesiąc jedziemy. Gdy chcemy intensywnie
popływać wybieramy polski Cieszyn. Tam
też są zjeżdżalnie i inne bajery, ale na nim
korzystamy głównie z olimpijskiego basenu
50 na 25 metrów. Bilety nie są drogie, po 6
złotych dla dorosłych, 4 zł dla uczniów, ale
już po godz. 15 można wejść za połowę ceny.
Bardzo nam się spodobał nowo otwarty po
modernizacji basen w Strumieniu. Jest dość

drogi, bo dorosła osoba musi zapłacić 10 zł,
uczniowie – 6 zł, w ramach wejścia rodzinnego dorośli – 8 zł. Taniej jest po godz. 16.
Obiekt jest nowoczesny, pachnie świeżością,
wyremontowany został za 4 mln zł, głównie
unijne. Ma basen pływacki, brodzik, zjeżdżalnie, falę, grzybki, miejsca do masażu.
Nie odwiedziliśmy jeszcze basenu
w Trzyńcu, słyszałam, że można go szczególnie polecić rodzicom z mniejszymi dziećmi,
bo brodzik jest atrakcyjny, bezpieczny, brzdące zajmują się sobą, a mamy mogą odpocząć.
Jest jeszcze kilka atrakcyjnych kąpielisk,
które chciałabym odwiedzić i wciąż nie
wiem, czy potrzebny jest basen w Ustroniu
czy nie. Może ważniejsze są drogi albo kanalizacja, albo basen kryty przy szkole, taki jak
ma na przykład Cisownica? Dzieci pływają
na wuefie, mieszkańcy popołudniami i to
przez cały rok. Znajomi, którzy mieszkają
w Krakowie, jadą 20 kilometrów na basen we
własnym mieście, a my musimy mieć go pod
nosem? Obiekt na pewno na siebie nie zarobi,
bo nawet przy pięknej pogodzie, będziemy
z niego korzystać jakieś 3 miesiące.
Kochałam ustroński basen, mam piękne
wspomnienia z nim związane, ale „to se ne
vrati”. Takiego basenu, w takim miejscu
już nigdy nie będzie. Można dyskutować
nad słusznością decyzji o sprzedaży, ale
cofnąć się jej już nie da. Bardziej niż basenu życzyłabym sobie i moim dzieciom
jakiejś takiej super hiper atrakcji rekreacyjnej, której nie ma ani w czeskim, ani
w polskim Cieszynie, ani w Trzyńcu, ani
nawet w Strumieniu.
Janina Krzok

tradycje, współczesne formy i wyzwania
krajoznawstwa i turystyki w polskiej szkole,
rozpatruje krajoznawcze możliwości oddziaływań wychowawczych na młodzież.
3. Turystyczne szlaki wiodły K. Denka,
jak wspomina (w korespondencji mailowej),
w stronę „urokliwego Beskidu Śląskiego,
gdzie w 1957 roku zacząłem na dobre wprowadzać podopiecznych w tajniki gór (na 80cio osobowym, ogólnopolskim obozie stałym
Liceów Ekonomicznych na Stecówce, jako
zastępca kierownika)”. W dalszej korespondencji dodaje: „Poza wspomnianym obozem
stałym w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
odbyłem cztery obozy wędrowne i zajęcia
terenowe (12 dniowe) ze studentami Podyplomowego Studium Kultury i Turystyki UAM
w Poznaniu w ramach takich przedmiotów
studiów, jak Elementy geografii turystycznej,
Podstawy krajoznawstwa i turystyki oraz
Metodyka organizacji wycieczek i wakacyjnych wędrówek”. Wędrówki górskimi
szlakami Beskidu Śląskiego i Żywieckiego
sprzyjały kształtowaniu wiedzy krajoznawczej, umiejętności pedagogicznych i sprawności fizycznej nauczycieli zainteresowanych
wychowawczą rolą turystyki i edukacją
krajoznawczą.
4. W refleksji pedagogicznej nad turystyką i krajoznawstwem, K. Denek na plan
pierwszy wysuwa pytania: „Co krajoznawstwo powinno czynić na rzecz edukacji? Jak
krajoznawstwo może mądrzej, efektywniej
i nowocześniej spełniać swe zadania w procesie kształcenia i wychowania?”. Zastanawia
się on także nad odpowiednimi metodami
edukacji krajoznawczej: „sposoby zdobywania wiedzy krajoznawczej opierają się
na metodach bezpośredniego i pośredniego

poznawania otaczającej rzeczywistości. Generalną metodą jest bezpośredni, naoczny
kontakt z tym, co ma być poznane. Krajoznawstwo korzysta z metod badawczych,
którymi posługuje się geografia, historia oraz
edukacja i nauki o niej”. Należy uznać, że
ów właściwy dla turystyki i krajoznawstwa
„bezpośredni, naoczny kontakt z tym, co
ma być poznane”, okazuje się w działaniach
pedagogicznych tym bardziej cenny i istotny,
im bardziej obecna cywilizacja techniczna
i konsumpcyjna podaje nam „cały świat” za
pośrednictwem telewizyjnego lub komputerowego ekranu. Jako doświadczony pedagog,
K. Denek stwierdza: „Dobrze przygotowane
i metodycznie prowadzone zajęcia krajoznawcze dzięki spostrzeżeniowej i praktycznej konfrontacji z rzeczywistością pomagają
ich uczestnikom w przyswajaniu i zrozumieniu określonych treści kształcenia, w ich przeżywaniu”. Warto umiejętnie rozwijać różne
formy krajoznawstwa w szkole: wycieczki
przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne,
uzupełniające obowiązkowy program nauczania, a także – wymagające większej kondycji
fizycznej – wycieczki (obozy wędrowne)
i imprezy turystyki kwalifikowanej (biwaki,
rajdy, rejsy, spływy), jak też imprezy wyjazdowe (zielone szkoły). Niezbędne jest wszakże odpowiednie przygotowanie pedagogiczne do aktywności turystycznej zespolonej
z edukacją krajoznawczą.
5. Wiele swych przemyśleń dotyczących
wychowawczej roli turystyki i edukacji krajoznawczej K. Denek przedstawił w książce
„Filozofia życia” (Poznań 2012), która może
być wyśmienitą wakacyjną lekturą, zwłaszcza
wówczas, gdy podąża się wskazywanymi
przez niego szlakami.
Marek Rembierz
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LIDER NA SZUTRZE

Przed sezonem Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran nie planowali startu
w Rajdzie Estonii. Od lat ten specyficzny rajd szutrowy wygrywają Estończycy.
Tymczasem niepewna sytuacja w Grecji pod znakiem zapytania postawiła Rajd Akropolu. Trzeba więc było powalczyć w Estonii, jak się okazało, powalczyć skutecznie.

Rajdy samochodowe mają swój określony tryb. Najpierw załogi zapoznały się
z trasami odcinków specjalnych 6. rundy
tegorocznych mistrzostw Europy. Przy
prędkościach rzędu 50-70 km/h zawodnicy
przygotowywali notatki, by w sobotę i niedzielę gnać z prędkościami bardzo często
dochodzącymi do 180 km/h.
Przed rywalizacją Kajetan Kajetanowicz
powiedział: - W rajdzie postaramy się
trzymać dobre tempo oraz koncentrację.
Coś, co bardzo mocno nas nakręca, to
właśnie bardzo szybkie tutejsze odcinki
specjalne. Jeszcze szybsze niż w Rajdzie
Polski i kultowym Rajdzie Finlandii.
W Estonii szczególne znaczenie ma to,
z jaką prędkością wchodzi się w szybkie
łuki, a tu praktycznie nie ma wolnych
zakrętów, jest ich zaledwie kilka. Trzeba
być bardzo odważnym, ale niezbędne jest
też zaufanie, którego nabiera się razem z
doświadczeniem lub podczas ekspresowej
nauki. Nasze doświadczenie na estońskich
szutrach jest niewielkie, więc pozostaje
nam szybko się uczyć.
Rajd zaczyna się dla kierowcy z Ustronia dobrze, ale nie rewelacyjnie. Jadący
fordem fiesta R5 Kajetanowicz z Baranem
po czterech odcinkach specjalnych są na
czwartym miejscu. Wyraźnie dają o sobie
znać kierowcy z Estonii. Na pierwszych
odcinkach jest ich 6-7 w pierwszej dziesiątce. Przełomowy pierwszego dnia jest 5
odcinek, który wygrywa K. Kajetanowicz
jadąc ze średnia prędkością 141,55 km/h.
Takiej średniej już nikt w tym rajdzie nie
osiągnął. Nasz kierowca wygrywa i przesuwa się na drugie miejsce, a następnie

na prowadzenie, które jednak oddaje po
8 odcinku Aleksiejowi Łukjaniukowi,
Rosjaninowi z białoruską licencją. Pierwszy dzień Kajetanowicz - Baran kończą
na drugim miejscu ze stratą zaledwie 2,4
sekundy do A. Łukjaniuka.
W sobotę Polacy imponowali równą
formą - aż 7 z 9 odcinków specjalnych
ukończyli w pierwszej trójce. Rewelacyjną
jazdą na odcinkach wokół Otepaa Kajetanowicz wywalczył także aż 49 punktów do
szutrowej klasyfikacji mistrzostw Europy.
To oznacza, że Polak w punktacji FIA ERC
Gravel Master wyprzedził dotychczasowego lidera Craiga Breena.
Kajetan Kajetanowicz: - To był dla
nas bardzo udany dzień. Praktycznie nie
popełnialiśmy błędów. Myślę, że prowadzący w rajdzie Aleksiej Łukjaniuk jest
niesamowicie szybki i będzie nam trudno
go złapać, zwłaszcza że bardzo dobrze zna
te odcinki specjalne.
Drugi dzień podobny do pierwszego.
Rywalizują Kajetanowicz z Łukianiukiem. Rywal ustroniaka do tytułu Mistrza
Europy Craig Breen zajmuje cały czas
dobre 4 miejsce. Jednak Irlandczyk ma
awarię na przedostatnim odcinku i nie
kończy rajdu. Tym samym Kajetanowicz
ma szansę na objęcie prowadzenia w klasyfikacji Mistrzostw Europy. Utrzymuje
do końca drugie miejsce, a tym samym
wychodzi na prowadzenie. Kajetanowicz
-Baran 11 oesów kończą na podium w tym
aż 3 wygrywają. Oszałamiająca średnia
prędkość – 123,3 km/h. Taki jest bilans
załogi LOTOS Rally Team w 6. rudzie
europejskiego czempionatu. Polacy nie

tylko dotrzymywali tempa zawodnikom,
którzy mają za sobą wiele startów w tych
zawodach, lecz przez cały rajd bili się
z mistrzem Estonii o zwycięstwo.
Dzięki fantastycznemu występowi
w 6. rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy, zawodnicy LOTOS Rally Team powrócili na fotel liderów cyklu. Kajetanowicz
jest także na najlepszej drodze do obrony
tytułu Szutrowego Mistrza Europy.
Kajetan Kajetanowicz: - Trudno wyrazić
słowami jak bardzo jesteśmy szczęśliwi,
jak bardzo jesteśmy zadowoleni. Miejsce
na podium było moim marzeniem przed
naszym pierwszym startem w Estonii.
To niebywałe, że potrafiliśmy wygrywać
odcinki specjalne z całą czołówką Estonii
i Mistrzostw Europy. LOTOS Rally Team
wykonał tytaniczną pracę przed i w trakcie
tego rajdu. Dzięki temu mogłem tak szybko jechać tym samochodem i tak bardzo
mu zaufać, choć czasami nie byłem pewien czy się uda. Rozmawiałem z ludźmi,
którzy bardzo dobrze znają miejscowych
kierowców i tutejsze warunki. Oni wiedzą,
że debiutantom bardzo trudno odnieść
sukces w tych zawodach. Wiedzą też, że na
tych odcinkach trzeba tak mocno ryzykować. Nasze ryzyko się opłaciło. Jesteśmy
liderami Rajdowych Mistrzostw Europy.
Przez kilka najbliższych dni możemy spać
spokojnie. Zasłużyliśmy na chwilę odpoczynku, ale potem mocno bierzemy się
do roboty. Chcemy dobrze wykorzystać
nadchodzące tygodnie i pracować jeszcze
ciężej, ponieważ mamy jeszcze dużo do
zrobienia w Mistrzostwach Europy.
Jarek Baran: - To były wyjątkowo szybkie dwa dni tegorocznych Mistrzostw
Europy. Średnie prędkości na estońskich
odcinkach są niewiarygodne i w takich
warunkach drobne detale mają ogromne
znaczenie. Mieliśmy bardzo dobre tempo
i nie popełnialiśmy błędów. To kolejny
dobry rajd dla Lotos Rally Team.
Klasyfikacja Rajdu Estonii:
1. A. Łukjaniuk, 2. K. Kajetanowicz
(12,7 sekund straty), 3. Rainer Aus Estonia (1.07,0), 4. Siim Plangi - Estonia (2:06,9), 5. Timmu Korge - Estonia
(2:23,7), 6. Raul Jeets - Estonia (3:36,2 ).
Klasyfikacja Rajdowych Mistrzostw
Europy po Rajdzie Estonii:
1. K. Kajetanowicz 133 pkt., 2. C. Breen
128 pkt., 3. A. Łukjaniuk 82 pkt., 4. Robert
Consani (Francja) 55 pkt., 5. Siim Plangi
(Estonia) 42 pkt., 6. Bruno Magalhaes
(Portugalia) 38 pkt.
Klasyfikacja FIA ERC Gravel Master:
1. K. Kajetanowicz 188 pkt., 2. C. Breen
154 pkt., 3. A. Łukjaniuk 116 pkt.
Starty K. Kajetanowicza wspierają strategiczny partner LOTOS Rally Team
- Grupa LOTOS - a także i CUBE.ITG i
Driving Experience. Informacje na stronach www.lotosrallyteam.pl oraz www.
kajto.pl, a także na: www.facebook.com/
EmocjeDoPelna i www.facebook.com/
KajetanKajetanowicz. Wojsław Suchta
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