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Na upały najlepsza woda.

QUEEN ZAMIAST MISS
Rozmowa z Tadeuszem Dytko,
dyrektorem Military Festiwalu

Po raz szósty organizuje pan ten festiwal. Dlaczego?
Środowisko wojskowe to całe moje życie, a kto nie kocha piosenki
wojskowej, kto nie kocha żołnierzy. Jedni organizują turnieje
tenisowe, a ja festiwal. Robimy to dla publiczności, a frekwencja
dopisała. Wszystko zagrało, poziom wysoki, impreza ma swoją
renomę w środowiskach wojskowych. Najlepszy przykład to
zgłoszenie Akademii Marynarki Wojennej tydzień przed rozpoczęciem. Trzeba było szybko zadziałać i dziewczyny przyjechały.
Myślę, że ten festiwal będziemy kontynuować.
Pochodzi pan z Ustronia. To, dlatego tu odbywa się ten Festiwal?
Zdecydowanie tak. Po pierwszych dwóch edycjach miałem
propozycje z innych miast, z dobrym budżetem, ale pozostałem
wierny swemu rodzinnemu miastu.
To też próba nawiązanie do Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
w Kołobrzegu?
Proponujemy szerszą formułę. Tam była tylko piosenka, a my
dodatkowo mamy koncerty orkiestry, pokaz sprzętu wojskowego,
(cd. na str. 2)
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SZUMIAŁ JAWOR
W sobotę 1 sierpnia w amfiteatrze odbyła się jubileuszowa Gala
Piosenki Biesiadnej. Wodzirejem był Krzysztof Tyniec, natomiast
publiczność bawili: Katarzyna Jamróz, Beata Rybotycka, Krzysztof
Piasecki, Władysław Grzywna, Kwartet Rampa, Grupa Vox i orkiestra pod dyrekcją Zbigniewa Górnego. Monologami kabaretowymi
bawił Krzysztof Piasecki, inni śpiewali popularne przeboje, głównie
biesiadne, a wszystko łączył Krzysztof Tyniec. Publiczność nie
wypełniła szczelnie amfiteatru, ale dobrze się bawiła. Wszystkie
piosenki z towarzyszeniem orkiestry i publiczności, która znane
biesiadne przeboje śpiewała razem z wykonawcami. Bujano się,
a nawet tańczono.
Gdy wybrzmiały już oklaski po ostatnim utworze, na scenę
weszli Elżbieta Sikora - koordynatora Festiwali Piosenki Czeskiej
i Słowackiej w latach 1976-89 oraz Benedykt Siekierka - naczelnik
miasta w latach 1982-90, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwalu. Odczytali list skierowany do Z. Górnego. W liście
czytamy m.in.:
Z okazji 20-lecia Gali Piosenki Biesiadnej składamy jej pomysłodawcy i współautorowi, znakomitemu aranżerowi, dyrygentowi
kompozytorowi – maestro Zbigniewowi Górnemu oraz jego orkiestrze wyrazy szczerego uznania wraz z gratulacjami za inicjatywę
(cd. na str. 4)
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QUEEN ZAMIAST MISS
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pokaz walki wręcz. To promocja wojska.
Jest tylu chętnych, że armia nie musi się reklamować.
Ale musi się promować. Być może tylu chętnych to chwilowy
boom spowodowany np. bezrobociem.
Czy w związku z tym Military Festiwal zostanie poszerzony
o nowe elementy?
Zobaczę jak do moich propozycji odniesie się nowa Rada Miasta
Ustronia. Pan przewodniczący Artur Kluz jest zainteresowany,
deklaruje pomoc. Jest to gigantyczne przedsięwzięcie i czasem
trudno wszystko ogarnąć logistycznie.
W poprzednich festiwalach były wybory miss. Dlaczego nie
ma ich w tym roku?
Miss Militaria, czyli dziewczyny nie tylko że ładne, to jeszcze
strzelały, biegały, a jurorzy pytali o sprawy związane z obronnością. Łukasz Sztuka z hotelu Olimpic w tym roku zaproponował,
by w tym konkursie wystartowały studentki uczelni wojskowych.
Podjąłem temat, wystosowałem pismo do MON, ale Rada Kobiet
przy Ministrze Obrony nie wyraziła zgody, bo jakby studentki
były zainteresowane, to poszłyby do agencji modelek, a nie do
wojska. Niestety takie nastawienie jest po jednym z konkursów,
podczas którego skompromitowano kobiety z wojska. Był bulwersujący konkurs w jednej ze szkół przed czterema laty i od
tego czasu słowo miss w ministerstwie źle się kojarzy. Ale mamy
piękne piosenkarki, spośród nich wybrano jedną i obdarzono
tytułem Queen Military.
A jaki festiwal się panu marzy?
Może zaprosić gwiazdę. Wykonawcy w konkursie są na dobrym
poziomie i nie trafiają tu z przypadku. Przeszli eliminacje. Tu jest

najwyższa półka sił zbrojnych. Może też dobrze byłoby gdyby
pojawił się wiceminister, bo to podwyższa rangę imprezy.
Najlepiej zaprosić całe MON.
Wolą Warszawę. Zawsze jednak podkreślam, że gdyby nie
minister Klich, to nie byłoby tego festiwalu. On dał patronat,
a niejako na jego rozkaz dano mi wsparcie. W tym roku kolejny raz ten festiwal został wpisany w przedsięwzięcia MON.
A w wojsku kwitomania. Papier goni papier, pieczątki i kolejne
pisma. Czasem przyjeżdża samochód, ale załoga bez diet. Są
jednak ludzie którzy nas wspierają i co roku możemy liczyć na
nagrody i fundusze na pokrycie kosztów pobytu i dojazdu. Nie
uzurpuję sobie prawa do pomysłów, scenariusza. Jeżeli ktoś coś
zaproponuje, to słucham. Dlatego jest koncert orkiestry przed
sanatorium „Równica” i hotelem Olympic. Ale gdyby były trzy-cztery orkiestry w tym samym czasie, może nawet na Równicy,
to byłby efekt. Potem mogłyby się spotkać w amfiteatrze. Mam
doświadczenie z festiwali Orkiestr Wojskowych w Krakowie.
Ale tam budżet wynosił 5 mln zł.
Tyle panu miasto nie da.
Może dać tyle co innym. Robimy to dla publiczności, a z drugiej
strony to promocja wojska, Beskidów i Ustronia.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
REKLAMA

Mieszkańcy Ustronia,

W związku z zaplanowaną na 6 sierpnia 2015 r. uroczystością zaprzysiężenia dra Andrzeja Dudy na urząd
Prezydenta RP, zwracamy się do mieszkańców Ustronia
o udekorowanie swoich domów flagami państwowymi. To
będzie wielki dzień nie tylko dla samego prezydenta elekta,
ale także dla nas, 3241 mieszkańców naszego miasta, którzy
w wyborach 24 maja oddali na niego głos. Znając A. Dudę
jesteśmy pewni, że także Ci mieszkańcy, którzy głosowali
inaczej, też będą mieć powody do dumy z Prezydenta RP.
Dlatego ich także prosimy o wywieszenie flagi.
Bądźmy razem w tym szczególnym
dniu, tak ważnym dla Polski
i jej demokracji.
			

				

Prawo i Sprawiedliwość
USTROŃ
REKLAMA

STROJENIE I DEKOROWANIE SAL WESELNYCH
Z FIRMĄ "VIZZARD"

T. Dytko.

Fot. W. Suchta

W sali sesyjnej ratusza zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy miastem Cieszyn
a Uniwersytetem Śląskim. Dokumenty podpisali prof. dr hab.
Wiesław Banyś - rektor katowickiej uczelni i Ryszard Macura - burmistrz nadolziańskiego
grodu.

*

*

*

Pochodzący z Brennej Thomas
Madzia wstąpił do niemieckiej
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policji i wybrał się na miesięczny staż do Cieszyna. Podczas
lipcowego pobytu obserwował
pracę polskiej policji. Po powrocie, odbędzie jeszcze końcowe
szkolenie, a kiedy zda ostatnie
egzaminy, zostanie oficerem
i będzie pracował w policji
w Münster.

*

*

*

Została zakończona budowa kanalizacji w rejonie ulic
Wspólnej w Strumieniu oraz
Olchowej, Bukowej, Grabowej
i Brzozowej w Zbytkowie. Położono w sumie prawie 4 km sieci.

*

*

*

Strażacy-ochotnicy z Koniakowa Kosarzysk świętują 65-lecie

Kwiatowe dekoracje kościołów oraz imprez okolicznościowych.
Oferujemy również bukiety ślubne. Zapraszamy do naszej kwiaciarni
w Hermanicach naprzeciw sklepu "Gama". tel. 504-036-513 p. Wiola

swojej OSP. Pięć lat temu, na
60-lecie, otrzymali sztandar.
			
* * *
Leszek Szurman, członek Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” w Cieszynie, wiosną
objechał na rowerze Polskę.
Podążał szlakiem zabytkowych
budowli i zaliczył dystans 3634
kilometrów. Wyprawa trwała
pięć tygodni.

*

*

*

W ostatnią niedzielę lipca na
Złotym Groniu w Istebnej spotkali się gajdosze i dudziarze
z tzw. łuku karpackiego. W tym
roku zagrano zmarłemu niedawno gajdoszowi Jankowi Sikorze
z Małej Łąki.

Rozpoczął się długo oczekiwany remont torów na stacji
kolejowej w Zebrzydowicach.
Po modernizacji pociągi towarowe będą mogły jeździć tędy
z prędkością 50-60 km/h, zamiast 20-30 km/h obecnie. To
oznacza również większą przepustowość towarowych składów.

*

*

*

Pod hasłem „Bezpieczne wakacje” policjanci z cieszyńskiej
drogówki, prowadzą serię spotkań z dziećmi i młodzieżą, wypoczywającymi w cieszyńskim
regionie. To okazja do przekazania zasad, jak unikać zagrożeń
i bezpiecznie poruszać się po
drodze.
(nik)
6 sierpnia 2015 r.

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Natalia Leszczyna z Ustronia i Michał Pustelnik z Pierśca

*

*

*

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Helena Białoń z d. Dziadek
lat 94 ul. Źródlana
Wanda Biłko z d. Łuszczek
lat 85 ul. Spółdzielcza
Stefania Brudny z d. Marek
lat 94 ul. Bema
Paweł Cienciała
lat 90 ul. Sanatoryjna
Leopoldyna Hladky z d. Matuszek lat 80 ul. Skoczowska
Paweł Martynek
lat 80 o. Cieszyńskie
Ryszard Maryniak
lat 85 ul. Szeroka
Andrzej Zwierniak
lat 80 ul. Wysznia

*

Trwa remont ul. Długiej.

*

*

*

*

*

28 VII 2015 r.
Interwencja na jednym placów
budów przy ul. Kreta. Przeprowadzono rozmowę z kierownikiem
budowy w sprawie odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót.
29 VII 2015 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano na ul. Kuźniczej, gdzie
na ścieżce spacerowo-rowerowej
miał leżeć nietrzeźwy mężczyzna.
Gdy strażnicy przybyli na miejsce,
okazało się, że mężczyzna skręcił
nogę i nie mógł chodzić. Odmówił
wezwania pogotowia ratunkowego, został odwieziony do miejsca
zamieszkania.
30 VII 2015 r.
Strażnicy prowadzą wzmożone kontrole parków miejskich,
placów zabaw dla dzieci, boisk
piłkarskich i bulwarów nadwiślańskich pod kątem przestrzegania
porządku publicznego.
1 VIII 2015 r.
Zabezpieczenie porządkowe wyścigu kolarskiego na Równicę. (mn)

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
27 VII 2015 r.
Jak co tydzień kontrola osób
handlujących na targowisku
i kontrola pojazdów parkujących
na ul. Brody, Kojzara i Konopnickiej.
27 VII 2015 r.
Prowadzono kontrole w dzielnicy
Jaszowiec i wzdłuż ul. Równica. Sporządzono dokumentację
fotograficzną i przekazano do
realizacji odpowiednim służbom.
Odnotowano m.in. zarośnięte
ujścia wody deszczowej i zniszczone znaki.
28 VII 2015 r.
Interwencja przy ul. M. Konopnickiej. Kierowcę ukarano mandatem w wys. 100 m za postój
w miejscu niedozwolonym.

Fot. M. Niemiec

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Emilia Mendrek
lat 91
ul. Boczna
Antoni Kozieł
lat 74
ul. Wojska Polskiego
Stanisław Oleksa
lat 61
ul. Łączna

31 lipca 2015 r. w Katowicach w wieku 90 lat zmarł
śp. mgr inż.

Henryk Bronisław Buszko

czołowy śląski architekt,
laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia
Architektów Polskich

Organizatorzy „Arbuzobrania”, które odbyło się w ubiegły weekend
na Równicy przekazali niewykorzystane owoce do dyspozycji radnym ze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia”. Jak poinformowała
nas wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń Anna Rottermund,
otrzymały je dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 4 – to placówki pełniące wakacyjny dyżur oraz podopieczni
Miejskiego Domu Spokojnej Starości. Tekst i foto: Monika Niemiec

*

Z wielkim żalem żegnamy
długoletniego członka Towarzystwa Miłośników Ustronia,
współtwórcę dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej
w Ustroniu Zawodziu
Pogrążonej w smutku

Rodzinie

*

*

HENRYK BUSZKO
W piątek - 31 lipca zmarł znany, zasłużony projektant dzielnicy
leczniczo-rehabilitacyjnej Ustronia Zawodzia - śp. mgr inż arch.
Henryk Buszko. W przeddzień pogrzebu, w środę - 5 sierpnia
odbyła się msza żałobna w kościele rzymskokatolickim pw.
Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach Brynowie.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek - 6 sierpnia o godz. 14.00
w Zakopanem. Spocznie przy ul. Nowotarskiej w grobie żony śp.
Józefy Buszko, z domu Brzoza.

składamy
wyrazy najgłębszego współczucia
Towarzystwo Miłośników Ustronia

REKLAMA

REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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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LIst gratulacyjny dla Z. Górnego.

Fot. W. Suchta

SZUMIAŁ JAWOR
(cd. ze str. 1)

stworzenia świetnych widowisk estradowych, urozmaiconych repertuarem z różnych
regionów Polski, jak również światowymi
przebojami, które cieszą się tak ogromnym
powodzeniem oraz popularnością. Ich profesjonalny charakter powoduje to, iż są po
prostu najlepsze z najlepszych. Życzymy
zatem dalszych wspaniałych sukcesów na
wielu estradach, powrotu na salony telewizyjne i tego, aby ulubiona przez publiczność
Gala Piosenki Biesiadnej na zawsze uświetniała, a także wzbogacała polską rozrywkę,
bo jest tego godna. Aby nigdy nie zaginęło
to znakomite granie i śpiewanie ani w Poznaniu, ani w uzdrowiskowym Ustroniu –
mieście, w którym niegdyś w latach 1986-88
Orkiestra Zbigniewa Górnego towarzyszyła
Festiwalom Piosenki Czeskiej i Słowackiej
o „Kryształową Lirę”.
Następnie dość nieoczekiwanie do sceny
podeszła pani z widowni i poprosiła o mikrofon, by zaintonować „Szumi jawor, szumi”.

Wspólne śpiewanie na zakończenie koncertu.

4 Gazeta Ustrońska

Śpiewała cała widownia.
- Nic dodać nic ująć. Gdyby turnus się nie
zmieniał, byłby pełny amfiteatr, bo i taką
plotkę słyszałem - powiedział po koncercie
Jerzy Słota z zespołu Vox. - Ci co byli,
chyba nie żałują. Wspaniała atmosfera, jak
zwykle w Ustroniu. Niedawno mieliśmy
swój koncert na rynku w Ustroniu i tak samo
z wielkim powodzeniem. Dzisiaj powtórka
z rozrywki, wspaniała publiczność, wspaniała organizacja. Wychwalano Zbyszka Górnego, a nam w takiej sytuacji jest tym bardziej
miło. Dodam, że w 1977 r. tworząc z Witoldem Paszem duet Witold i Jerzy wygraliśmy
trzecią edycję Festiwalu Piosenki Czeskiej
i Słowackiej. Po tym festiwalu uwierzyliśmy,
że można śpiewać w wielogłosie i za chwilkę
powstał Vox. Pozdrawiamy czytelników, jesteśmy dumni z Ustronia, że jest tak piękny.
Mogę to stwierdzić, bo dziś trochę sobie
pochodziłem, byłem w parku, na bulwarach.
Zresztą to zawsze było urokliwe miasto, roz-

wijające się i nieszczędzące braw artystom.
Lubię tu wracać.
O krótką rozmowę poprosiłem też
Z. Górnego rozpoczynając od pytania, gdzie
grało się lepiej, przed tygodniem na kortach w Ustroniu, czy obecnie w amfiteatrze.
Z. Górny odpowiedział:
Przed tygodniem ciężko się grało, a kontuzję
mam do dzisiaj. Jestem po masażach i rekonwalescencji, by stanąć na nogach i prawie
trzy godziny spędzić na scenie. Publiczność
fantastyczna, a widać było, że przyszli lubiący się bawić, a przede wszystkim wiedzący,
co to dobra zabawa.
Czyli koncert udany?
Bardzo. Żałuję tylko, że nie było pełnej
widowni. Wówczas byłoby faktycznie, jak
za dobrych czasów. Tu przyszli ci, którzy
byli zdecydowani, chcieli takiego koncertu.
Lubimy dużą widownię. W Poznaniu było
cztery tysiące. Przymierzamy się do spodka
w Katowicach
Skąd pomysł na Ustroń?
Dawno tu nie byliśmy, a szukaliśmy miejsca,
gdzie latem można wystąpić. Zaczęliśmy od
Świnoujścia, potem Kołobrzeg i padło na
moje ulubione strony, bo tu spędzam parę
razy w roku trochę czasu. Gram w tenisa,
bywam w wielu miejscach, a do tego Ustroń
ma piękny amfiteatr. Świetne miejsce, także
akustyka, więc warto było przyjechać.
W zimie też pan u nas bywa?
Bywałem swego czasu na sylwestra, ale na
nartach nie jeżdżę.
Czyli jednak tenis?
Też się powoli kończy. Trzeba pomyśleć
o brydżu i szachach.
Od kiedy zna pan Ustroń?
Nie pamiętam, kiedy byłem tu pierwszy
raz. Mój syn był malutki, czyli ponad 30 lat
temu. Nawet kiedyś miałem zamiar kupić tu
kawałeczek domu, bo miejsce jest urokliwe.
Takich miejsc w Polsce jest coraz więcej.
Ale też w waszym mieście widać poprawę.
Dawne tzw. ośrodki wypoczynkowe poszły
w niepamięć i wszystko funkcjonuje na
innych zasadach i to jest widoczne.
Zapytam jeszcze tylko o to, czy odśpiewanie przez publiczność na zakończenie
„Szumi jawor, szumi” było częścią koncertu?
List pochwalny, kwiaty, śpiew publiczności
to kompletne zaskoczenie, ale fantastyczne.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O letnich imprezach mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

W czytelni dzieci robiły masło i lepiły z gliny.

Fot. M. Niemiec

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ

Bardzo ciekawe zajęcia wakacyjne przygotowała dla dzieci Miejska Biblioteka
Publiczna. Odbywały się przez kilka godzin
dziennie, a na korytarzach dawnej szkoły
rozbrzmiewał gwar i śmiech. Prowadziła je
etnolog Anna Łęczyńska i od 13 do 24 lipca
zapoznawała ustroniaków w wieku od 8 do
12 lat z dawnymi zawodami. Nie skończyło
się na przeglądaniu książek, encyklopedii
i opowiadaniu, jak to drzewiej bywało.
W czytelni gościli fachowcy, specjaliści
różnych ciekawych profesji. Dzieci poznawały tajniki plecionkarstwa, kowalstwa,
zabawkarstwa, garncarstwa, a nawet samodzielnie robiły masło w słoikach. Nie mogły
niestety włożyć go do zabytkowych, pięknie
zdobionych foremek z drewna, którym miały
okazję się poprzyglądać, ale zachwycone
były smakiem. Każdy może sobie takie masło zrobić. Wystarczy wlać do słoika ponad
30-procentową śmietanę niehomogenizowaną i wystarczająco długo trząść. Ustrońscy
uczniowie odsiewali też ziarna od plew
w tradycyjnej stempie, poznawali konstrukcję gontów, budowali domy z kartonu i robili
na nich dach. Kiedy przyszedł pan Leon

Śliwka słuchały z zaciekawieniem o zwyczajach pszczół i pracy pszczelarza, a potem
miały dużo uciechy, gdy pan Leon je odymiał swoimi specjalistycznymi przyrządami.
W czasie wizyty Magdy Lupinek z Muzeum
Ustrońskiego dzieci przekonały się, że nie
święci garnki lepią, i samodzielnie ulepiły
z gliny garnuszki.
W zajęciach uczestniczyło 12 dzieci.
Gdyby warunki lokalowe pozwalały, przyjęto by ich więcej. Te, którym udało się
zapisać, oceniają zajęcia na szóstkę. Na
ocenę tą zasługują, oprócz organizatorów
i prowadzących, dobroczyńcy, dzięki którym
wakacyjny czas w bibliotece był ciekawy,
a dzieciom nie brakowało napojów, przekąsek i atrakcji. Byli to właściciele i prowadzący następujące firmy i instytucje:
cukiernia „Wiślanka”, ZPH Pilch – zabawki
wyczarowane z drewna, firma AB Design,
sklepy: „Strumyk”, „Euro”, „Lewiatan”,
Urząd Miasta, Muzeum Ustrońskie, Oddział MU „Zbiory Marii Skalickiej” oraz
życzliwe osoby: Róża Cieślar, Alicja Bąk,
Magdalena Lupinek, Leon Śliwka, Grzegorz
Szczechla.
Monika Niemiec

TEATR DLA DZIECI

1. edycja festiwalu dla dzieci Wielki Mały Teatr odbędzie 8 i 9 sierpnia w Ustroniu
i Wiśle. W czasie festiwalu zaplanowaliśmy pokazy ciekawych spektakli, warsztaty
z różnych dziedzin sztuki, spotkania z aktorami oraz wernisaż i wystawę prac plastycznych.
Rozwinięciem spektakli będą warsztaty muzyczne, plastyczne i teatralne prowadzone
przez doświadczonych specjalistów i pedagogów oraz przez aktorkę Natalię Leszczyńską.
Na wszystkie spektakle i warsztaty wstęp jest wolny – na niektóre wcześniejsze zapisy.
Festiwal będzie miał miejsce w plenerze – w głównych punktach Ustronia i Wisły, oraz
w siedzibach ośrodków kultury w tych miejscowościach. Fundacja Wojciecha Pszoniaka
Kurtyna w Górę

PROGRAM

8 sierpnia (sobota) - ustroński rynek
Teatr I Co Było Dalej z Warszawy (dzieci 3-9 lat) - godz. 11.00
Teatr Okruszek z Warszawy (dzieci 3-9 lat) - godz. 13.00
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu - godz. 17.00
9 sierpnia (niedziela) - ustroński rynek
Teatr odSkocznia z Warszawy (dzieci 5-9 lat) - godz. 11.00
Teatr CLOWNa FELIKSa z Krakowa (dzieci i dorośli) - godz. 12.30
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W Ustroniu od lat staramy się przygotowywać bogatą ofertę wakacyjną dla gości
i mieszkańców. Chodzi o to, żeby piękne
krajobrazy i uroki natury uzupełnić doznaniami z wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych.
W tym roku oferta została poszerzona
o dodatkowe pozycje, a należał do nich
Koktajl Szlagierów i trwający przez całe
wakacje lenizm i szeregiem imprez jak
czytanie książek, Dzień Arbuza na Równicy. Ustroński rynek prawie co tydzień
gości wykonawców, natomiast w soboty
są imprezy w amfiteatrze. Dodatkowo ciekawe wydarzenia pojawiają się w innych
punktach miasta, na Równicy, Czantorii.
Podczas Miltary Festiwalu wojskowa
orkiestra koncertowała przed sanatorium
Równica, przed hotelem Olympic. Mam
nadzieję, że to rozprzestrzenianie się imprez będzie nadal trwało, aby różne miejsca w naszym mieście pokazać z atrakcyjnej strony. To ważne, gdyż przyjeżdżający
do nas goście odpoczywają w różnych
miejscach i można im ten wypoczynek
umilić. Powstał plac zabaw w parku za
kortami tenisowymi. Korzysta z niego
wiele osób, także przyjeżdżających do
Ustronia i tam też odbywają się ciekawe
imprezy dla dzieci. Są gry, zabawy.
Trzeba też powiedzieć o imprezach
sportowych. Dominują rowery. W tym
sezonie rozpoczęliśmy majowym Rodzinnym Rajdem Rowerowym, a potem było to
głównie kolarstwo górskie. Powodzeniem
cieszy sie też Festiwal Kolarski na rynku.
Chcemy, by imprezy w naszym mieście
były otwarte, gdzie każdy może skorzystać z oferty. Rozpoczęliśmy od koncertu Justyny Steczkowskiej na Otwarciu
Sezonu Uzdrowiskowego. W najbliższą
niedzielę odbędą się jubileuszowe XXX
Wybory Miss Wakacji. Na scenie też pojawią się gwiazdy, a wstęp będzie wolny.
W najbliższy weekend mamy również
Międzynarodowy Zlot Zbójników połączony z konkursem kulinarnym. Tam
też będzie można skorzystać z różnego
rodzaju atrakcji. Tak więc program mamy
bogaty, praktycznie całodzienny. 15 sierpnia odbędą się uroczystości patriotyczne,
a w amfiteatrze koncert „Tam gdzie biją
źródła”.
Kulminacją wakacyjnych imprez są Dni
Ustronia ze sztandarową imprezą, jaką
są Ustrońskie Dożynki. Od lat od piątku
do niedzieli różnego rodzaju imprezy
gromadzą rzesze uczestników. Oczywiście Ustrońskie Dożynki, z korowodem
i tradycyjnym obrzędem dożynkowym,
gromadzą chyba najliczniejszą publiczność.
Na te wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy, życzymy udanej zabawy, wielu
wrażeń i dobrego wypoczynku w naszym
mieście.
Notował: (ws)
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Oby to pismo myślących oyców i wychowawców młodzieży o wielorakich pożytkach sztuki pływania przekonało i do tego skłoniło, ażeby tę zbawienną sztukę, do
której każdy człowiek z przyrodzenia zdolność posiada za konieczną część planu
edukacyi synów i uczniów swoich uznali; oby każdą zbyt trwożliwą matkę przekonało, że prawidłowa nauka nie tylko wszystkie niebezpieczeństwa pływania zupełnie
oddala lecz że ich synów uczyni zdolnymi nie tylko jednę z najpożyteczniejszych
poruszeń ciała wykonywać, lecz i przypadkowo tonących, których tak wielka trafia się liczba, szybko i niezawodnie od nieuchronnej śmierci ratować – czytamy
w wielce pożytecznej książce pt.

Nauka Sztuki Pływania
podług metody zaprowadzonej
w C.K. instytucie pływania w Wiedniu.
Szczególnie dla użytku C.K. wojsk
wyłożona przez Karola Heinitz
C.K. Majora w Austrii
Książka ukazała się dwa wieki temu we
Lwowie w 1820 r. Prezentacja metody jest
systematyczna, więc wszystko zaczyna się
od wieku dziecięcego i młodzieńczego.
Okazuje się, że ciepła woda niesie ze
sobą wiele zagrożeń. Można powiedzieć
rozwojowych, zresztą autor wyjaśnia to
dość precyzyjnie:
Jawnem tedy jest, co i doświadczenie
stwierdza, że używanie ciepłych kąpieli
dzieciom i młodzieńcom całkiem nie służy, i wznieca w nich nadmierną czynność
nerwów i gwałtowny bieg soków, a przezto
wszystkie szkodliwe skutki zbyt wielkiej
czułości i rozpieszczenia niechybnie sprowadza.
Z drugiej strony, nie ma piękniejszego
widoku kiedy młodzieńcy i mężowie ćwiczenia w wodzie odbywają, i grupują się
w rozmaite sztuczne postacie.
Tak więc mamy szkodliwy gwałtowny
bieg soków, ale też pociągające rozmaite
sztuczne postacie, którym chyba bardziej
sprzyja ciepła woda. Jednak zimna woda
ostatecznie zwycięża:
Łatwo się stąd widzieć daie, że chłodna kąpiel, jeżeli może jakich szkodliwych skutków być przyczyną, o które ją tu
i ówdzie obwiniają, jednakże z pływaniem
połączona, wszystkie ślady onejże utraca.
(…) I to nareszcie nie małą jest korzyścią która pływania – uważając jakiego
użyteczność i we względzie umysłowym
- młodemu człowiekowi przynosi, że go
od śmiesznej i często nikczemnej bojaźni
uwalnia, a uzbraja go śmiałością, rozwagą, przytomnością umysłu i zaufaniem
w swoich fizycznych siłach, i tym sposobem
rozwija i pomnaża tyle dobrych przymiotów, które w dorosłym prawdziwą męzkość
stanowią.
Niezależnie od tego, czy woda jest ciepła czy zimna, ma jeszcze tę zaletę, że ani
kropli potu nie wyciska. Lipcowe upały
pokazały nam jak kłopotliwe jest pocenie
się. Tymczasem wystarczy wejść do wody,
by nie upociwszy się jak ten, który zewnątrz
wody podczas tychże upałów choćbyteż
najmniejszą przechadzkę albo inne lekkie
poruszenie ciała przedsiębrać usiłuje.
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Jest to podręcznik wojskowy i autor o tym
nie zapomina. Jest wiele słów pochwalnych
o wiedeńskim instytucie i jego strategicznym znaczeniu, a właściwie o strategicznym
znaczeniu żołnierzy umiejących pływać.
Ziemia wszędzie jest rzekami, stawami,
kanałami lub jeziorami poprzerzynaną,
których sztuka wojenna raz w odpornym,
to znowu we wstępnym boju używa. Jakich cudów wojennej chytrości nie zdołają
świadomi pływania wojownicy dokazywać.
To zdobywają po nieprzyjacielskiej stronie czółna to nieprzyjacielskim okrętom
odcinają związek, to znowu za pomocą
nurkowania, pokazują się tam, gdzie nieprzyjaciel się ich najmniej spodziewa.
To w rwącej rzece od jednego brzegu do
drugiego formując łańcuch, zapobiegaią
natychmiast każdej klęsce w korpusie,
którego członkowie po największej części
nieumiejąc pływać, rzekę w bród przebywać
muszą; albo małe tratwy robią, na których
broń, amunicyię i odzież przeprawiają. Te
tratwy bywają przez dwóch najsilniejszych
i najdoskonalszych pływaczów za pomocą
sznura, który nakształt rzemienia ładownicy

na nich zawieszony, i z gałęzi wierzbowych
uwity być może, ciągnione, dwaj zaś inni
pływacze płyną za nimi ku pomocy pierwszym. Tym sposobem mogą łatwo korpus
napadnięty przeprawić i większej masie
drogę utorować.
Jednak może się zdarzyć, że ten i ów,
któremu sztuka pływania jest obca, tonie.
Wówczas niezbędna jest wiedza o tym, jak
takiego uratować.
O to się nie należy troskać czyli tonący
ma głowę nad wodą czyli też w wodzie, lecz
go pochwycić za nogę, a jeszcze lepiej, nie
trzymając go, popychać przed sobą aż do
brzegu, tam potrzeba mieć staranie ażeby go
wiadomemi sposobami do życia przywrócić.
Zatrudnienia przy tem są następujące:
Trzeć go potrzeba dobrze po całem ciele,
suchą flanellą albo inną wełnianą materią,
alboliteż szczotką.
Po tekiem suchem tarciu, potrzeba pokropić flanellę spirytusem salmijanowym,
albo spirytusem z jeleniego rogu albo innym
jakim płynem ulotnym, i tem nieustannie
ciało nacirać.
Potrzeba mu materacyki wódka, albo ciepłem winem zmoczone, na dołek serca, szyję,
i miękiny pod ziobrami położyć.
Potrzeba mu wpuścić w usta kilka kropli
wina, wódki albo spirytusu mielisowego.
Potrzeba w utonionego zaraz powietrza
napompować, co się najlepiej dzieje za
pomocą mieszka.
Gdy to wszystko nie skutkuje, stosuje się
nieco bardziej radykalne środki.
Potrzeba go jakiem płaskiem narzędziem
n.p. gontem bić w podeszwy, krzyże nacierać
spirytusem kamforowym, w uszy wołać mu
jego nazwisko, w niejakiej odległości można
słaby wystrzał zrobić z pistoletu i wstrząsać
jego ciałem.
Jest to ostateczność, ale jakże skuteczna.
Szczególnie wystrzał z pistoletu musi topielca przywrócić do życia.
Przejdźmy do samej nauki pływania. Jak
zauważa autor, Od 6ciu do 40tu lat i przy
każdej nawet budowie ciała, jest każdy a nawet późniejszego wieku człowiek z pewnymi
ostrożnościami i ograniczeniami zdolnym do
nauczenia się tej sztuki.
Wszystko rozpoczyna:
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Przygotowawcza nauka zewnątrz wody
Gdy uczeń z siebie odzienie pozrzucał
i dobrze się już ochłodził, każe mu mistrz położyć się piersiami na chwiejąco wiszącym
szerokim pasie wyciągnąć ramiona i dobrze
rękami trzymać się rękojeści. Wyciągnięte dolne członki z przytulonemi piętami
i oddalonei od siebie na zewnątrz ku górze
zwróconemi palcami (całkiem jak w naturalnej postawie stojącej) wspiera mistrz,
trzymając obie nogi powyżej kostek ażeby
do poruszeń, potem w wodzie wykonywać
się mających przystąpić można. Przy tem
wylicza mu głośno niżej następujące tempa:
raz, dwa, trzy.
Po nabytej wprawie, wykonywa uczeń
tempa sam, tylko przy trzecim tempie to jest:
przy skupieniu wyciągniętych dolnych członków, musi go mistrz rękami wesprzeć, bo
w tem położeniu największy ciężar spada na
część tylną i uczeń z trudnością wyciągnięty
utrzymać się może.
Jeżeli uczeń pojął tempa robić nogami,
więc na tym samym pasie, może z niemi połączyć tempa górnych członków, zawsze jednak
przy pomocy mistrza, który przy każdem pięt
skupieniu, to w powietrzu jeszcze uchwyca, i
znowu w poziomym położeniu ustawia.
Ta nauka na pasku, powinna trwać przez
kilka dni. Gdyby zaś takiego pasa nie było,
na ten czas może mistrz uczniowi kazać
wesprzeć się obiema rękami na poręczy,
a dolne członki ile można w tył wyciągnąć,
w takiem ukośnem położeniu bierze mistrz
lewą lub prawą nogę i robi nią wymierzone,
później w wodzie wykonywać się mające,
poruszenia.
Potem następuje:
Nauka w wodzie. Klasa pierwsza.
Nauka o poruszeniach rąk i nóg leżąc na
brzuchu i na wznak.
Jeżeli mistrz uzna, że uczeń to poruszenie
już dobrze posiada, każe mu na ten czas stanąć prosto, opasuje go pasem po piersiach,
a to tak, żeby wyższy brzeg pasa, dotykał się
brodawek. Gdy to się stało, każe mu stanąć
na galeryi, okręca linewkę około prawej ręki
każe mu prosto stojąc, wskoczyć w wodę.
Co się tego skoku tyczy, służyć może reguła następująca. Ręce mają być przyciśnione
do udów, nogi stulone i całe ciało cokolwiek
w tył pochylone. Nim się skok zrobi, powinien uczeń podczas skoku oddech zamknąć,
a gdy znowu głowa z wody wypłynie, nie
zaraz oddychać, lecz wprzód nosem wodę
gwałtownie wydmuchnąć. Tym sposobem
zapobiega się wszelkiemu połykaniu wody
i bólu głowy.
Zresztą woda wpływa także do uszu.
Tu koniczne jest hartowanie przeciw temu
działaniu wody, by na nie przyjemny szum
stać się nieczułe”

Woda bowiem jak wpływa do uszu tak
też nazad wypływa. Smalec w uszach, który kanał słuchowy aż do błony pokrywa
wstrzymuje wodę po części od głębszego
wciskania, a te kilka kropli, które w kanałach może pozostaną, nie sprawią żadnej
dolegliwości i owszem oczyszczą je przez
zmiękczenie smalcu.
Gdy już uczeń pływa można przejść do
najwyższego wtajemniczenia w sztuce
pływackiej, czyli skoków. Zaczynamy od
podstaw.
Skok w wodę nogami na przód (donnery un pied devant.) Ktoby z rozłożonemi
nogami w wodę chciał wzkoczyć z miernej
nawet wysokości, niechybnie wielceby sobie
zaszkodził; dla tego przy tym skoku powinny
być nogi dobrze do kupy złożone i nieco
odstawione na przód, żeby ciało cokolwiek
było nachylone.
Kolejny etap to:
Skok żabi (saut de la grenouille). Kolana
jedno od drugiego szeroko są odstawione
i całe ciało nabiera postawy kuczącej, jak
w pierwszym tempie, pływania na brzuchu.
Ręce wyciągają się cokolwiek na dół ponad
środek kolan, głowa schyla się, między
otwarte łokcie, a dłonie połączone palcami
wskazującemi na spód wielkie palce schowawszy, płasko ku dołowi trzymają się.
Wyciągniętemi rękoma przeznacza w wodzie
punkt, na który chce skoczyć.
Wtajemniczenie w świat skoków postępuje poprzez skok przez obręcz, czy skok
huzarski polegający na tym, że W chwili
skoku wyciąga raptownie ręce na przód dla
ukształcenia wzmiankowanego już dzióba
przed głową. Potem mamy skok podrzutny,
skok przecinający, by dojść do najważniejszego, a jest nim:

Skok śmierci (salto mortale). Fortel przy
tym skoku, który za pomocą rozpędzenia przez deskę do skakania, dzieje się,
szczególnie na tem zależy, ażeby skoczek
w pędzie dobiegł tylko do tego miejsca deski
w którem jest podstawka zawsze tasiemką
naznaczona. Stąd obiema nogami robi
skok na sam przedni koniec deski, która go
przez swą sprężystość na powietrze wzbija,
a tego wzbicia powinien skoczek użyć w ten
sposób, żeby w powietrzu kozła przewrócił
i nogami na przód w wodę wskoczył. (…)
Jednakże radzi się, żeby skoczek podczas
pierwszych doświadczeń tego skoku, miał
na sobie krótkie odzienie, aby w przypadku
nieudania się skoku, przez uderzenie wody,
nie był uszkodzonym.
Na zakończenie autor niezbyt pochlebnie
wyraża się o osobnikach pracujących na
wodzie:
Majtkowie, którzy czasem, pomimo posiadanej sztuki pływania, upiwszy się, toną,
(…) takowi flisy i rybacy, którzy potrzebnej
sztuki pływania nabyć zaniedbali tak dalece, że podróżni na wodzie, którzy przez
klęskę, przypadek i.t.d. w wodę wpadłwszy,
częstokroć stają się ofiarą niewiadomości
takowych flisów, od których mogli i powinny
być uratowanymi.
Ponadto, jak zdradza autor, spośród tych,
co toną w Dunaju, znajdują się albo tacy
którzy wcale pływać nie umieją, albo tacy
którzy nie pływają podług prawideł, daleko
się odważają, nie znając fortelów, (…) albo
nareszcie tacy którzy radziby pływać a kosztów nauki opłacić nie mogą.
Tu jednak zaznacza, że:
Wojskowym i sierotom regimentowym
daje się naukę bezpłatnie.
Wojsław Suchta

REKLAMA

• RCU Regionalne Centrum Ubezpieczeń
30 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
•
•
•
•

BIURO KREDYTOWE Banku Credit Agricole
AGENCJA TURYSTYCZNA „Ustroń Travel”
AGENCJA POCZTOWA
BROKER LEASINGOWY

Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602
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Burmistrz Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony wykaz z dnia 31.07.2015 r. dotyczący nieruchomości
gminnych przeznaczonych do najmu, dzierżawy na okres
do lat 3, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami
nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność
osób fizycznych oraz wykaz dotyczący nieruchomości ozn.
nr 4784/14 położonej w Ustroniu przy ul. Słonecznej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargu – wykaz
z dnia 31.07.2015 r.
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Tor przeszkód dla dzieci i młodzieży pod czujnym okiem policjanta.

Fot. M. Niemiec

FESTIWAL KOLARSKI

W ostatnią sobotę w ramach VII Festiwalu
Kolarskiego odbyła się impreza pod hasłem
„Jedź z głową”. Organizatorzy – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, Urząd
Miasta Ustronia, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Katowicach i Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie zapewnili licznie
odwiedzającym rynek mnóstwo atrakcji.
Świetnie bawiły się, a przy okazji edukowały,
całe rodziny.
Najwięcej emocji wzbudzały różnego rodzaju symulatory. Można było usiąść
w fotelu samochodowym zapiąć pasy i zjechać po specjalnej pochylni, by na dole nagle wyhamować. Szarpnięcie było potężne,
a miało pokazywać, co dzieje się z nami podczas zderzenia. Oczywiście, gdyby nie pasy
polecielibyśmy z dużą prędkością do przodu.
Co odważniejsi, wsiadali do samochodu
umieszczonego na platformie, by sprawdzić wrażenia podczas dachowania. Pojazd
wykonywał obrót o 360 stopni i w pewnym
momencie wisiało się głową w dół.
– O kurcze! – na mocne słowa pozwolili sobie
dwunastoletni Olek i Kuba z Bytomia, gdy

wysiedli z samochodu. Bladzi nie byli, ale
na pewno pod wrażeniem. – Nie mieliśmy
na szczęście takiej groźnej sytuacji podczas
jazdy... i nie chcielibyśmy mieć. Chociaż
w sumie fajnie się wisiało.
Gdy pytam młodej mamy Emilii z Gliwic,
czy jeździ aż tak niebezpiecznie, że mąż
nakłonił ją do wypróbowania symulatora,
odpowiada:
– Nigdy nie zdarzyło mi się nic takiego,
miałam jedynie stłuczkę podczas karambolu,
ale chciałam sprawdzić, jak to jest. Wrażenie
nie do opisania.
Kuracjusz z Pszczyny, pan Jan czuł się
trochę niepewnie, gdy opuścił samochód
i komentował:
– Wrażenie to robi ogromne. Od razu zaczynam myśleć, jak by to było, gdybym tak się
pokręcił w prawdziwym samochodzie. Na
szczęście się nie zdarzyło.
O reakcjach, gdy ludzie wychodzą z symulatora, opowiadał Arkadiusz Limanówka
z WORD Katowice:
– Przede wszystkim są zaskoczeni, że standardowe pasy, blokują się i kierowca czy pasażer

Prace plastyczne pt. „Jedź z głową” pod troskliwym okiem D. Gierdala.
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Fot. M. Niemiec

nie wypada z fotela. Można wisieć głową
w dół, a pasy nas nie puszczają, całkowicie
zabezpieczając. To jest czas na refleksję. Nie
mamy wpływu na to, kiedy nastąpi wypadek,
ale nad tym, czy zapniemy pasy, tak. Powinniśmy o tym pamiętać za każdym razem, gdy
wsiadamy do samochodu. Część osób już ma
tego świadomość, ale nie wszyscy. Bywa, że
rodziny wysyłają nie do końca przekonanego
tatę, by zobaczył, jak pasy ratują życie.
Zaraz obok symulatorów rozstawione
były stanowiska komputerowe, na których
przy pomocy specjalnych programów można
było pojeździć na motorze lub samochodem. A jak czuje się człowiek, który ma 1,5
promila sprawdzano zakładając alkogogle.
Tego próbowały nawet dzieci. Natomiast
okulary, które „dawały” 3 promile były już
dla twardzieli, bo ciężko było w nich zrobić
nawet krok i kręciło się w głowie.
– Nie wyobrażam sobie, jak ktoś może prowadzić samochód, gdy jest w takim stanie –
mówiła Joanna z Cieszyna. – Ja nie mogłam
nawet chodzić. To przerażające.
Pani Joanna uspokajała się oglądając
wspaniałe zabytkowe rowery, niektóre pochodzące nawet sprzed wojny. Szczególnie
urzeczony był jej mąż Stanisław.
– Jestem inżynierem i pasjonatem rowerów.
Dla mnie to cudeńka. Mógłbym je oglądać
i oglądać, zwłaszcza że mamy pełny ich opis,
ale żona już mnie ciągnie, żeby badać stawy.
Na stoisku kliniki z Żor poprzez wykonanie kilku prostych ćwiczeń można było
sprawdzić stawy. Panie interpretujące wyniki stwierdziły, że największe szanse, żeby
zostać ich pacjentami mają osoby, które
wyczynowo uprawiają sport, ale również te,
które w ogóle się nie ruszają.
– Żadna przesada nie jest dobra – podsumowały.
Z innego namiotu wyszła zadowolona
Monika, która po badaniu tkanki mięśniowej
i tłuszczowej, stwierdziła:
– Mogę dalej jeść słodycze, bo mam świetne
wyniki.
Gdy dorośli się badali, dzieci brały udział
w konkursie plastycznym pod czujnym
okiem ustrońskiego nauczyciela plastyki Dariusza Gierdala. Podczas wręczania nagród
za rysunki na temat bezpiecznego jeżdżenia
na rowerze, mówił, że prace były ciekawe,
niektóre bardzo szczegółowe.
Przedstawiciel policji asp. szt. Grzegorz
Hanzel zapraszał dzieci i młodzież do przejechania toru przeszkód, a gdy wręczał nagrody najzręczniejszym, podkreślał wysoki
poziom.
W sobotę na rynek można było przyjechać
rowerem i sprawdzić go w profesjonalnym
serwisie i tak wielu zrobiło. Były też osoby,
które nie są zapalonymi rowerzystami, ale
impreza bardzo im się podobała.
– Jeszcze takiej nie widziałam – mówiła
pani Janina z Bytomia. – Też jeździłam dużo
na rowerze, gdy byłam młoda. To był mój
transport do pracy. Potem jakoś przestałam.
Siedzę tu sobie i myślę, że może jeszcze
spróbować się nauczyć, a może umiem, bo
podobno tego się nie zapomina.
Pani Janina zamyśliła się patrząc na ludzi,
którzy rowery najwyraźniej kochają i na fotografie rozmieszczone na terenie całego rynku, które tę miłość, pasję i piękno kolarstwa
doskonale pokazywały. Monika Niemiec
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Czikosze - mistrzowie ujeżdżania.

Fot. K. Heczko

INSPIRUJĄCE
WĘGRY I RUMUNIA
To był dziesiąty, jubileuszowy plener w Hajdunanas artystów
Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” w Ustroniu. Do partnerskiego miasta tym razem pojechali: Iwona Dzierżewicz, Renata
Kubok, Aneta Żwak oraz prezes stowarzyszenia Kazimierz Heczko.
Na zaproszenie tamtejszego samorządu nasze malarki i fotografik
zatrzymali się w Domu Pracy Twórczej. Tam pracowali razem
z twórcami z innych krajów, a nawet kontynentów. Województwo,
którego stolicą jest Debreczyn utrzymywał kontakty z okręgiem
miasta Toyama, więc na plenerach w Hajdunanas od trzech lat goszczą Japończycy. Spotykają się tam nie tylko ludzie różnych nacji,
ale i profesji. Artyści amatorzy reprezentują wiele zawodów, ale
razem z nimi pracują akademicy, nawet profesorowie z akademii
w Budapeszcie. Niezaprzeczalne autorytety otwierały wystawy,
które odbyły się podczas pleneru. Na inauguracyjnej prezentowane
były prace, które nasi mieszkańcy przywieźli ze sobą na Węgry, na
finałowej te, które powstały na miejscu. Nie samą jednak sztuką
człowiek żyje. Strawę duchową, którą zapewniały piękne widoki,
natura i uroki miasteczka, uzupełniały dojrzałe warzywa i owoce,
których o tej porze roku jest pod dostatkiem, a także swojskie potrawy, gotowane między innymi w kociołku. Gospodarze zabrali
też uczestników pleneru na wycieczkę do olbrzymiej farmy krów
mlecznych, hodującej prawie 3 tys. zwierząt. Żar lał się z nieba,
turyści ledwo dychali, ale to krowy, a nie oni zapewnione mieli
chłodzenie za pomocą kurtyn wodnych. Największe wrażenie
na artystach zrobiły wyścigi powozów i pokazy czikoszy, czyli
węgierskich kowbojów. – Co oni z tymi końmi wyprawiali! –
stwierdził K. Heczko, gdy opowiadał o umiejętnościach Węgrów.
Najciekawsze jest to, że za siodło służy im zaledwie derka ze
skórą, nawet nie spięta na brzuchu konia. Ustroniacy na konie nie
wsiadali, ale z bicza strzelać próbowali.
Osiem dni pleneru, od 19 do 27 lipca szybko upłynęło na pracy,
spotkaniach towarzyskich, wymianie doświadczeń, podziwianiu
warsztatu i pomysłowości kolegów z Węgier, Rumunii i Japonii.

Uczestnicy pleneru w Hajdunanas.
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Poplenerowa Rumunia Iwony Dzierżewicz.

Takie obrazy Anety Żwak powstają w Hajdunanas.

Inspiracji naszym artystom musi wystarczyć na następny rok, do
kolejnego wyjazdu.
Chyba, że wcześniej będzie możliwość innego wyjazdu. Kontakty naszych artystów są rozległe i wciąż zapraszani są na plenery
w różnych ciekawych miejscach. Do takiego trafił Andrzej Piechocki wraz z Iwoną Dzierżewicz i Stanisławem Sikorą. – Bardzo
ciekawe rumuńskie miasteczko, położone tuż przy granicy z Węgrami. Szczególnie interesujące są tam relacje narodowościowe,
ale my w kontekście Zaolzia rozumiemy je bardzo dobrze - mówi
A. Piechocki.
Miasteczko po rumuńsku nazywa się Valea Lui Mihai, ale jego
burmistrz woli używać węgierskiej – Érmihályfalva, w tym języku
rozmawia i wypisuje dyplomy z podziękowaniami. Właśnie takie
dostali ustroniacy, których obrazy podziwiano na wystawie poplenerowej. Jej komisarzem był zaprzyjaźniony z Polakami Istvan
Patai. A. Piechocki bardzo dobrze wspomina pobyt w Rumunii,
który miał miejsce na przełomie czerwca i lipca. Okolica rolnicza,
winna, trochę zapomniana przez Boga i ludzi, ale przez to spokojna
i bogata w tradycje, gościnna. Właścicielka pensjonatu zapewniła
ustroniakom bardzo dobre warunki, a codziennie rano budził ich
stukot końskich kopyt, bo w tamtej okolicy w dalszym ciągu zwozi
się płody rolne furmankami.
Monika Niemiec

Fot. K. Heczko
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ZOJA NA WAKACJACH
Temat wakacyjnych wojaży obecny jest w rozmowach
ze znajomymi, a także coraz częściej i coraz powszechniej
w internecie. W sieci możemy oglądać przyjaciół rozłożonych
na plaży, zjeżdżających na zjeżdżalniach, na tle mórz, gór
i zabytków całego świata. Warto odwiedzić profil Zoji na Facebooku. Zoja jest adoptowanym psem – mieszańcem border
collie i husky, ma 2,5 roku i również mile spędza wakacje,
a przy okazji, razem ze swoimi właścicielami udowadnia,
że psy mogą być wspaniałymi towarzyszami podróży, a nie
przeszkodą do ich odbywania.

WYGODNIE NA AUTOBUS

Projekt „Zoja na wakacjach – nie wyrzucaj, zabierz ze sobą!”'
to pomysł Hanny i Marka z Cieszyna, którzy chcą zwrócić uwagę na smutny los wielu czworonogów porzucanych w trakcie
wakacji. Przekonują, że z psem na urlopie jest radośnie i można
zabrać go niemal wszędzie. W trójkę przejdą 500-kilometrowym
szlakiem z Ustronia do Wołosatego w Bieszczadach, a ich celem
jest też wsparcie Fundacji „Lepszy Świat” z Cieszyna, zajmującej
się porzuconymi, bezdomnymi zwierzętami. Na profilu Hanna
i Marek często oddają głos Zoji:

Projektując przebudowę skrzyżowania ulic Katowickiej,
Skoczowskiej i Wiejskiej i sygnalizacje świetlną zapomniano
o wiacie przystankowej dla podróżnych jadących w stronę
Skoczowa. Przez kilka miesięcy musieli czekać na autobus na
wietrze, w deszczu obok pędzących samochodów. Gdy po zakończeniu remontu chciano dobudować ten niewielki element,
okazało się, że nie jest to takie proste (pisaliśmy o sprawie w GU
4/2015). Udało się jednak przezwyciężyć zawiłości formalne,
wykonać projekt, zaplanować instalację i oczekujący na autobus
podróżni mają już schronienie.
Tekst i foto: Moniak Niemiec

BOGATSZY DLA WSZYSTKICH

Dzięki porozumieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum” w Nierodzimiu i Zarządu Osiedla Nierodzim plac zabaw
usytuowany przy blokach przy ul. Szerokiej jest dostępny dla
wszystkich dzieci z dzielnicy. Usytuowany w cichym zakątku,
bezpieczny, bo z dala od drogi, wyposażony jest w ładne elementy do zabaw ruchowych. Jest drewniany domek ze zjeżdżalnią,
drabinki i huśtawki. Na mocy porozumienia do wyposażenia
dołożyło się również miasto i niedawno zamontowana została
skałka do wspinaczki ze specjalnego tworzywa oraz tzw. konik.
Miejsce do zabaw wygląda bardzo przyjaźnie, a przy okazji
wakacyjnych swawoli dzieci mają lekcję biologii, bo mogą
obserwować, rosnące obok warzywa i owoce, uprawiane przez
mieszkańców. Przypomnijmy, że członkowie zarządu porozumieli się również z dyrektorem Szkoły podstawowej nr 6 Romanem
Langhammerem, dzięki czemu dzieci z Nierodzimia mogą też
korzystać ze szkolnego placu zabaw nawet wtedy, gdy nie ma
lekcji.
Tekst i foto: Monika Niemiec
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– Idę nie tylko dlatego, że kocham góry, idę dla psów, które straciły dom, zostały porzucone, bo ich rodziny pojechały na wakacje
bez nich… Ja mam szczęście, bo mam kochającą rodzinę, która
zapewnia mi sporą dawkę ruchu i traktuje jak członka rodziny.
Zawsze wszędzie razem jeździmy, wędrujemy, biegamy, bawimy
się... (...) Chcę udowodnić wszystkim właścicielom psów, że
my, psy, nie stanowimy przeszkody w podróżach, wyjazdach
w góry, nad jezioro. Z nami też można ciekawie spędzić urlop,
dobrze się bawić, i dzięki temu na pewno więź z czworonożnym
członkiem rodziny się pogłębi. Nie wyrzucaj, zabierz ze sobą
swojego psiaka!
Hanna i Marek z Cieszyna uwielbiają aktywnie spędzać czas.
Oboje wiele biegają, chodzą po górach, pływają i uczestniczą
w maratonach, a tak mówią o swojej podopiecznej:
– Pies jest stworzony do ruchu. Bardzo aktywnie spędza czas i nie
wysiedzi na miejscu. Zoja jest pod stałą opieką pani weterynarz
i to za jej zgodą po zbadaniu jej podjęliśmy decyzje, że w góry
pójdziemy wszyscy. Suczka ma specjalne buty przeznaczone
na górskie szlaki, ma również odpowiednie szelki, ściągacze
itp. – słowem, wszystko, czego psu potrzeba w górach podczas
wysiłku.
Trzyosobowa ekipa z Zoją na czele wyruszyła w piątek, 25
lipca z Ustronia. Wędrówka nie rozpoczęła się zbyt pomyślnie,
na Kubalonce wędrowców dopadła burza, a następnego dnia
w Węgierskiej Górce Marek nabawił się kontuzji kolana, przez
co musieli zawiesić podróż i udać się do lekarza. Na szczęście
okazało się, że po założeniu opaski i zmniejszeniu tempa można
kontynuować akcję.
Gdzie teraz jest Zoja? Możecie śledzić postępy Hanny, Marka
i Zoji na profilu: Projekt Zoja.
Monika Niemiec
6 sierpnia 2015 r.

XXX MISS WAKACJI

W tym roku przypada okrągła rocznica Międzynarodowych
Wyborów Miss Wakacji. Po raz trzydziesty impreza odbędzie
się w ustrońskim amfiteatrze. Z okazji jubileuszu - wstęp wolny. Wystąpią big-band „Jet-Set”, Anna Maria Pawlus, Petra
Pistecka i Lubos Nevrla, Zbigniew Wodecki, Tekla Klebetnica,
a marokańska Chigaga Group prezentować będzie drums show.
Zaprezentują się piękne dziewczęta z Czech i Polski ale także
z Afryki, Azji i obu Ameryk. Wybory Miss odbędą sie w niedziele
9 sierpnia o godz. 17 w amfiteatrze.
(ws)

REDYK BESKIDZKIEJ 5

W sobotę 8 sierpnia na Czantorii przy górnej stacji Kolei
Linowej odbędzie się Redyk Beskidzkiej 5. Od godz. 10 do 16
występować będą kapele: Zwyrtni, Grajyncy, Istebna i Maliniorze.
O godz. 14 pokaz wyrobów z sera owczego oraz prelekcja „Sery
owcze - dziedzictwo góralskiej kultury”. Prezentowane będą także
wyroby koronczarek.				
(ws)

ROZRUSZAJ STAWY
9 sierpnia (niedziela) o godzinie 9.45 w Ośrodku „Magnolia”

przy ul. Szpitalnej 15 w Ustroniu odbędzie się bezpłatne dla wszystkich Seniorów spotkanie z fizjoterapeutami. W ramach programu
„Voltaren MAX. Rozruszaj Stawy” każdy senior w Ustroniu, który
cierpi na bóle stawów, może spotkać się z doświadczonymi fizjoterapeutami, którzy opowiedzą i pokażą uczestnikom, jak walczyć
z bólem, a dzięki temu – pomogą im w codziennej aktywizacji.
Program jest otwarty i bezpłatny.

BIBLIOTEKA

POLECA:

Grzegorz Kalinowski – „Śmierć frajerom”

Powieść łotrzykowska i sensacyjna - kryminalna opowieść
o międzywojennej Warszawie. Główny bohater - Henryk Wcisło
to żołnierz, kasiarz oraz typowy warszawski cwaniak.
Duża dbałość o szczegóły historyczne i tło obyczajowe,
a także wierność detalom i topografii miasta sprawia, że powieść
jest wspaniałym przewodnikiem po Warszawie początku dwudziestego wieku.

Andrzej Muszyński – „Cyklon”

Książka jest podsumowaniem ośmiu podróży do Birmy –
jednego z najbardziej odizolowanych państw na świecie. Autor
przybywa do pogrążonego w ciemności kraju tuż po szafranowej
rewolucji i cyklonie Nargis, gdy rzeką Irawadi spływają trupy.
Opuszcza go, gdy rodzi się demokracja.
POZIOMO: 1) angielski kilometr, 4) opiekunka artystów, 6) zajęczy skok, 8) do lutowania, 9) kusi złodzieja,
10) zawody żeglarskie, 11) taniec ludowy, 12) rywal Tyskiego,
13) kanadyjska metropolia, 14) w rodzinie żurawi, 15) walczy
o środowisko naturalne, 16) wyspa indonezyjska, 17) carska
uchwała, 18) mocne uderzenie, 19) śpiewali „Waterloo”,
20) rosyjski czołg.
PIONOWO: 1) inaczej mikron, 2) wyczekiwany przez emerytów, 3) dziura w murze, 4) parada w strojach, 5) świadectwo
techniczne, 6) dawny dęciak drewniany, 7) dość popularne
nazwisko, 11) łódź indiańska, 13) silna ostoja, 17) kiedyś
rywal Żywca.

Od 12-18 lipca miałem zaszczyt pełnić funkcję członka polskiej delegacji na XV Szczyt Młodzieżowego Trójkąta Weimarskiego. Podczas
tygodniowych obrad miałem przyjemność reprezentować powiat
cieszyński w ramach 15 osobowej delegacji z województwa śląskiego. Tegoroczny cykl debat i paneli dyskusyjnych w ramach Trójkąta
Weimarskiego odbywał się w Złotym Potoku i Częstochowie, a dotyczył równości szans i zwalczania dyskryminacji w społeczeństwach
europejskich. Razem z kolegami z Niemiec i Francji dyskutowaliśmy
na temat tolerancji w Europie, omówiliśmy problemy związane
z natężeniem imigracji z Syrii i Afryki Północnej, równouprawnieniem kobiet, zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych
oraz stosunku władz do praw osób homoseksualnych. Szczyt
Młodzieżowego Trójkąta Weimarskiego jest projektem regionalnym
realizowanym co roku naprzemiennie w Polsce, Francji i Niemczech
i dotykającym ważnych problemów europejskich. Uczestniczą w nim
młodzi działacze społeczno-polityczni z 3 regionów partnerskich województwa śląskiego, landu Nordrhein-Westfalen oraz prowincji
Nord-Pas-de-Calais.
Christian Jaworski
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 14 sierpnia.
		

Rozwiązanie Krzyżówki 29

MUZYKA NA RYNKU
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Władysław Chwastek
z Ustronia, ul. Wantuły. Zapraszamy do redakcji.
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rygorystycznie przestrzeganą kwarantannę dla statków przywożąDo niewielu owadów tak idealnie pasuje określenie „powszechnie
znany”, jak do bohaterki dzisiejszego artykułu, czyli stonki ziem- cych towary ze Stanów Zjednoczonych. Nic to jednak nie dało, gdyż
niaczanej. Ale też mało który owad na taką powszechną rozpozna- w latach 80. tegoż wieku pojawiły się „ogniska” stonki w krajach
walność sobie „zapracował”. Po pierwsze – swoją błyskawiczną nadbałtyckich, m.in. w okolicach Suwałk. Tę pierwszą falę inwazji
ekspansją w uprawach ziemniaka najpierw w Ameryce Północnej, stonek udało się jeszcze powstrzymać, a w zasadzie dosłownie
a później w Europie stonka ziemniaczana zasłużyła sobie na opinię wypalić ogniem, gdyż zaatakowane przez paskowane chrząszcze
„najbardziej spektakularnego przykładu rozprzestrzeniania się ga- uprawy po prostu palono. Odwlokło to jedynie, to co nieuniknione –
tunku inwazyjnego”. Po drugie – ten mały w sumie chrząszcz stał kolejna fala kolonizacji Europy przez stonkę rozpoczęła się w 1922
r. w Bordeaux we Francji. Z tego rejonu w niespełna ćwierć wieku
się negatywnym bohaterem propagandy politycznej „okresu słusznie
owad ten dotarł daleko w głąb Rosji. Ale jeśli wierzyć przedwojennej
minionego”, prawdziwym zwierzęciem politycznym.
Stonka ziemniaczana – a ściślej rzecz ujmując jej dorosłe osobniki encyklopedii powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, w latach 20.
– rzeczywiście są niezwykle łatwe do rozpoznania z racji jakże cha- i 30. w Polsce stonka spotykana była jedynie sporadycznie.
Na ziemiach polskich
rakterystycznego ubarwiestonka ziemniaczana po raz
nia. Jak wiele innych gatunwtóry i już na stałe pojawików chrząszczy, stonka ma
ła się najprawdopodobniej
owalne ciało (o długości ok.
w 1944 r. wraz z zaopatrze1 cm i 6-7 mm szerokości),
STONKA ZIEMNIACZANA
niem wojsk niemieckich,
wypukłe od strony górnej,
będąc niejako ubocznym
z niezbyt długimi czułkami
efektem okupacji. W 1946
na głowie. Przedplecze, czyli
r. zaobserwowano dwa ogta część ciała, która znajduje
niska występowania tego
się pomiędzy małą głową
gatunku. Ale przełomem
a najbardziej rzucającymi się
okazał się rok 1950, kiedy
oczy pokrywami skrzydeł,
końcem maja odnotowama barwę pomarańczowono ni mniej ni więcej jak
-żółtą z czarnymi plamami.
blisko 12 tysięcy miejsc
Same pokrywy skrzydeł są
występowania stonki!
natomiast żółto-kremowe,
A był to dopiero początek
a każda z nich jest przyozdoinwazji, prawdziwej stonbiona pięcioma czarnymi,
kowej nawałnicy, skoro już
podłużnymi paskami. Nie
w 1953 r. zarejestrowano…
zaryzykowałbym określe225 tysięcy nowych ognisk
nia, że jest to owad ładny, ale
z pewnością rzec by można, iż dorosłe stonki należą do chrząszczy występowania stonki! Do walki z żukiem z Kolorado zmobilizoniebrzydkich. W przeciwieństwie do swych larw – robakowatego wano dosłownie cały kraj. Wobec braku możliwości chemicznego
kształtu, z czarną główką i mocno wydętym, czerwono-pomarań- zwalczania szkodnika, na pola kartofli ruszała prawdziwa ludzka
„stonka”, zbrojna w butelki i słoiki po części wypełnione naftą. Do
czowym odwłokiem. Podstawowym – z naszego, ludzkiego punktu
wiedzenia – „grzechem” stonki ziemniaczanej jest nie uroda (lub niej strącano dorosłe owady i larwy, aby następnie spalić tę „amejej brak), ale niebywałe zamiłowanie do ziemniaczanej naci, którą rykańską zarazę”. Amerykańską w przenośnym i dosłownym tego
słowa znaczeniu, gdyż wraz z inwazją stonki ruszyła równolegle
obżerają się zarówno owady dorosłe, jak i ich larwy.
Dorosłe chrząszcze zimują w glebie na głębokości od ok. 25 cm. fala propagandy w ramach „wzmożenia czujności” i poszukiwania
Wiosną opuszczają swe zimowiska i rozlatują się w poszukiwaniu wrogów nowego, „demokratycznego” ustroju, obarczająca burżuazagonu ziemniaków (w mniejszym stopniu żerują również na m.in. zyjną Amerykę o zrzucenie stonki w formie wojsk desantowych na
pomidorach czy bakłażanach). Samice składają w niewielkich pola ziemniaków tzw. bloku wschodniego. Do walki ze stonką ziempartiach od 400 do nawet 2 000-2 500 jaj, z których wykluwają niaczaną Polaków mobilizowały prasowe artykuły o stosownych
się bardzo żarłoczne larwy. Z nich z kolei, po przepoczwarzeniu, tytułach (np. „Niesłychana zbrodnia imperialistów amerykańskich”
powstaje kolejne pokolenie form dorosłych. W rejonach ciepłych w „Trybunie Ludu”), donoszące, że masowe pojawienie się ziemstonka może mieć nawet 4 pokolenia w ciągu roku. W klimatycz- niaczanego szkodnika to nic innego, jak „Zbrodnicza prowokacja
nych warunkach naszego kraju mamy do czynienia tylko z jednym amerykańska nad terytorium NRD. Samoloty USA zrzucają stonkę
pokoleniem, czyli dorosłe stonki opuszczające poczwarki są również ziemniaczaną. Odpowiedzią Niemiec Demokratycznych na zamach
owadami zimującymi. Ale i to jedno pokolenie, przy wspomnianej gangsterów amerykańskich będzie jeszcze bardziej stanowcza walka
wysokiej rozrodczości i żarłoczności, zupełnie wystarczy, aby o pokój” („Gazeta Pomorska”). Polska Kronika Filmowa donosiła
ogołocić z liści ziemniaczane „krzaczki” na nie jednym polu. wówczas: „Postępowa opinia całego świata należycie oceniła
Najciekawsze w historii stonki ziemniaczanej jest jednak to, że nie zbrodnię lotników amerykańskich, którzy zrzucili ogromne ilości
była „ziemniaczaną” od samego początku istnienia swego gatunku. stonki ziemniaczanej na pola NRD. Wskutek burzy i wiatru stonka
Za pierwotną ojczyzną stonki uznaje się południową część północ- przedostała się na terytorium Polski”. W roku 1951 r. Ministerstwo
noamerykańskich Gór Skalistych, a konkretnie obszar dorzecza rzeki Bezpieczeństwa Publicznego wydało stosowną instrukcję walki
Kolorado na Wyżynie noszącej taką samą nazwę (stąd również dość z wrażą stonką i jeszcze bardziej wrażym „elementem”, który od
powszechnie stosowana niegdyś nazwa tego gatunku – chrząszcz walki ze szkodnikiem się uchylał (kto ciekaw, może odnaleźć dokument np. na stronach Instytutu Pamięci Narodowej). A skoro – jak
lub żuk kolorado). Chrząszcz ten odżywiał się liśćmi różnych dziko
rosnących roślin należących do rodziny psiankowatych (do której głosiły tuby ówczesnej propagand – „Każdy, kto lekceważy zwalnależy również ziemniak) i zapewne pozostałby jedynie mniej lub czanie stonki jest szkodnikiem! Każdy, kto zaniedbuje zwalczanie,
bardziej atrakcyjną ozdobą kolekcji owadów miłośników entomo- jest wrogiem! Każdy, kto uchyla się od poszukiwań, powinien być
logii, gdyby w drugiej połowie lat 40. XIX wieku nie przybyli do karany!”, do boju z pasiastym chrząszczem przyłączyli się również
stanu Kolorado osadnicy z dorzecza Missisipi. Na nowo zajętych mistrzowie pióra, choćby Jan Brzechwa ze swoją „Stonką i Bronką”:
terenach zaczęli zakładać plantacje ziemniaków i już w 1859 r. za- „Tak panoszą się szkodniki / Słane do nas z Ameryki, / Które nadto
wróg jest gotów / Zrzucać stale z samolotów”. Zwycięstwo w tej
uważono pierwsze stonki objadające się liśćmi ziemniaków. W 1874
r. ziemniaczani plantatorzy na amerykańskim wybrzeżu Oceanu bezwzględnej walce zapewniło dopiero pojawienie się i upowszechAtlantyckiego stwierdzili, że także ich uprawy stały się jadłodajnią nienie pestycydów, z otoczonym złą sławą DDT na czele. Mimo to
dla żółto-czarnych żuczków. Czyli odległość 3 000 km stonka ziem- stonka ziemniaczana pozostaje wciąż najważniejszym szkodnikiem
upraw ziemniaka.
niaczana przebyła w zaledwie 16 lat! Czyż nie oszałamiające tempo
Paradoksalnie właśnie dzięki samolotom (transportowi lotniczeinwazji, jak na małego i niezbyt utalentowanego lotniczo owada?
Na kontynencie europejskim stonka ziemniaczana zjawiła się pod mu), na kontynent europejski dostał się inny północnoamerykański
koniec XIX wieku, przywleczona wraz z importowanymi z USA szkodnik upraw, tym razem kukurydzy i dlatego zwany stonką
ziemniakami. Już wówczas np. we Francji rozważano wprowadzenie ziemniaczaną. Ale to już zupełnie inna historia.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
zakazu sprowadzania zamorskich kartofli, a rząd Prus wdrożył dość
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Jechano wzdłuż potoku Jaszowiec na przełęcz Beskidek.

Fot. W. Suchta

NOWA TRASA NA RÓWNICĘ

Ostatni weekend to ponownie imprezy
rowerowe w Ustroniu. W sobotę na rynku
Festiwal Rowerowy, natomiast z Polany na
Równicę wytyczono trasę wyścigu rowerowego w ramach cyklu Uphill MTB Beskidy.
Startowano z parkingu przy Państwowej
Straży Pożarnej, następnie jechano ul.
Wczasową, następnie wzdłuż potoku Jaszowiec na przełęcz Beskidek i do mety na
szczycie Równicy. Tradycyjnie wyścig ten
rozgrywano z mostu na Brzegach asfaltem
na Równicę, w tym roku trasę zmieniono,
gdyż prowadzący punkty gastronomiczne
na Równicy mieli wcześniej zaplanowane
imprezy.
Otwarcia zawodów i honorowego startu
dokonał burmistrz Ireneusz Szarzec. Pogoda dopisała, a startujący prezentowali
dobre wyszkolenie i radzili sobie z kamienistą trasą. Jechano na czas. Najszybciej
na szczyt Równicy wjechał Michał Ficek
w czasie 25 min. 5,18 sek. Zwycięzca
określa siebie jako półzawodowca, gdyż
z kolarstwa górskiego raczej wyżyć się nie

K. Grudzień i S. Kubala-Śliwka.

6 sierpnia 2015 r.			

da, ale startuje od wiosny do jesieni praktycznie co tydzień. Jak to określił, jest to
profesjonalne podejście do kolarstwa. Na
co dzień jest studentem ostatniego roku
automatyki i robotyki. Do tego jeszcze
pracuje. Po wyścigu powiedział:
- Udało się wyjechać w 25 minut. Moim
zdaniem zdecydowanie lepsza trasa niż
podjazd asfaltowy. Nie ukrywam, że dla
mnie była to zaleta tej trasy, bo w takim
terenie lepiej się czuję, choć jest jeden
odcinek, gdzie trudno podjechać. Raz się
udawało, raz nie, na szczęście w czasie
wyścigu udało się. Mieszkam w okolicach
Katowic i raczej nie ma tam podjazdów
takich jak tu. Za to przed sezonem są
zgrupowania w cieplejszych krajach, by się
dobrze przygotować. A już podczas sezonu
codziennie musi być trening.
Wśród kobiet zwyciężyła Kamila Prochazkova (33.09,88).
Zakończenie zawodów i dekoracja najlepszych odbyła się na rynku. Nagrody
wręczali: reprezentująca Urząd Miasta

Fot. W. Suchta

Grażyna Winiarska, starosta Bystrzycy na
Zaolziu Roman Wróbel, partner z Czech
wspomagający imprezę Tomasz Kantor
i organizator Andrzej Nowiński.
R. Wróbel witał wszystkich na ustrońskim rynku:
- Ponad 150 zawodników, to fenomen.
Róbmy wszystko, aby za cztery-pięć lat
móc powiedzieć, że to najlepsza impreza
w naszym euroregionie. Aby tylko Andrzej
Nowiński miał kondycję, zdrowie i aby
mu Tomasz Kantor pomagał. Ta impreza
ma sens, ma ideę i warto ją kontynuować.
Wyróżniano nie tylko najszybszych, ale
też najlepszych w różnych kategoriach.
Uhonorowano najlepszych spośród startujących ustroniaków, czyli Sylwię Kubalę-Śliwkę i Krzysztofa Grudnia reprezentującego grupę Mokate Loyd.
- Najlepszą ustroniaczką byłam w roku
2011, 2012, później miałam wypadek,
wystartowałam w tym roku i strasznie
się cieszę, że znowu zostałam najszybszą
wśród kobiet z Ustronia – mówi S. Kubala-Śliwka. - Trasa ciężka, dużo stromych
podjazdów, kamienie, ale dałam radę.
Jednak trasa fajna i można ją powtórzyć
w przyszłym roku. Lubię tam jeździć.
Pracuję, mam dwójkę małych dzieci, ale
jeżdżę z mężem i udaje się to gdzieś dwa
razy w tygodniu, choć nie zawsze.
- Udało się dojechać na górę nie odpuszczając po drodze – mówi K. Grudzień. Żeby przygotować się do takich zawodów
trzeba systematycznie jeździć na rowerze.
Codziennie coś kręcę, ale to musi sprawiać
przyjemność. A jeżdżę na Czantorii, Równicy, choć na Równicę wjeżdżam asfaltem.
W tym roku po raz pierwszy był to wyścig
w terenie i też było dobrze. A na Równicy
się jeździ, bo jest na wyciągnięcie ręki.
Zawsze można potrenować czy to w terenie, czy na asfalcie. Natomiast drugą naszą
górę trzeba zdobywać od Małej Czantorii,
bo inne podjazdy są bardzo strome. Jutro
wystartuję na Czantorię z Wędrynii i mam
nadzieję na dobry wynik.
Dodajmy, że w wyścigu na Równicę
w klasyfikacji generalnej K. Grudzień zajął
drugie miejsce, zwyciężył w swej kategorii
wiekowej (27.02,67). Na Czantorię udało
się powtórzyć ten wynik. S. Kubala-Śliwka
w kategorii K2 zajęła piąte miejsce.
W kategorii najstarszych mężczyzn zwyciężył znakomity kolarz, były reprezentant
kraju Zbigniew Krzeszowiec. Jest on od
lat uczestnikiem cyklu Uphill MTB Beskidy. Po dekoracji na rynku poprosiłem go
o podsumowanie imprezy i nowej trasy.
Z. Krzeszowiec powiedział:
- Jednak uphil wiąże się z takim terenem
jak dzisiaj. Natomiast, gdy po asfalcie się
jechało na Równicę na zakończenie cyklu,
była to ciekawa innowacja. Dziś rozmawiałem z wieloma zawodnikami i wszyscy
byli zadowoleni z tego podjazdu. Wiadomo,
było ciężko, bo to ścinki, trudny teren, ale
to normalka. Zresztą w dobrej dyspozycji
można jechać i na szosie, i w terenie.
Na Równicę jechano w sobotę, natomiast
w niedzielę ścigano się z Wędrynii na Czantorię. Pierwsza trójka wśród mężczyzn identyczna, natomiast wśród kobiet zwyciężyła
Daniela Cmielova. Swój wynik w klasie K-2
powtórzyła S. Kubala-Śliwka.
(ws)
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Rozpoznanie terenu.

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, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Fot. W. Suchta
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.
Brukarstwo, ogrodzenia, prace
ziemne. 534-850-919.
Malowanie dachów. 505-168-217.
Do wynajęcia lokal handlowy przy
ul. Ogrodowej. 607-518-023.
Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.

6.8						 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
7-8.8					 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
9-10.8				 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
11-12.8		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
13-14.8		 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

MIĘDZYNARODOWY
ZLOT ZBÓJNIKÓW

W sobotę 8 sierpnia od godz. 10 przy Karczmie Góralskiej nad
Wisłą odbywać się będzie II Międzynarodowy Zlot Zbójników
- Festiwal Zbójnickie Jadło. Konkurs kulinarny rozpocznie się
o godz. 12, ogłoszenie wyników o godz. 19. Po godz. 20 wystąpią
zespoły Chigaga Group i Tekla Klebetnica, po czym odbędzie się
zbójnicka potańcówka. Przygotowano liczne atrakcje, m.in.: wioskę zbójnicką, warsztaty rzeźbiarskie i malarskie, park miniatur,
konkursy, pokaz strzyżenia owiec i wyrabiania serów. Oczywiście
serwowana będzie kuchnia regionalna z potrawami z jagnięciny
i baraniny.
(ws)
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10.00-14.00			
											
											
5 VIII 19.00
											
7-8 VIII 12.00
											
7-9 VIII								
8 VIII 10.00
9 VIII 17.00
											
13 VIII 10.00		
15 VIII								
16 VIII 16.00		
											

Warsztaty wokalne z Karoliną Kidoń „Sin git
Out! 2” Prowadzenie: Karolina Kidoń, Bogumiła
Kowalczyk. Koncert finałowy na ustrońskim
Rynku - MDK „Prażakówka”
Zumba Fitness – prowadzenie Paulina Obara
- MDK „Prażakówka”
II Międzynarodowy Zlot Zbójników w Polsce Karczma Góralska
Warsztaty „Lato z książką – 2015” - rynek
Redyk Beskidzkiej 5 - Czantoria, górna stacja
XXX Jubileuszowe Międzynarodowe Wybory
Miss Wakacji - amfiteatr
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - rynek
Uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego
Gdzie Biją Źródła – Festiwal Muzyki Folkowej
i Folklorystycznej - amfiteatr

dziesięć lat temu
Z rozmowy z posłem na Sejm RP Janem Szwarcem: Sejm postrzegany jest przez społeczeństw o negatywnie. Co zdaniem Pana Posła
jest tego przyczyną? Moim zdaniem, przyczyną jest przede wszystkim
brak odpowiedzialności parlamentarzystów za naród, za państwo. To
najważniejsza sprawa, a nie partykularne załatwianie spraw, przede
wszystkim walka wewnątrz partii o znaczenie poszczególnych posłów.
Walka wyłącznie o siebie. Sprawy państwa, sprawy społeczeństwa są
dla wielu posłów rzeczą wtórną i to spowodowało niskie notowania
sejmu, już nie mówiąc o tym, że większość posłów nie ma kultury
politycznej, nie potrafi dyskutować, nie potrafi w sposób kulturalny
się spierać. Nierzadko wystąpienia są wręcz żenujące. Poseł powinien
godnie reprezentować tę społeczność, która obdarzyła go zaufaniem.
Jak można odbudować zaufanie do SLD? Partii potrzebne jest i to
od zaraz nowe otwarcie. Pytanie, czy będę głosował na SLD może
być zasadne w stosunku do tradycyjnego elektoratu tej partii. Myślę,
że najpierw powinniśmy spojrzeć na to, co socjaldemokracja zrobiła
złego. Należy przeanalizować dokładnie to, co się stało. W tej chwili
myślę, że zmiana kierownictwa partii, odbudowanie całych struktur
politycznych, przeobrażenie mentalności to sprawy najpilniejsze. Nie
może tak być w państwie, że gdy rządzi socjaldemokracja, to uderza
się w tych ludzi, których powinno się wspierać. Odebrano znikome
przywileje, ale i pieniądze emerytom, rencistom, studentom, gdy
powinno być wręcz odwrotnie.
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Strażnicy miejscy zostali wyposażeni w nowe rowery i odpowiednie
stroje. Ma to ułatwić patrolowanie miasta.
Rekordowe temperatury tego lata zanotowaliśmy w Ustroniu
w ostatni piątek i sobotę. Opinie na temat tego, który dzień był gorszy,
są podzielone. 29 lipca żar lał się z nieba, temperatura w cieniu, według oficjalnych danych, wynosiła 35,6 stopnia Celsjusza. W słońcu
zbliżała się do 50. Słońce świeciło cały dzień, a nawet kiedy zaszło
ubierając się w piękne czerwienie, miało się wrażenie, że dokuczliwy
upał nie osłabł. Część turystów, chcących zazwyczaj maksymalnie
wykorzystać ładną pogodę, zrezygnowała nawet z wyjścia nad Wisłę
w obawie przed przegrzaniem. Ci, którzy jednak się zdecydowali
i pokonali w skwarze drogę nad wodę, skorzystali na tym, bo ludzi nie
było tak wielu, a podmuch znad rzeki dawał wytchnienie. W sobotę,
termometry pokazywały niewiele mniej, bo 35 stopni Celsjusza, ale po
niebie wędrowały chmury. Mniejsze były szanse na opaleniznę, jednak
ciężkie powietrze wcale nie poprawiło komfortu życia. Przez cały
dzień utrzymywała się pogoda, jakby zaraz miało zacząć grzmieć, ale
burza nie nadeszła. Dopiero w nocy trochę pokropiło. Wybrała: (mn)
6 sierpnia 2015 r.

FELIETON

Babskie gadanie

Szynka z gumy
Jak zwykle w biegu wstąpiłam do jednego
z większych sklepów po wędlinę. Wcześniej
kupiłam ulubiony chleb mojej rodziny w piekarni, warzywa na targu, mąkę, cukier, masło
makaron w supermarkecie, bo tam najtaniej.
Mięso, szynkę, kiełbasę wolę od lokalnych
producentów. Wypatrzyłam szynkę wędzoną
za 24 złote za kilogram. Skórka miała ładny
kolor wskazujący na intensywne wędzenie.
Z całej szynki odkrojona była tylko piętka,
więc nie mogłam przyjrzeć się dokładnie, jak
wygląda. Zazwyczaj robię to uważnie i już
nie chodzi mi o te dziurki po wstrzykiwaniu
różnych dziwnych substancji, bo trudno
znaleźć coś bez tych dziurek w rozsądnej
cenie, ale żeby produkt choć trochę wyglądał
na mięso. Kupiłam 25 dag, a kiedy rozwinęłam w domu papier, mało mnie szlag nie
trafił. Sprzedali mi plastry silikonu w skórze
z grubej, pokolorowanej na ciemny brąz
gumy. Oglądałam to coś ze wszystkich stron
i nie mogłam uwierzyć, że można sprzedać to
pod nazwą szynki. Rozciągałam niby-szynkę,
a ona długo nie chciała się rozerwać. Kiedy ją
wzięłam do ust, czułam sól i wędzony smak,
ale jakby w oderwaniu od smaku mięsa. Konsystencja przypominała żelki, a skóry nie dało
się pogryźć. Miałam użyć szynki do pizzy,

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (206)

1. Na ustrońskim rynku odbędą się (15
sierpnia 2015 r.) imprezy w ramach dziesiątej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych
Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny
zwanych „Świętem baraniny”. Inicjatorem
tego „święta” jest Gromada Górali na Śląsku
Cieszyńskim pod przewodnictwem jej prezesa, zwanego „Wielkim Zbójnikiem”, Jana
Sztefka. Wraz z nim głównym organizatorem jest znakomity mistrz kucharski, Leszek
Makulski. To wydarzenie przygotowywane
jest we współpracy z innymi instytucjami.
Współorganizatorem jest firma RM Gastro,
i to właśnie w jej studio kulinarnym w Ustroniu (ul. Sportowa) będą współzawodniczyć
w przyrządzaniu mistrzowskich potraw drużyny
kucharzy. Inicjatywę „Święta baraniny” wspiera
– mieszczący się w Cieszynie – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
Z organizatorami „Święta baraniny” aktywnie
współdziała, etnolog i znawca folkloru Śląska Cieszyńskiego, prof. Daniel Kadłubiec.
W programie „Święta baraniny” przewidziano
też sympozjum popularno-naukowe w miejskim
ratuszu, prowadzone przez prof. Bronisława
Borysa z Instytutu Zootechniki.
2. Ustrońskie „Święto baraniny” jest przykładem restytuowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego wypasania owiec, symboliki
pasterskiej i zwyczajów kulinarnych. Wydarzenie to odwołuje się do głębokich warstw
tradycji. Skłania do zastanowienia się nad
kulturotwórczymi aspektami wypasania owiec,
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ale zrezygnowałam, bo nie byłam pewna, jak
zachowa się taka guma w piekarniku.
Byłam zła na siebie, że dałam się nabrać, oszukać. Wiem, jakie są zasady. Tylko
sprawdzeni producenci, sprawdzone produkty. Wiem, że lepiej rzadziej jeść wędliny,
a lepsze. Że lepiej w ogóle ich nie kupować,
tylko upiec karczek, kurczaka i pokroić na
kanapki albo zrobić więcej mielonych, albo
domowy pasztet. Często robię takie dodatki
do kanapek, ale czasem się nie wyrabiam i w
swojej naiwności okazuję jakieś tam zaufanie
producentom żywności, wierząc, że nie będą
mnie chcieli karmić silikonem. Już tyle razy
się zawiodłam...
Mam koleżankę, która bardzo poważnie traktuje jedzenie. Kupuje warzywa
i owoce bio, eliminuje mąkę pszenną, biały
cukier, smaży na maśle klarowanym lub
oleju kokosowym, bo według najnowszych
badań wszystkie inne oleje można spożywać tylko na zimno. Od niej dowiaduję się
o najnowszych trendach w żywieniu, zanim
zacznie być o nich głośno w telewizjach
śniadaniowych. Co jakiś czas głośno robi
się o dających nam zdrowie produktach.
Oprócz oleju kokosowego takim hitem jest
ostatnio kurkuma, która ma bardzo silne działanie przeciwrakowe, a wzmacnia je dodatek
czerwonej papryki i pieprzu. To nas kieruje
w stronę wschodniej kuchni, można więc
wprowadzić więcej dań azjatyckich do jadłospisu. Nie boli, a wręcz przeciwnie, jest
smacznie i cieszą się dzieci. Warto sobie przećwiczyć kilka przepisów, bo dania tego typu
są też łatwe i szybkie w przygotowaniu. Oczy-

wiście nie chodzi o to, żeby kupować gotowe
mieszanki czy sosy, bo w nich jest sama
chemia i sól, ale żeby zamarynować mięso,
ryby lub warzywa w sosie sojowym, imbirze,
czosnku, chili z dodatkiem kurkumy, pieprzu,
papryki, ewentualnie gotowej mieszance, ale
dobrej jakości. Warto poeksperymentować
z mleczkiem kokosowym, trawą cytrynową,
cynamonem, anyżem. Wszystko szybko się
smaży i świetnie smakuje z ryżem albo makaronem, który wystarczy zalać wrzątkiem. Do
tego natka kolendry i kapusta pekińska skropiona limonką i sosem sezamowym. Pycha.
Chociaż ja nie przepadam za wschodnią
kuchnią. Jestem tradycjonalistką, kulinarną
patriotką polską i europejską. I tym bardziej
zdziwiłam się, gdy wspomniana koleżanka
pożyczyła mi książkę pod tytułem „Kody
młodości”. Wydawnictw z serii jak być
zdrowym i pięknym jest bardzo dużo, więc
nie będę przedstawiać teorii zawartej akurat
w „Kodach”, jednak moją uwagę zwróciły
produkty żywieniowe, które zdaniem autorów zapewnią nam długie i zdrowe życie,
a nawet nas odmłodzą. Wśród tych, które
miały pięć gwiazdek, czyli były najbardziej
skuteczne znalazły się te najprostsze, najbardziej powszechne, najłatwiej dostępne
i tanie: kasza gryczana, płatki owsiane, jaja,
czosnek, kapusta, aronia, awokado, czarne
jagody, wiśnie, nasiona słonecznika, pestki
dyni, siemię lniane, herbata zielona, napar ze
skrzypu, woda mineralna. Chrzanić szynkę
wędzoną, następnym razem zrobię kaszę
gryczaną z maślanką albo jajecznicę.
Janina Krzok

jako jednej z najstarszych form gospodarowania rolniczego, do refleksji nad przejawami
obyczajowości i symboliki pasterskiej oraz
nad zwyczajami kulinarnymi. Elementy pasterskie w pewnej mierze wciąż funkcjonują we
współczesnej kulturze, zwłaszcza w religijnej
wyobraźni symbolicznej, choć zazwyczaj nie
ma dziś bezpośredniej obecności owiec i pasterzy, co może czynić z nich jakby tylko „relikt”
z minionych epok.
2.1. Czym wszakże jest dziedzictwo kulturowe? Trafnie odpowiada specjalista w zakresie
badań nad humanistycznym zarządzaniem
dziedzictwem kulturowym, prof. Łukasz Gaweł: „Wszechobecne dziedzictwo kulturowe
jest powodem zachwytu, afirmacji, dumy,
lamentu lub nienawiści. Jest ono składnikiem
wewnętrznego świata każdego człowieka, grupy etnicznej, społeczności lokalnej, narodu. Jest
zbiorem otwartym i nigdy niedookreślonym.
Otacza nas od momentu naszych narodzin,
albo lepiej – swoimi narodzinami, wpisujemy się w określone dziedzictwo. Dorastając,
pisząc własną historię, możemy je negować,
ale nigdy w pełni się od niego nie uwalniamy
– brak jakiegokolwiek kulturowego punktu
odniesienia oznaczałby zaprzeczenie własnego
człowieczeństwa”. Ujawnia się tu wielopostaciowość i zarazem niezbywalność dziedzictwa
kulturowego.
2.2. Można nieco podejrzliwie zapytać: Czy
powracanie do dawnych obyczajów stanowi
faktyczne „restytuowanie przeszłości”? Czy też
jest to przede wszystkim sprawa współczesnych
konwencji kulturowych, w których rozgrywa
się owo „restytuowanie”, jako forma indywidualnych i zbiorowych doznań? Przy okazji
różnych imprez folklorystycznych częstokroć
deklaruje się, że stanowią one „powrót do źródeł”. To są zazwyczaj retoryczne deklaracje,

służące wzmocnieniu siły kulturowej ekspresji.
Nad problemem „restytuowanie przeszłości”
przenikliwie zastanawia się etnolog, prof.
Jan Kajfosz: „Co jest w kontekście przemian
kulturowych powrotem do tradycji w większym stopniu – powrót do rzekomo swojskiej
baraniny czy napływ rzekomo obcej mody na
wegetarianizm? Nie umiem odpowiedzieć, bo
żadna z tych opcji nie restytuuje świata minionego, lecz każda na swój sposób kreuje coś,
co jest do niego w innym sensie podobne. Jeśli
założyć, że jeszcze na początku XX w. znaczna
część ludności na tych terenach z przyczyn
materialnych nie spożywała mięsa (sprzedawanego masorzowi, żeby mieć w ogóle jakieś
pieniądze), to ma się do tego stanu bardziej
zbliżać powrót do swojskiej baraniny, czy raczej napływ obcej mody na strawę jarską?”. Te
pytania warto też podjąć w trakcie sympozjum,
które odbędzie się w ramach „Święta baraniny”
3. Program „Święta baraniny” wpisuje się
w nurt edukacji regionalnej i zarazem w kształtowanie relacji międzykulturowych, zwłaszcza
między tymi kulturami, w których ważną rolę
odgrywa hodowla owiec. Jak wyjaśnia znawca
problematyki edukacyjnej, prof. Jerzy Nikitorowicz, edukacja regionalna ma „wyposażać
w wiedzę, zapoznawać, uwrażliwiać, wzmacniać i chronić świat wartości rdzennych,
wdrażać do podejmowania działań na rzecz
świadomego kształtowania więzi z »ojczyzną
prywatną«, ze światem pierwotnego zakorzenienia”. Edukacja regionalna pozwala lepiej poznać własne zakorzenienie w kulturze lokalnej
i otwierać się na inne kultury.
4. Ustrońskie „Święto baraniny” zasługuje na uznanie i wsparcie także ze względu na pełnienie ważnych funkcji w przekazie dziedzictwa kulturowego i w zakresie
edukacji regionalnej. Marek Rembierz
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Do Kuźni powrócił Tomasz Czyż.

PUCHAR POLSKI

Fot. W. Suchta

DWIE POPRZECZKI

LKS Beskid Brenna - Kuźnia Ustroń 1:5 (0:2)
Był to mecz Pucharu Polski rozegrany
w Brennej 1 sierpnia. Drużyna Kuźni
przez większość czasu posiadała piłkę,
natomiast zawodnicy Brennej stosowali
taktykę potężnych wykopów do przodu.
Kuźnia piłkę rozgrywała i stwarzała sobie
sporo okazji bramkowych.
Już w 3 min. Adrian Sikora strzela w poprzeczkę, w 7 min w sytuacji sam na sam
z bramkarzem gola zdobywa Arkadiusz
Trybulec, a minutę później drugą bramkę
dla Kuźni A. Sikora.
W drugiej połowie Kuźnia przeważa, ale
dwie bramki zdobywa z rzutów karnych
A. Skora. Pierwszego karnego sędzia dyktuje po faulu na Marku Szymali. A. Sikora
strzela na raty, tzn., bramkarz odbija piłkę,
ale dobitka jest już skuteczna. Drugiego
sędzia dyktuje po zagraniu obrońcy ręką.
Tym razem gol pada bezpośrednio po
strzale A. Sikory. Gdy po kilku chwilach
sędzia ponownie gwizdnął faul dla Kuźni,
a po chwili nie odgwizdał, zdaniem jednego obrońcy Beskidu, ręki gracza Kuźni,
doszło do pyskówki. Obrońca Beskidu
głośno wyraził, co o tym myśli, przy
czym była to tak finezyjna wypowiedź,
że wszytkie wykrzyczane przez piłkarza
słowa były ordynarnymi przekleństwami.
Na uspokojenie dostał żółtą kartkę.
W 59 min. błąd obrony i piłka nad
broniącym Pawłem Sztefkiem wpada do
siatki Kuźni. Wynik ustala po akcji w 72
min. A. Trybulec. Szczególnie w drugiej
połowie Kuźnia miała okazje podbramkowe. Zdarzało się, że w dogodnych
sytuacjach nasi piłkarze szukali innych
rozwiązań, a A. Sikora zaliczył drugą
poprzeczkę w tym meczu.

Po meczu trener Kuźni Mateusz Żebrowski powiedział: - Mecz traktowaliśmy tak jak spotkanie ligowe, chcieliśmy
pokazać się z jak najlepszej strony. Myślę,

że udało się udowodnić różnicę dzielącą
drużyny. To chyba dobry prognostyk
przez startem ligi okręgowej. Oczywiście
mogliśmy wygrać wyżej, ale cieszmy się
z tego, co mamy i pamiętajmy, że lepsze
jest wrogiem dobrego. W tym spotkaniu
był jeszcze ograniczony skład, bo zawodnicy są jeszcze na urlopach, inni leczą
drobne urazy. Wachlarz kadrowy był ograniczony, więc nie planowaliśmy sprawdzania wariantów taktycznych. Zagraliśmy
agresywnie i tak też chcemy grać w lidze.
W niedzielę pierwszy mecz w Pruchnej,
a jest to dla nas niewygodny przeciwnik.
Wszystkie spotkania rundy jesiennej gramy na wyjeździe. Do drużyny powrócił
Damian Madzia i podjął treningi.
Beskidzki Okręgowy Związek Piłki
Nożnej opublikował tabele fair play rozgrywek ligi okręgowej minionego sezonu.
Drużyną najbardziej fair okazała się Skałka Żabnica, za nią Skoczów, Dankowice
i Wisła, na szóstym miejscu Kuźnia. Dwa
ostatnie miejsca to Maksymilian Cisiec
i Piast Cieszyn, drużyny do końca walczące o utrzymanie. Wygląda na to, że
walczący do końca grają agresywnie
i zbierają więcej kartek, niż drużyny od
pewnego momentu mające zabezpieczony
byt w lidze. Nie do końca zgadza się z tym
M. Żebrowski mówiąc:
- Często drużyny faulujące nadrabiają tym
zaległości motoryczne. To raczej braki
powodują faule, a nie to, że im bardziej
zależy na zwycięstwie. Wojsław Suchta

TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ
LIGA OKRĘGOWA

9 sierpnia
15 sierpnia
22 sierpnia
29 sierpnia
5 września
12 września
19 września
27 września
3 października
11 października
17 października
24 października
31 października
7 listopada
11 listopada

godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 14.00
godz. 13.00

LKS 99 Pruchna - KS Kuźnia Ustroń
KP Beskid Skoczów - KS Kuźnia Ustroń
RKS Cukrownik Chybie - KS Kuźnia Ustroń
LKS Bestwina - KS Kuźnia Ustroń
UKS Maksymilian Cisiec - KS Kuźnia Ustroń
TS Koszarawa Żywiec - KS Kuźnia Ustroń
LKS Świt Cięcina - KS Kuźnia Ustroń
LKS Pasjonat Dankowice - KS Kuźnia Ustroń
WSS Wisła - KS Kuźnia Ustroń
KS Soła Kobiernice - KS Kuźnia Ustroń
LKS Leśna - KS Kuźnia Ustroń
LKS Skałka Żabnica - KS Kuźnia Ustroń
KS Góral 1956 Żywiec - KS Kuźnia Ustroń
MRKS Czechowice-Dziedzice - KS Kuźnia Ustroń
KKS Spójnia Zebrzydowice - KS Kuźnia Ustroń

16 sierpnia
23 sierpnia
30 sierpnia
06 września
13 września
20 września
27 września
04 października
11 października
18 października
25 października

godz. 17.00
godz. 15.00
godz. 17.00
godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 14.00

KS Brzezówka - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Spójnia Górki Wielkie
MKS Promyk Golasowice - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Strażak Dębowiec
LKS Victoria-Polifarb Hażlach - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Strażak Pielgrzymowice
LKS Rudnik - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Pogórze
LKS Błękitni Pierściec - KS Nierodzim
KS Nierodzim - pauzuje
KS Nierodzim - LKS Iskra Iskrzyczyn
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