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WODA TO SKARB

UROCZYSTOŚCI
15 SIERPNIA

Przeżywamy okres niespotykanych upałów. Czy w związku
z tym grozi nam w Ustroniu brak wody?
Mamy poważną suszę w całej Polsce. My na bieżąco monitorujemy sytuację. Sieć wodociągowa Ustronia jest zasilana wodą
ze zbiornika zaporowego w Wiśle Czarnem, jesteśmy w stałym
kontakcie z kierownictwem zapory, z panem Pawłem Kurkiem
działającym bardzo elastycznie i w miarę możliwości starającym
się utrzymać jak najwyższy poziom, zgodny oczywiście z instrukcją gospodarowania wodą na zbiorniku.
Jaki mamy obecnie zapas wody?
Wystarczający na 40-60 dni, przy założeniu, że rozbiór wody będzie taki jak w dniu dzisiejszym. A rozbiór jest dość duży, wszyscy
korzystają z naszej wody, gdyż studnie wysychają. Pobierający
wodę do tej pory z własnych ujęć, przerzucają się na naszą sieć.
Często jest tak, że w gospodarstwie korzysta się z własnej studni,
a wodociąg jest rezerwą. Teraz poziom wód gruntowych obniżył
się drastycznie, więc zaczyna się korzystać z naszej sieci wodociągowej, stąd dużo większa produkcja.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
71. ROCZNICA POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
95. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

Rozmowa z Piotrem Kawką, dyrektorem technicznym
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

(cd. na str. 2)
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Program uroczystości:
godz. 10.30
Msza św. w kościele katolickim św. Klemensa
		
w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskie		
go w czasie wojny bolszewicko-polskiej oraz
		
podczas II wojny światowej.
godz 11.45
		
		

Przemarsz z orkiestrą i pocztami sztandarowymi
pod Pomnik Pamięci Narodowej obok Urzędu
Miasta.

godz. 12.00
		

Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej.
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WODA TO SKARB
(cd. ze str. 1)
Zapas na 40-60 dni, to raczej nie powinniśmy się obawiać?
Na dzień dzisiejszy nie, natomiast czekamy na deszcze, które
wspomogą zasilanie zbiornika. Na razie są to opady burzowe,
a one nas nie zadowalają, gdyż tymi deszczami objęte są raczej
małe obszary. Często bywa tak, że woda z tego deszczu nie dociera do zbiornika, nawet nie zasila sieci rzecznej. Dlatego czekamy
na opady długoterminowe, tzw. trzydniówki, gdy nadchodzi front
atmosferyczny i pada przez trzy dni. Patrząc wstecz, mieliśmy już
podobne susze. 10 sierpnia 2012 r. rzędna w zbiorniku wynosiła
540 m n.p.m., natomiast w ostatni poniedziałek było to 543 m.
Dzięki elastycznemu działaniu udało się zaoszczędzić trzy metry
wody w stosunku do 2012 r., kiedy sytuacja była jeszcze gorsza,
a poziom wody spadał osiągając poziom 539 m n.p.m. Mamy więc
jeszcze cztery metry różnicy. Sytuacja obecnie nie jest zła, ale
zobaczymy, w jakim kierunku się rozwinie i tak jak cała Polska,
czekamy na opady deszczu. W chwili obecnej bardziej obawiamy
się awarii na sieci wodociągowej. Duży rozbiór powoduje wahania ciśnienia i przepływu. Tego często nie wytrzymują zwłaszcza
stare, stalowe lub żeliwne sieci i dochodzi do ich uszkodzenia.
Czyli mimo apeli w mediach pobór wody jest większy?
Tak i widać to po naszej produkcji, która spadała do 9 tys. metrów sześciennych na dobę - oczywiście dotyczy to SUW Wisła
Czarne. W chwili obecnej produkcja wzrosła do około 12 tys. m3
na dobę. Różnica jest duża.
Z drugiej strony zwiększanie sprzedaży jest chyba dla przedsiębiorstwa korzystne?
Obniżanie się sprzedaży związane jest z oszczędzaniem wody
przez odbiorców, zmieniła się świadomość, mamy oszczędne
urządzenia gospodarujące ekonomicznie wodą. Cały czas przyłączamy następnych odbiorców, sieć się rozbudowuje, a sprzedaż
się zmniejsza, co jest tendencją ogólnopolską. Wiadomo, że im
większa sprzedaż, tym lepiej, ale też trzeba mieć co sprzedawać.
Na dzień dzisiejszy mamy zapas, kończy się lato, a we wrześniu

P. Kawka.

Fot. W. Suchta

Została wykonana z piaskowca
w XVIII wieku i stoi na dwumetrowym cokole. Kilka lat
temu za 200 000 kcz. pomnik
został gruntownie odnowiony.

*

*

*

Do Muzeum Zofii Kossak Samorząd Skoczowa (po zmiaw Górkach Wielkich powró- nie władz w ostatnich wybocił „Autoportret” Wojciecha rach) kontynuuje współpracę
Kossaka. 28 lipca obraz został z czeskim Ołomuńcem. Nieprzekazany naszym muzeal- dawno władze obu miast roznikom w Muzeum Okręgo- mawiały o kolejnych wspólwym w Bydgoszczy. Cenne nych planach. Dotąd zrealizodzieło odzyskano po kradzieży wano m.in. projekt „Śladami
w 1993 roku.
św. Jana Sarkandra”.
				
* * *
* * *
Najstarszym pomnikiem Gmina Hażlach wyłożyła 3,5
w Czeskim Cieszynie jest fi- tys. zł, by zwiększyć liczbę
gura św. Jana Nepomucena. policyjnych patroli na swo-
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powinny pojawić się opady. Jednak bywa też tak, że jesień jest
długa i sucha. Analizując wieloletnią sytuację hydrologiczną na
naszym terenie, zauważamy zjawisko, że susze się pojawiają
z tendencją do kumulacji, czyli sucho jest jesienią, a następnie zima z niewielkimi opadami śniegu. Potem wiosną nie ma
zapasów z zimy, suche lato, a jesienne deszcze nie są w stanie
uzupełnić ubytku wody. Wchodzimy w następny okres, ale już
z ubytkami z poprzednich lat. Istnieje tendencja do obniżania
się zasobów wodnych. Ale są lata suche i są lata mokre, miejmy
nadzieję, że kiedyś to się wyrówna i ustabilizuje.
Czy inne wasze ujęcia wodne też nie są zagrożone?
W Ustroniu jest to ujęcie na potoku Poniwiec, który już nie prowadzi wody, natomiast mamy tam zabudowany system drenażowy
pod dnem, tam woda jest i zasila nasze ujęcie. Nie zauważyliśmy
obniżenia wydajności tego ujęcia. Jest jeszcze ujęcie w Wiśle
Gościejowie zasilające fragmentarycznie Wisłę, ale tam już są
resztki wody. Jednak jesteśmy w stanie przerzucić do tego ujęcia
wodę z głównej magistrali i zasilać tę stację. Jest jeszcze SUW
Pogórze zaopatrujące Cieszyn, a są to 24 studnie infiltracyjne
i tam obserwujemy pewne obniżenie poziomu wody, ale jest
jeszcze spory zapas.
Czy przy tych upałach dostarczana przez was woda jest całkowicie bezpieczna?
Woda cały czas przechodzi proces technologicznego uzdatniania.
Ze względu na pogodę ten proces jest trudniejszy, ale mamy
doświadczonych pracowników działających w takich warunkach
nie pierwszy raz. Nie ma żadnego zagrożenia, woda jest cały czas
badana pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym,
kontrolują ją nasze służby laboratoryjne, a także PPIS.
Można bez obaw pić ją z kranu?
Tak i jest zupełnie bezpieczna.
Czy do rzeki Wisły spuszczana jest z zapory wystarczająca
ilość wody?
Gospodarzem zbiornika w Wiśle Czarnem jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a zbiornik pełni podwójną rolę,
retencyjną przyjmując część ewentualnych wód powodziowych,
a jednocześnie pełni rolę zbiornika wody pitnej dla okolicznych
gmin i miejscowości. Jeśli chodzi o zrzut wody, czyli tzw. zrzut
biologiczny, to waha się on w granicach 0,25 m3 na sekundę. Jest
to przepływ wody zapewniający życie biologiczne rzeki poniżej
zapory. Ten przepływ stosuje się w okresie suszy hydrologicznej i jest on stały. Niestety dopływy są mniejsze niż odpływ.
W ostatniej dobie ubyło w Czarnem 10 cm wody. Wpływa na
to też kształt zbiornika, bo przy maksymalnym napełnieniu, ten
ubytek jest mniejszy, a potem w miarę obniżania się zwierciadła
wody rośnie. Przy wyższym stanie wody w zbiorniku ten ubytek
kształtował się na poziomie 5 cm, następnie 7 cm, a teraz jest to
11 cm. Wody ubywa, a jest zużywana na przepływ biologiczny
oraz na zużycie przez odbiorców. Niestety dopływy zasilające
zbiornik dają mniej wody niż zapotrzebowanie.
Mimo wszystko, na razie nie ma co panikować?
Na razie nie, sytuacja jest pod kontrolą, ale, co zawsze podkreślam, wodę trzeba szanować. To skarb, a na jej ilość nie mamy
wpływu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
im terenie. Wakacyjną służbę
pełnią policjanci z komisariatu
w Zebrzydowicach.

*

*

*

Rozpoczęto rozbiórkę pomnika „Poległym za polskość Śląska” w Skoczowie. Jego miejsce zajmie zrekonstruowany
pomnik „Naszym Bohaterom”
z 1924 roku. Koszt wyniesie
blisko 230 tys. zł.

*

*

*

Po 20 latach szefowania Straży
Miejskiej w Skoczowie odchodzi jej komendant Artur Tyrna.
Ogłoszono konkurs na to stanowisko. Nowy komendant
zostanie wybrany do końca
sierpnia.

Zespół Regionalny „Istebna” dał 8 koncertów podczas
Międzynarodowego Festiwalu
„Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”.

*

*

*

*

*

*

Powodzeniem cieszy się otwarta w centrum Dębowca
tężnia solankowa, pierwsza w
regionie cieszyńskim. Solanka
jodowo-bromowa z miejscowych złóż, spływając po gałązkach tarniny, uwalnia cenne
dla zdrowia składniki.
W Chybiu trwają prace nad
projektem budżetu na przyszły
rok. Propozycje mogą zgłaszać
mieszkańcy gminy.
(nik)
13 sierpnia 2015 r.

tel. 854 34 83,
604 55 83 21

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Agnieszka Chrapek z Ustronia i László Vikor z Węgier

*

*

*

NIECZYNNA WYPOŻYCZALNIA
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Wantuły od 24
do 31 sierpnia nieczynna będzie Wypożyczalnia dla Dorosłych.
W tym czasie cała baza danych czytelników wraz z wypożyczonymi książkami wprowadzona zostanie do ewidencji komputerowej.
Przepraszamy za utrudnienia. Dyrektor MBP Krzysztof Krysta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

JUBILEUSZ WIŚLAŃSKIEGO LO
17 października 2015 roku LO w Wiśle, w swoje 70. lecie,
organizuje uroczyste obchody i bal absolwentów. Zapraszamy
wszystkich absolwentów i sympatyków szkoły. Szczegóły pod
nr. telefonu 33 855 20 44 oraz na www.lowisla.pl, gdzie znajduje
się także link do formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy
KANDYDACI DO SREBRNEJ CIESZYNIANKI
Do 21 sierpnia jest możliwości zgłoszenia jednego kandydata do
Lauru Srebrnej Cieszynianki 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, a kartę zgłoszenia kandydata 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
szczególne zasługi dla społeczności, a zwłaszcza wniesienie przez
nich i propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących
godnymi naśladowania i stanowiące wzór dla innych.
KONKURS NA ESEJ O JANIE SZCZEPAŃSKIM
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/

*

*

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Białoń		
lat 53		
ul. Myśliwska
Rudolf Tomiczek
lat 83		
ul. Graniczna
Edmund Giel		
lat 82		
ul. Bładnicka
Mieczysław Kurek
lat 81		
ul. Wislańska
Zenon Rauh		
lat 80		
ul. os. Manhatan

3 VIII 2015 r.
Wzmożone kontrole parków miejskich, placów zabaw dla dzieci,
boisk piłkarskich i bulwarów
nadwiślańskich w ramach akcji
Bezpieczne Wakacje 2015.
3 VIII 2015 r.
Interweniowano w sprawie padniętej sarny. Strażnicy zbadali
sprawę na miejscu i wezwali służby sanitarne, które zabrały zwierzę
do utylizacji.
4 VIII 2015 r.
Interweniowano przy ul. Akacjowej, gdzie zwisający nad linią energetyczną złamany konar
stwarzał duże niebezpieczeństwo.
Sprawę przekazano służbom technicznym przedsiębiorstwa Tauron.
5 VIII 2015 r.
Prowadzono kontrole terenów
zielonych pod kątem parkowania
samochodów. W tym dniu dwóch
kierowców ukarano mandatami po
100 zł za wjazd na wały ochronne
rzeki Wisły.
6 VIII 2015 r.
W trakcie kontroli dzielnic – Polana, Jaszowiec, Poniwiec, sporządzono wykaz uszkodzonych znaków drogowych i infrastruktury
drogowej. Informacje przekazano
odpowiednim służbom.

6 VIII 2015 r.
Interweniowano w sprawie bezpańskiego psa błąkającego się
w rejonie pola namiotowego
w Dobce. Pies został zabrany
przez patrol straży miejskiej, a następnie przekazany pracownikom
schroniska dla psów w Cieszynie,
gdzie ostatecznie trafił.
7 VIII 2015 r.
Kolejny raz mandatem w wys.
100 zł ukarano kierowcę, który
wjechał na wały rzeczne. W ten
sposób przepisy łamią przyjezdni,
nie zdarza się, żeby nad samą rzekę wjeżdżali mieszkańcy Ustronia.
8 VIII 2015 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia nietypowa interwencja w rejonie ul.
Kamieniec. Wezwano straż, gdy
zaskoczeni plażowicze zorientowali się, że woda rzeki przyniosła
martwego prosiaka. Odpowiednie
służby zabrały martwe zwierzę do
utylizacji.
8 VIII 2015 r.
W ciągu dwóch dni dwukrotnie
interweniowano w sprawie palenia
ognisk. Po pracach porządkowych
odpady palili właściciele posesji
przy ul. Sztwiertni, powstało dużo
dymu. Nakazano im zagasić ogień
i pouczono, że odpady biologiczne można oddawać bezpłatnie.
O drugim ognisku piszemy na
str. 7.
9 VIII 2015 r.
Interwencja w sprawie padniętej
sarny przy ul. Skoczowskiej.
Zwierzę zostało zabrane do utylizacji.
(mn)

RATUJ SIĘ PRZED
PRZEGRZANIEM

Od 10 dni temperatury przekraczają 35 stopni Celsjusza, a meteorolodzy zapowiadają kolejne gorące dni. Na szczęście noce są
już trochę chłodniejsze. Upały źle znoszą wszyscy, realnie grozi
nam przegrzanie. Jego objawy to: osłabienie, zawroty głowy,
pragnienie, nudności, wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg
i brzucha), utrata przytomności. W ramach pierwszej pomocy
należy: ułożyć głowę poszkodowanego powyżej poziomu ciała,
wilgotną tkaniną owinąć kark, zmieniać ją, gdy zrobi się ciepła,
poluzować ubranie, podawać do picia wodę z solą (łyżeczka soli
na litr wody) lub napoje elektrolityczne (odstawić wodę, gdy
pojawią się nudności). Jeśli objawy nie ustępują, kontaktować
się z lekarzem.
(mn)
REKLAMA

Serdeczne podziękowanie wszystkim uczestniczącym
w ostatniej drodze
naszej kochanej Mamy, Babci i Prababci

śp. Heleny Zawada

składają córka i syn z rodzinami.
REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

• 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
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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Młode żbiki.

Fot. W. Suchta

CZYSTEJ KRWI

- Wydajemy coraz więcej pieniędzy na
kampanie reklamowe, obecnie około 20
tys. zł, ale drugie tyle to są usługi barterowe, czyli wszystkie konkursy w programach radiowych - mówi prowadzący
Leśny Park Niespodzianek na Zawodziu
Paweł Machnowski. - Jesteśmy w kilku
rozgłośniach radiowych obecni przez
całe wakacje. Zawsze w reklamach, przy
okazji konkursów mówi się o Ustroniu,
czyli zachęcamy ludzi do przyjazdu do
naszego miasta. To także dzięki nam w
mieście jest taka frekwencja wakacyjna.
Do dzisiaj nie udało się, nad czym ubolewam i nie wiem, z czego to wynika,
skonsolidować gestorów infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej, żeby
wspólnie prowadzić kampanie reklamowe. O Ustroniu byłoby słychać, co
ułatwiłoby wszystkim życie, kampania
reklamowa byłaby pełniejsza.
Efekty reklamy widać gołym okiem
już na parkingach przy Leśnym Parku

Pokaz ptaków drapieżnych.
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Niespodzianek. Ludzie odwiedzają park
całymi rodzinami i pozostają w nim najczęściej kilka godzin. Zaliczenie pokazu
lotów ptaków drapieżnych i sów zajmuje
ponad półtorej godziny. Są inne atrakcje,
a ta najnowsza to trzy małe żbiki, urodzone
w tym roku, co jest sporym osiągnięciem,
gdyż w niewoli zwierzęta te rozmnażają
się bardzo rzadko. Te z LPN są czystej
krwi, a takich w Polsce jest tylko około
200. Reszta to mieszańce ze zdziczałymi
kotami domowymi. To efekt wypierania
żbików z naturalnych siedlisk, przez inne
drapieżniki. Żyją coraz bliżej ludzi i krzyżują się z kotami domowymi. Tym samym
czystej krwi żbiki są na granicy wymarcia.
- Cała trójka jest zdrowa, rośnie - mówi
zajmujący sie żbikami w LPN Dawid
Waluś. - Możemy obserwować ich rozwój,
nabieranie sprawności. Dziś już trudno za
nimi nadążyć. Mama i tata opiekują się, to
są naprawdę troskliwi rodzice, więc nie
jest konieczna ingerencja z naszej strony.

Fot. W. Suchta

Oczywiści prowadzona jest profilaktyka
jak odrobaczenia, szczepienia, by żyły
zdrowo i długo. Jednak nie są to kotki
domowe i trzeba zachować jak najwięcej
ostrożności, szczególnie wchodząc do
klatki, bo jednak matka mocno ich broni. Obecnie szukamy dla nich ogrodów
zoologicznych, gdzie dalej będą mogły
się rozwijać. Są dwa kocurki, jedna kotka
i można dopuścić do chowu wsobnego.
Myślę, że po sześciu miesiącach powinny
nas opuścić. Dopóki są niedojrzałe płciowo nie ma problemu, ale potem trzeba je
rozdzielić. Gdy małe żbiki rosną, a przebiega to dość szybko, trzeba zadbać o odpowiednie karmienie. Staramy się, by jadły
to, co w naturze, czyli szczury, gołębie,
myszy. Trzeba je obserwować, poświęcać
im sporo czasu, oswoić z opiekunami, tak
żeby zabiegi profilaktyczne nie wywoływały zbyt dużego stresu. Muszą być pod
opieką, czasem trzeba je zważyć, odrobaczyć, więc mamy kontakt z weterynarzem.
Jako opiekunowie współpracujemy ze
Zbigniewem Blimke.
Prowadzącego LPN P. Machnowskiego
pytam o plany na przyszłość, o czekające
nas niespodzianki.
- Żeby wprowadzić innowacje, trzeba się
najpierw uporać z bieżącymi problemami
- odpowiada P. Machnowski. - Oczywiście
nie stoimy w miejscu. Część nad Belwederem to dwie solidne parcele z możliwością
rozwoju, czyli jeszcze dalej od cywilizacji.
Naszą ambicją jest stworzenie wybiegu
dla kozicowatych. Tam są skałki, piękny
naturalny teren, a przecież kozicowate występują w Polsce, więc powinny się znaleźć
u nas. Jeżeli się uda, będzie to znacząca
rzecz w skali kraju. Z tego co wiem, kozicę
tatrzańską posiada tylko Bydgoszcz. Nasz
teren sprzyja zasiedleniu tego gatunku.
LPN na Zawodziu wrósł w krajobraz
Ustronia, krajobraz atrakcji turystycznych.
Jest to jedno z miejsc, które przyciąga do
naszego miasta turystów. Jednak pojawiają
się codzienne kłopoty, jak stale osuwająca
się ziemia na zboczu Równicy. Są też
sprawy bardziej zasadnicze, o których
P. Machnowski mówi:
- Budując ogród zoologiczny tworzyliśmy
strefy buforowe. Oczywiście czy to Belweder, czy piramidy, powstały szybciej
i one istnieją. Na to nie mieliśmy wpływu,
gdyż one już były. Jednak funkcjonujemy
tu od 12 lat i przez ten cały czas naszym
głównym problemem były grunty. Gdy
zagospodarowaliśmy teren, okazało się, że
państwo zwraca ziemię. Obecnie przez tydzień koncentrowałem się na pisaniu uwag
do planu zagospodarowania, który pomija
uwarunkowania związane z ogrodem
zoologicznym. W operacie uzdrowiskowym do tego planu używa się dziwnych
sformułowań, np. o ekspozycji zwierząt,
a nie o ogrodzie zoologicznym, który jest
chroniony ustawą o ochronie przyrody.
Na razie przyglądam się poczynaniom
naszych władz. Nie wiem czy to, co robię,
jest w mieście potrzebne. Powstający plan
zagospodarowania jest dla mnie zaskoczeniem. Polana śródleśna granicząca
z ogrodem zoologicznym otrzymuje status
zabudowy. Powiem szczerze, jestem zaniepokojony.
Wojsław Suchta
13 sierpnia 2015 r.

Zdaniem
Burmistrza

O kulinarnych atrakcjach Ustronia
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

ROZRUSZALI STAWY
Seniorzy z Ustronia już wiedzą jak skutecznie walczyć z dolegliwościami i bólem stawów.

Program „Voltaren MAX. Rozruszaj Stawy” podczas wakacji odwiedza kolejne
miasta. 9 sierpnia spotkanie odbyło się
w Ustroniu. Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się jak skutecznie walczyć z dolegliwościami związanymi z bólem stawów
w oparciu o dwa filary: aktywność ruchową

i stosowanie żeli przeciwbólowych. Uczestnicy zebrani w „Magnolii” wysłuchali wykładu dr Grażyny Brzuszkiewicz-Kuźmickiej,
prezes Mazowieckiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Fizjoterapii oraz Mazowieckiego Konsultanta w dziedzinie fizjoterapii,
a także brali udział w ćwiczeniach na sali
gimnastycznej. Dodatkową atrakcją były
bezpłatne indywidualne konsultacje fizjoterapeutów.

W niedzielę z tamy w rejonie ul. Kuźniczej pogotowie zabrało mężczyznę, który złamał nogę
skacząc z wodospadu. Trzeba uważać, w dnie zdarzają się zdradliwe dziury. Fot. M. Niemiec
REKLAMA
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Od pewnego czasu sporą popularnością cieszą się różnego rodzaju imprezy
i przedsięwzięcia o charakterze kulinarnym. Niebagatelny wpływ mają na to
przede wszystkim media, czyli wiele
programów kulinarnych, wiele kącików
kulinarnych w gazetach czy też duża popularność książek kucharskich i opracowań
dotyczących kuchni z różnych krajów
i regionów, z innych kontynentów. Przygotowanie różnych dań i potraw nie ma
już tajemnic, a gotowanie i smakowanie
to dla wielu osób hobby.
W Ustroniu również odbywają się różnorodne imprezy związane z gotowaniem,
przygotowywaniem potraw. Mieliśmy już
kilka dużych imprez czy też kulinarnych
programów telewizyjnych. Na pewno możemy do nich zaliczyć węgierskie gotowanie na Czantorii, mistrzostwa w podawaniu
baraniny, tradycyjne przedświąteczne
konkursy kulinarne w MDK Prażakówka,
czy też kiermasze w grudniu na rynku,
a podczas ustrońskiego targu na targowisku, przy znacznym zaangażowaniu naszych kół gospodyń wiejskich. Pojawiają
się w naszym mieście sławni kucharze
i nagrywają swe programy telewizyjne.
Był tu Robert Makłowicz, bywał Remigiusz Rączka. W licznych konkursach
uczestniczą znani kucharze z renomowanych restauracji, jak podczas targów
gastronomicznych w hali tenisowej.
Oprócz wymienionych imprez i programów możemy zaobserwować na naszym
rynku lokalnym specjalizację gestorów,
restauratorów. Pierwotnie był to boom na
potrawy regionalne i to zainteresowanie
stale się utrzymuje. Obok powstały restauracje z ofertą bardziej nowoczesną,
czasami egzotyczną. W tej branży też
postępuje specjalizacja. Od lat obecna
w Ustroniu jest kuchnia włoska, przy czym
prym wiodą pizzerie. Ostatnio powstały
lokale z kuchnią czeską, bardzo popularne
są pierogarnie, naleśnikarnie, są restauracje specjalizujące się w podawaniu dań
z ryb, ale też serwujące tradycyjne polskie
potrawy. Mamy cukiernie, kawiarnie,
także w sanatoriach, domach wczasowych
i hotelach.
Przy okazji jarmarków na rynku czy
Ustrońskich Dożynek liczne stoiska oferują zróżnicowaną gamę potraw, głównie
regionalnych, przygotowanych przez miejscowe gospodynie i kucharzy. Są stoiska
z kołoczami i plackami z wyrzoskami.
Oferta kulinarna w Ustroniu jest bardzo
bogata. Mieszkańcy i goście korzystają
z lokali, w których przez cały rok można
się delektować przygotowanymi specjałami, ale także okazjonalnie z oferty stoisk
otwieranych z okazji różnych imprez.
Można powiedzieć, że dobra kuchnia stała
się kolejną naszą atrakcją. Notował: (ws)
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16 sierpnia w niedzielę ustroński amfiteatr od godz. 16.00
rozbrzmiewał będzie muzyką folkową, folklorystyczną oraz tańcem i śpiewem. Nieoceniony Józef Broda klimatycznie otworzy
i poprowadzi koncert uczestnicząc w nim muzycznie, wokalnie
i bajarsko. Na początek wystąpi Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. Ten niejako rodzimy
zespół ma wiele artystycznych osiągnięć i warto zobaczyć, co
prezentują nasi ziomkowie. Na pewno będzie kolorowo, strojnie
i z młodzieńczą swadą.

GDZIE BIJĄ ŹRÓDŁA

Większość kierowców przyjeżdżających na wypoczynek nad Wisłą
szuka i znajduje legalne miejsce do parkowania. Jednak niektórzy
chcą mieć samochód przy kocyku. Za taką „wygodę” trzeba zapłacić
mandat, najczęściej w wys. 100 zł, co wynika z obowiązującego taryfikatora. W ostatnich dniach strażnicy miejscy ukarali 9 kierowców
za wjazd na tereny zielone i wały rzeczne. (mn)
Fot. z arch. SM

Na scenie zaprezentuje się także góralska kapela „Sarpacka”.
Ten młody duchem i ciałem acz nie stażem zespół doskonale
czuje góralski klimat, ale też stosuje w swym repertuarze żarty
muzyczne, które świetnie współgrają z nowymi, folklorystycznymi aranżacjami. Józef Broda będzie opowiadał o nich, czasem
coś zaśpiewa czy zagra na przedmiotach, które wcale do grania
przeznaczone nie są, ale w jego posiadaniu zmieniają swoje
pierwotne przeznaczenie. Zapraszamy, wstęp wolny.
(BNŻ)

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Ogłoszono przetarg:
1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej
– I etap – termin składania ofert do dnia 25.08.2015 do godziny
10.00;
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa – termin
składania ofert do dnia 25.08.2015 do godziny 10.00;
3. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji –
Strefa 51 – etap I – termin składania ofert – do dnia 25.08.2015
do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

LIST DO REDAKCJI
Zastanawiałem się czy odpowiadać na „List do Redakcji” Pana
Jana Niemca zamieszczony w numerze 29 z dnia 23 lipca br. na
temat budowy parkingu przy ul. Nadrzecznej, ale po namyśle,
rozmowach z Mieszkańcami i oczywistych niedorzecznościach
(łagodnie określając) dotyczących budowy „parkingu dla przyjezdnych jednodniowych” i innych problemów związanych z pobytami turystów na bulwarach przy ul. Nadrzecznej, postanowiłem
zabrać głos w tej sprawie, bo po pierwsze: albo Pan Jan jest
wyznawcą zasad Kalego - tego z „W pustyni i w puszczy" - lub
nie lubi Mieszkańców ul. Nadrzecznej i przyległych do niej ulic,
a już na pewno nie lubi turystów przyjeżdżających do naszego
Miasta, szczególnie tych jednodniowych, z własnym prowiantem.
Szanowny Panie Janie - nie myśmy wybrali kierunki rozwoju
naszego Miasta, wybrano lecznictwo szpitalne, sanatoryjne, rehabilitacyjne i szeroko rozumianą turystykę, i tego się trzymajmy.
Wybrzydzanie na turystów jednodniowych jest, delikatnie mówiąc,
nieuprawnione. Raz przyjadą na dzień z własnym prowiantem,
drugi raz mogą przyjechać na 10 dni z potrzebą pełnej obsługi hotelarskiej czy pensjonatowej. Należy tylko wykonać odpowiednie
warunki do wypoczynku jednodniowego jak i dłuższego. Jeżeli nie
będzie w miejscach wypoczynkowych (mam tu na myśli Bulwary
Nadwiślane) małej gastronomii, WC, pryszniców, parkingów,
chodników dla pieszych czy ścieżki rowerowej - to w konsekwencji
turyści przestaną przyjeżdżać, ale wówczas będzie to dla Miasta
koszt nie tylko wizerunkowy, lecz i materialny, szczególnie dla
osób żyjących z obsługi turysty.
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Nikomu nie przeszkadzał widok ani zapach rozlanych fekaliów przy
ul. Stawowej, za boiskiem sportowym szkoły. Dopiero patrol strażników miejskich, natknąwszy się na wyciek z kolektora sanitarnego
powiadomił Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, których pracownicy zajęli
się awarią. (mn)
Fot. z arch. SM

Szanowny Panie Janie - przy ul. Nadrzecznej, zbiorczej dla
ulic Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Solidarności i Skalicy
też mieszkają uczestnicy wspólnoty naszego Miasta, Wspólnoty,
której dobro tak leży Panu na sercu. Ciekawi mnie, czy Pan
kiedykolwiek zapoznał się w jakich warunkach poruszają się Ci
„uczestnicy wspólnoty” z wymienionych ulic, dla których drogą
do centrum i na zewnątrz miasta jest ul. Nadrzeczna. Ulica ta
jest bardzo wąska,wyboista, bez poboczy dla pieszych czy rowerzystów. W weekendy jest tam koszmar dla Mieszkańców.
To dlatego Zarząd Osiedla Zawodzie wnioskował o wybudowanie dużego parkingu, który może być również potrzebny osobom
przyjeżdżającym do Pijalni Wód, wybudowanie chodnika dla
pieszych wzdłuż całej ul. Nadrzecznej i ścieżki rowerowej, której
na całym Zawodziu nie ma ani metra.
Szanowny Panie Janie - nie strzelajmy z armaty do wróbla,
ani nie zamykajmy drzwi przed turystami odwiedzającymi nasze
Miasto krótkoterminowo, bo jak już wcześniej zaznaczyłem, jedna
zadowolona osoba wyjeżdżająca może zareklamować pozytywnie
warunki wypoczynku w naszym Mieście, wśród swoich krewnych
czy znajomych i odwrotnie, zniechęcić wiele osób do przyjazdu
i wypoczynku u nas.
       Z poważaniem
       Przewodniczący
Zarządu Osiedla Zawodzie
       					
Paweł Mitręga
P.S. Na ewentualną dalszą dyskusję na temat infrastruktury na
Zawodziu zapraszam na comiesięczne, w pierwszy poniedziałek
m-ca spotkania Zarządu Osiedla w sali sesyjnej Urzędu Miasta
o godz.17-tej.
13 sierpnia 2015 r.

WAKACYJNE MUZEUM

Muzeum Ustrońskie zachęca mieszkańców naszego miasta do
zainteresowania się wakacyjnymi wystawami czasowymi. Co
prawda frekwencja w miesiące letnie jest rekordowa, lecz wśród
licznych zainteresowanych niewielu było dotychczas mieszkańców Ustronia. Tymczasem warto zapoznać się z wystawą poświęconą kompozytorowi Janowi Sztwiertni rodem z Ustronia oraz
instrumentami muzycznymi, na których można próbować grać.
Jest to oferta skierowana przede wszystkim do najmłodszych, by
ich zainteresować muzyką. Dzieci mogą też pobawić się dawnymi,
urokliwymi zabawkami drewnianymi, pamiętającymi czasy ich
dziadków, a młodzież z upodobaniem próbuje swych umiejętności
pisania na dawnej maszynie. Do końca wakacji będzie też czynna
ekspozycja malarstwa znanego ustroniaka Mirosława Sadlika oraz
ceramiki rodziny Jaeschke z Cisownicy z możliwością zakupu.
Muzeum jest czynne codziennie (poniedziałki 9-15, wtorki
9-17, środy, czwartki, piątki 9-15, soboty 9-13, niedziele 9.30-13.
Inne godziny zwiedzania po wcześniejszym zgłoszeniu. Można
odwiedzić tę placówkę nawet w świąteczną sobotę, 15 sierpnia
do godz. 13, a w dniu Ustrońskich Dożynek do godz. 18. (LS)

BARANINA NA PODIUM

Nominowane do Kulinarnego Pucharu Polski 2015 IX Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny odbędą się już 15 sierpnia.
Kucharze będą rywalizować w siedzibie RM Gastro przy ul. Sportowej, ale najwięcej atrakcji znajdziemy od godz. 9 do 21 na rynku. Tam wystrzał armatni rozpocznie imprezę, nie zabraknie kotła
z kwaśnicą, muzyki góralskiej, pokazów kulinarnych. Od 8.30
w Urzędzie Miasta bardzo ciekawa konferencja naukowa. Organizatorem jest Leszek Makulski, którego wspiera Gromada Górali.

W niedzielę 9 sierpnia niebezpieczne ognisko powstało nad Wisłą,
w lasku niedaleko mostu wiszącego w centrum. Strażników
wezwali zaniepokojeni spacerowicze, gdyż nad bulwarami unosiły się kłęby dymu. Ogień trawił kartony, jakąś starą odzież
i różne przedmioty. Być może rozpalili go bezdomni, bo już
wcześniej zdarzały się takie sytuacje. Jednak nie w momencie
zagrożenia pożarowego spowodowanego suszą. Gdy strażnicy
miejscy przybyli na miejsce, postanowili zlikwidować palenisko. Poprosili właściciela posesji zza torów o pomoc i razem
z nim zgasili ogień. (mn)
Fot. z arch. SM

Podczas obozu piłkarskiego w Rajczy, czerwiec/lipiec 1965 r.
Od lewej: Walter Cieślar, Rudolf Glajc, Stanisław Kaczmarek,
Stanisław Puchała, Jerzy Plinta, Bronisław Sieradzki, Jan Penkała, Jerzy Dorda, Jerzy Gluza, Aleksander Palowicz, „Ecik”
Cholewa, Edward Goryczka, „Pedro” Bujok, Jan Jaszowski,
Józef Kaczmarek.
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Prezentacja w strojach bikini.

Fot. W. Suchta

TRZYDZIESTOLETNIA MISS
Jubileuszowe XXX Międzynarodowe Wybory Miss Wakacji zgromadziły w amfiteatrze liczną widownię. Nic dziwnego, bo to i dziewięć pięknych dziewczyn z całego
świata, występujące na scenie gwiazdy i jury z Izabelą Trojanowską i Jackiem Stachurskim, a przede wszystkim bez biletów. Co prawda w niedzielę 9 sierpnia upał
był straszliwy i na początku imprezy o godz. 17 na widowni przebijały się lekkie
„łysinki”, ale już o godz. 19 amfiteatr był, mówiąc wprost, nabity.

Początek to właściwie nie wybory,
a koncert Big-Bandu „Jet Set”. Wykonano
kilka standardów, z big bandem śpiewała
Anna Pawlus i ustronianka Magda Zborek.
W rytm big bandu tańczyła Petra Pistecka,
Miss Wakacji sprzed lat. Następnie przedstawiono jury, któremu przewodniczył
Piotr Kasprzycki, zaś sekretarzem był
Andrzej Ochodek, znany redaktor Radia
Katowice. A. Ochodka zapytałem o preferencje przy wyborze najpiękniejszej, czy
są ku temu jakieś wytyczne?
- Nigdy bym się na to nie zgodził - twierdzi
A. Ochodek. - Mamy kartę, a na niej do
oceny: sylwetka, wrażenie i ogólna ocena.
A dziewczyny, co roku inne i to działa na
publiczność. Jest uroda orientalna, dalekowschodnia, afrykańska, peruwiańska.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego,
że są to dziewczyny, które nie przyjechały
na wybory ze swoich krajów, ale są we
Europie, tu studiują, pracują. Ciekawy program, znani wykonawcy i to oni ściągają,
poza dziewczynami, publiczność. Artyści
bez, jak to się mówi, sodówy, a może
w amfiteatrze w Ustroniu tak łagodnieją.
Zapytałem też jurora, czy nie jest kłopotliwe wybieranie jednej dziewczyny,
gdy wszystkie są piękne. Odpowiedział
dyplomatycznie, że tu działa matematyka.
- Każdy ma swoje typy, dzielimy i wychodzi, ile która dziewczyna zdobyła punktów.
Jednak redaktor zdradził, że są pewne
uzgodnienia, gdy chodzi o poszczególne
szarfy. Jeżeli wybiera się miss jakiejś
firmy, to zwyczajowo decydujący głos ma
jej przedstawiciel.
Dziewczyny prezentowały nie tylko swe
wdzięki, ale też przedstawiały się publiczności. Co ciekawe, co druga okazywała
się zagorzałą amatorką polskiego piwa,
co publiczność przyjmowała aplauzem.
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- Mam 22 lata i studiuję na wydziale kosmetologii. Moje zainteresowania to sport
i dobra książka - twierdziła reprezentująca Polskę Roksana Gąska, natomiast
Pakistanka pracująca od 8 lat jako pedagog, interesuje się chodzeniem na fitness.
Czeszka ukończyła IV klasę gimnazjum
w Ostrawie i zamierza studiować ekonomię. Druga Polka z Zielonej Góry
chce zobaczyć 7 cudów świata, zaś
czarnoskóra piękność z Wysp Zielonego Przylądka pracuje na uniwersytecie w Libercu, zaś doktorantka uniwersytetu w Ołomuńcu lubi tańczyć
i spędzać czas poza miastem. Kelnerka
z USA studiuje stosunki międzynarodowe
i języki obce.

Miss Wakacji R. Gąska.

Dziewczyny prezentowały się publiczności w strojach zbliżonych do narodowych, sukniach i strojach bikini, na które
tak czekała widownia.
Występowały gwiazdy. Rozpoczęła
owacyjnie przyjęta Tekla Klebatnica, potem Izabela Trojanowska, natomiast Zbigniew Wodecki grał na trąbce, skrzypcach
i oczywiście śpiewał. Co prawda nie do
końca utworów, bo coś się zacinało i milkł
podkład muzyczny, ale artysta zgrabnie
z tego wybrnął opowiadając kilka anegdotek. Artyści dedykowali wykonywane
utwory Henrykowi Frąckowiakowi.
Jury wybrało tegoroczną Miss Wakacji
Roksanę Gąskę, co publiczność przyjęła
z mieszanymi uczuciami, bo też każdy
miał swoją kandydatkę na miss.
- Teraz czekamy na dożynki w Ustroniu,
a są jednymi z piękniejszych - powiedział
mi Andrzej Ochodek na zakończenie.
Już po koncercie o kilka słów refleksji
o historii wyborów Miss Wakacji poprosiłem Danutę Koenig, która powiedziała:
- Uczestnicząc w dzisiejszej jubileuszowej
edycji Wyborów Miss Wakacji, która zgromadziła tłumy gości i ustroniaków można
mówić o absolutnie wielkim sukcesie tej
imprezy, która pomimo różnych kłopotów finansowych, organizacyjnych – a o
nich to najlepiej wie główny organizator
i pomysłodawca, dyrektor Impresariatu Artystycznego „Intermiss”, Henryk
Frąckowiak – ostatecznie przerodziła się
w piękne wydarzenie artystyczne. Zwolennicy tej imprezy z niecierpliwością
oczekiwali każdego roku na spotkanie
z pięknymi dziewczynami i ciekawym
koncertem gwiazd. XXX edycja to także
miła okazja do wspomnień z organizacji
pierwszych wyborów. Impreza zrodziła
się bowiem spontanicznie, szczegóły
najlepiej pamiętają Heniek Frąckowiak
i Ela Sikora, była to fantastyczna zabawa
wakacyjna, a dziewczyny wybierane były
spośród publiczności przez kilku rosłych
młodzieńców, którzy zachęcali lub nawet pomagali w podjęciu decyzji przez
podprowadzenie dziewcząt na estradę.
Potem była już tylko zabawa i konkursy,

Fot. W. Suchta
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trzeba było odpowiedzieć na kilka pytań
a jury, wyłonione z publiczności oceniało
i wybierało Miss. Szarfy szyłam osobiście
z resztek materiału zasłonowego. Nagroda
zaś była wyjątkowa – golf yellow bahama. Niespodzianką wyjątkową była do
czasu wręczenia. Potem okazało się, że
z reklamówki przewodniczący Jury wręczył sweterek – golf koloru pomarańczowego. Minęło 30 lat i byliśmy w minionych latach świadkami rozkwitu imprezy
i profesjonalnej organizacji. Gratulujemy
dyrektorowi Henrykowi Frąckowiakowi
wytrwałości i wielkiej determinacji w realizacji przez trzydzieści lat tak fantastycznego widowiska estradowego z udziałem
krajowych i zagranicznych gwiazd.

Rozmowa z organizatorem
Miss Wakacji
Henrykiem Frąckowiakiem
Jakie były początki 30 lat temu?
Zaczęło się od tego, że zostałem kierownikiem Domu Kultury na Jaszowcu
i zobaczyłem, że nic się nie dzieje. Organizowałem wystawy obrazów, inne imprezy,
ale też zacząłem się zastanawiać, co zrobić
w dużym amfiteatrze w Ustroniu. Pomyślałem, że może zrobić tam wybory miss.
Jak na ten pomysł zareagowały władze?
Nie były przeciwne. Ale w tych wyborach nie było nagród, sponsorów. Nawet
o tym nie myślałem. Przed pierwszymi
wyborami znalazłem dziewczyny, a jury
posadziłem na estradzie. Ogłosiłem, że
pierwszą nagrodą będzie polo. Wszyscy
myśleli o samochodzie, a to była koszulka.
Skąd dziewczyny?
Nasze, miejscowe. W drugim roku już
były Czeszki, Słowaczki. Udało się,
stwierdziłem że wybory trzeba rozszerzyć
na więcej krajów i w tej chwili nie ma kontynentu, z którego dziewczyna nie brałaby
udziału w naszych wyborach.
Nie zauważyłem dziewczyny z Australii.
Byłem w Australii, dziewczyna się zgodziła, ale potem miała nieporozumienia ze
sponsorem i nie przyjechała, a to on miał
zapłacić za przelot.
Jakie inne ciekawe kandydatki?
Pojechałem na wybory Miss Polonii
w Chicago. Zwyciężczyni przyjechała
do Polski i wygrała w Miss Wakacji.
Potem wróciła do USA i wystartowała
w tamtejszych wyborach zdobywając
tytuł pierwszej wicemiss USA. Potem
były inne ciekawe kandydatki, ale to już
poprzez wyrobione przez lata znajomości.
Trzeba znać agencje modelek, agencje
artystyczne. W tym roku też najeździłem
się za dziewczynami. Przy Miss Polski
organizuje się casting i dziewczyny są
na miejscu. Przy wyborach międzynarodowych, musiałbym robić casting np.
w Afryce, Ameryce Południowej. Na to
nie mam środków.
Najtrudniejsze wybory w ciągu tych
trzydziestu lat?
W tym roku, bo w ogóle nie było sponsorów. To jest ewenement. A przecież ja
te dziewczyny muszę przez tydzień zakwaterować, wyżywić. Zwróciłem się do
kilku firm o artykuły spożywcze. Wszyscy
odmówili.
Wojsław Suchta
13 sierpnia 2015 r.			

Z. Wodecki.

Fot. W. Suchta
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Organizator, zbójnik W. Wróblewski.

Fot. W. Suchta

ZBÓJNICKI LUZ

8 sierpnia w Karczmie Góralskiej nad
Wisłą w Ustroniu odbył się II Międzynarodowy Zlot Zbójników. Od południa
do wieczora zbójnicy i zaproszeni przez
nich goście dostarczali wielu atrakcji.
W otwarciu imprezy uczestniczył burmistrz Ireneusz Szarzec.
- Znamy się jako grupy zbójników - mówi
zbójnik Czesław Szwajkosz. - Przed tygodniem byliśmy na Dniach Janosika
w Terchowej, tam gdzie słynny zbójnik ma
blaszany pomnik. Stamtąd do nas przyjechały dwie grupy. Od lat się spotykamy
na różnych imprezach i czasami staramy
się zbójować. Takie czasy. Oczywiście
jest to inne zbójowanie, bo dawniej było
to coś okropnego. Dla mnie jako malarza
jest to odskocznia od wykonywanego
zawodu. Zupełnie coś innego. Maluję
obrazy, sprzedaję itd., natomiast tu jest
zupełnie coś innego. Raczej zbójujemy
w weekendy, czasem coś można uzbójować na weselach. Jako stowarzyszenie
mamy prawie co tydzień imprezę. Jak już
mówiłem byliśmy na Słowacji u Janosika,
także niedaleko Łodzi, gdzie spotkaliśmy
panią premier. Tak się jeździ, i co tydzień
gdzieś jesteśmy
- Jest to druga edycja tego festiwalu
i przyjęła się w tym miejscu. Jest to Międzynarodowy Zlot Zbójników, a jak widzimy przyjechali z Czech, Słowacji, Polski.
Jest grupa z Beskidu Żywieckiego, ze
Świnnej, zbójnicy od Szczyrku - mówi
organizator imprezy Wiesław Wróblewki,
prezes Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki.
Przy muzyce degustowano różne potrawy, najczęściej zbójnickie, bo też zbójnicy
jedli wszystko, nie tylko baraninę, choć
to ona tego dnia królowała. Częstowano
kwaśnicą i gotowano gulasz na wielkiej patelni. Przygrywała kapela Torka.

10 Gazeta Ustrońska

Rozegrano konkurs na zbójnickie jadło
i wystartowało w nim 9 ekip podzielonych
na zawodowców i amatorów.
Saharyjscy muzycy z Chigaga Group
z Maroka pokazali także swój kunszt
kulinarny gotując wspólnie z ekipą Etno
Chaty Topolej, za co otrzymali nagrodę
specjalną. Nagrodę Makaronów Międzybrodzkich dostała ekipa Terchovec za wyśmienite haluszki. Burmistrz
I. Szarzec przyznał nagrodę specjalną
w postaci pucharu dla Bukowej Karczmy
za wynoszenie tradycyjnej kuchni polskiej
na wyżyny nowoczesnej kuchni miejskiej.
Przewodniczący jury Carlos Gonzales
Tejera o zbójnickich imprezach w Ustroniu powiedział:
- Już nie pamiętam, który raz jestem
w Ustroniu. Chyba od początku konkursu

przygotowania baraniny. W tej chacie,
to już parę dobrych lat. Jest wesoło, na
ludowo, ale prawdziwie. To ludzie bawiący się tak jak na spotkaniu rodzinnym.
Nie muszą tu być, ale chcą. Oczywiście
w konkursie są ekipy profesjonalne, ale
tu musi być luz, miłość do tego, co się
robi. Musi między nami być dobry duch.
Każdy ma nadzieję na wygraną, ale przede
wszystkim wszyscy się bawią. Widzimy
grupę doprawiającą mięcho szopenem, czy
polonezem, czyli wódką ziemniaczaną.
To jest coś! My kontrolujemy, by wszystko odbywało się zgodnie z technologią.
Patrzymy, co robią, żeby nie przynieśli
gotowców z supermarketu. Propagujemy
gotowanie kociołkowe na otwartym ogniu,
które wymaga czasu. A tu jest na to tylko
dwie godziny i stąd pokusa, żeby wcześniej coś przygotować. My patrzymy na
ręce i widzimy ekipy profesjonalne.
W konkursie profesjonalistów zwyciężyła drużyna Bistro Szarotka, 2. Terchovec, 3. Wrzosowa Chata. W kategorii amatorów: 1. Goral z Terchowej, 2. Drużyna
Chopina, 3. Zbójnicy od Żywca
- Robi to grupa zapaleńców, można powiedzieć wariatów. Kosztuje dużo, ale liczy
się zaangażowanie. Przecież włączyła się
karczma, miasto, przyjaciele, kucharze,
wielu ludzi z naszego stowarzyszenia.
I to wszystko udaje się złączyć we wspólną
imprezę - mówi W. Wróblewski. - Jakbyśmy tak szczerze pozbójowali, to może
i dałoby się zarobić, ale my odtwarzamy historię, dokonujemy rekonstrukcji.
Mamy w stowarzyszeniu osoby z ogromną
wiedzą, czytamy stare książki, jeździmy
na wykłady o zbójnikach. Odwiedzamy
przyjaciół w Terchowej, gdzie urodził się
Janosik, bohater narodowy Słowacji, a my
mamy Ondraszka. 99,9% procent zbójników działało w górach, oczywiście chodzi
o tych w strojach, które my prezentujemy.
A ciekawostka to nomadzi z Maroka,
przyjechali i to też rozbójnicy. Ale gotują
i występują jako muzycy. Przede wszystkim jest to świetna zabawa.
Wieczorem występowały gwiazdy. Jako
pierwszy zespół Chigaga Group z Maroka.
Na zakończenie gwiazda wieczoru Tekla
Klebetnica z bisami.
Wojsław Suchta

Zbójnicy sposobią się do zbójowania. W Karczmie - w rytm muzyki.

Fot. W. Suchta

13 sierpnia 2015 r.

Roztomili Ludeczkowie
Nó, już ponad połówke feryj dziecka majóm za sobóm. Sztudyncio majóm o miesiónc delij feryj. Rechtoróm też sie wolne
chnet kóńczy. Paniczka łod tego Jyndrysa, co zostoł wybrany na
prezydynta, też łuczyła we szkole, ale już nie bydzie rechtorkóm.
Tydziyń tymu we czwortek, nowy pón prezydynt skłodoł przisiynge,
a teraz już je prezydyntem całóm gymbóm.
Bydymy mieć teraz szumnóm prezydynckóm pore. Bydzie sie na
co podziwać, jak jich bydóm w telewizyji pokazywać, Brónkowi
i jego ślubnej też gany ni ma, ale dycki jednako ci, co teraz bydóm,
sóm o pore roków młodsi. Poza tym jako to prawiom, z szumnego
talyrza sie nie najysz, ale musi też coś na nim być, tóż bydymy
widzieć, jaki to Jyndrysowe łurzyndowani bydzie. Myślymy, że
dobre, skoro my go wybrali.
A tak wogóle, jako sie też wóm żyje w tych łokropnych hycach,
jaki teraz bywajóm. Dyć człowiek by jyny siodowoł kansi przi
wodzie i cosi popijoł. My sie jeszcze jeszcze poradzymy poseblykać i siedzieć kansi nad wodóm. Ale co majóm robić zwiyrzóntka,
dejmy na to pieseczki abo kocury, jak jich jeszcze kudły grzejóm?
Na dodatek kocury nie rady do wody włażóm, a pieseczek też nie
każdy mo wode rod. Dynczyć też sie w takim hycu nie chcóm, my
też raczyj jich nie chcymy dynczyć, bo łod kudeł łokropny hyc
jidzie. Nie zapominejcie nalywać jim świyżóm wode do garca do
picio, jyżóm i ptoszkóm na zogrodzie też.
Nie powiym, ludzie rozmajite miana dowajóm psiskóm abo
kocuróm, Znóm jednóm młodóm paniczke, co jejich piesek sie
nazywo Borys, a kocur Sztefón. Nie wiym czy by sie tyn kumedyjant
Borys Szyc nie pogniywoł, jakby wiedzioł, że pieseczek kansi też
mo tak samo na miano. A Sztefón Czarniecki, to jisto sie bydzie
w grobie kopyrtoł. Roz w gazecie były wydrukowane najbardziyj
znane kocurzi miana. Ale takigo miana, jako jo dała swojimu
kocurowi, tam nie było, łón straszecznie głośno mrałuczoł, toż
żech go wołała Myrra - nó, niby łod tego mrałuczynio: mrrrr,
w papiórach do weteryniorza miała napisane miano Łatka, bo
miała taki śmiyszne łatki kole mordki. Ale óna przichodziła na
łobydwa miana, jak sie jóm wołało. Piszym, że była bo już je kieryś
rok jak ji nima. Wtynczos musiałach jiś do szpitola i Myrreczke
trzeja było zawiyś do mojij kuzynki. Kuzynka miyszko na dziedzinie
pod lasym, tóż koczka se tam mogła być, ale jako kocur, chciała
POZIOMO: 1) był kioskowym monopolistą, 4) teren zabaw,
6) dodatek do munduru, 8) rurowy łącznik, 9) u boku pana,
10) do merdania, 11) rodzaj magazynu, 12) rabaty, 13) turecka metropolia, 14) sąsiad Iraku, 15) mieszkanka Abisynii,
16) ptasie „worki”, 17) czerwonoskóry z Meksyku, 18) profesor od węgla i piórka, 19) żona Zeusa, 20) pastor ze Szczyrku.
PIONOWO: 1) dawny zapiśnik, 2) dowódca wojsk rzymskich, 3) rasa psa, 4) przeróbka utworu, 5) wędrował w taborze, 6) spodnie pradziadka, 7) komunia święta, 11) poddasze,
13) nowelka B. Prusa, 14) syn Dedala.

jiś do pola. Kierysi wychodził z kuchyni, óna mu sie pomiyndzy
nogami fikła i wyderziła na pole. Potym jóm wołali, ale óna była
na nowym miejscu i nie trefiła do chałupy. Nie wiadomo, co sie
z nióm stało.Może jóm dobrzi ludzie naszli.
Tóż byjmy radzi, że tegosi lata aspón wygrzyjymy sie na słoneczku, kiery mo czas. Przi robocie w polu też sie idzie fajnie
wygrzoć i łopolić. A ty boroki co lejóm asfalt na ceste, to jakby
robili w piekle za hajcerów. Dejcie też pozór na mrowce, bo
w lecie tego pieróństwa je wszyndzi pełno. Nó to miyjcie sie fajnie.
A wszyckim Zuzkóm winszujym wszyckigo, co nejlepsze, bo łoto
niedowno miały miano.
Hanka.

BIBLIOTEKA

POLECA:

Ahmet Umit – „Momento dla Stambułu”

Powieść kryminalna tureckiego autora. Znaleziono ciało u stóp
pomnika Atatürka. W dłoń ofiary ktoś wsunął antyczną monetę.
Doświadczony nadkomisarz za wszelką cenę próbuje rozwikłać
niebezpieczną zagadkę. Klasyczna detektywistyczna opowieść
zanurzona w historii i legendzie Stambułu.

Peter Hessler – „Dziwne kamienie”

Zbiór reportaży o Chinach i USA, o relacjach Wschodu
z Zachodem, o dużych i małych ambicjach, o przygodzie i niezrozumieniu, ale przede wszystkim o ludziach. Autor z wyczuciem i humorem opowiada o restauratorach prześcigających się
w przyrządzaniu szczurów i „uranowych wdowach” z Kolorado, o światowej sławy koszykarzu, chińskiej malarce tworzącej
europejskie krajobrazy, które zna tylko ze zdjęć i wielu innych
barwnych postaciach.
Każde opisane przez Hesslera spotkanie jest intrygującym
odkryciem, ale również pretekstem, by opowiedzieć o losie
samotnego człowieka w zupełnie obcym świecie.
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 21 sierpnia.
				

Rozwiązanie Krzyżówki 30

SUSZA DOKUCZA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Jakub Nowak z Ustronia, ul. Wałowa. Zapraszamy do redakcji.
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MAMAŁYGA W MOŁDAWII
czyli kolejna podróż zespołu Tekla Klebetnica, która odbyła się na przełomie
kwietnia i maja 2015 roku, w relacji własnej.

Uwielbiamy podróżować! To niesamowite, że zespół oprócz wspólnego grania
i dzielenia się swoją pasją daje nam możliwość odkrywania nowych miejsc i poznawania różnych kultur. Mimo młodego
wieku widzieliśmy już wiele krajów, ale
jeszcze nigdy nie byliśmy w Mołdawii!
Dlatego bardzo chętnie przyjęliśmy zaproszenie Polskiej Ambasady w Kiszyniowie
na koncerty w tym kraju.
Z czym przede wszystkim będzie nam
się kojarzyć Mołdawia? Z gościnnością
i uprzejmością ludzi, z polską historią,
z zielonymi wzgórzami i pełną tradycji
krainą wręcz opływającą winem. Jednocześnie zwiedzanie Mołdawii to trochę
jak cofnięcie się w czasie do późnych lat
80. w Polsce…
Mołdawia jest krajem niezbyt znanym,
nieodkrytym wciąż jeszcze przez turystów
– a szkoda, bo bardzo pięknym. By dotrzeć
na miejsce, musieliśmy pokonać samochodem ukraińskie drogi, które są dziurawą
i wyboistą katastrofą. Ale nasz kierowca,
pan Edi, dał radę. Przyjechaliśmy bez
żadnych problemów, na granicach nie
staliśmy nawet 5 minut i przejeżdżaliśmy
przez specjalne bramki. No cóż, możemy się pochwalić… Byliśmy nietykalni,
nasz Teklobus był na tablicach Korpusu
Dyplomatycznego i jechała z nami reprezentantka Ambasady, pani Asia Bojko,
dzięki której znaleźliśmy się w Mołdawii.
Pierwszym przystankiem był „Dom
Polski” w Bielcach. Na miejsce przyjechaliśmy w nocy 30 kwietnia. Po krótkim
śnie i pysznym śniadaniu wyruszyliśmy
do Styrczy na nasz pierwszy koncert, spotkanie przy poczęstunku z organizatorem,
po nim spędziliśmy miły wieczór w polskim muzeum i polskim kościele, którego
opiekunem jest - dla przekory - rumuński
ksiądz. Następnego dnia koncertowaliśmy
w mieście Soroki, nieoficjalnej stolicy
mołdawskich cyganów, których domy ze
złotymi kopułami górują na wzgórzach
wokół miasta. Po koncercie udaliśmy
się do twierdzy nad Dniestrem i dowie-
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dzieliśmy się, że w tym miejscu w XVII
wieku była granica Polski. Zaledwie 2000
polskich żołnierzy w ciągu sześciu tygodni
odparło w tej twierdzy atak 55-tysięcznego
wojska tureckiego. To niesamowite jaką
nasz kraj był potęgą, przecież z Krakowa
do Soroki jest ponad 16 godzin jazdy samochodem. Ale już koniec lekcji historii!
Humorystycznym wydarzeniem było natknięcie się na budynek, który wznosił się
na 5 pięter, ale nie posiadał żadnych okien.
Okazało się, że to dom kultury. Front
budynku jest „od podwórka”, ponieważ
architekt był tak pijany, że błędnie wyznaczył orientację budynku. Potem czekał
nas tradycyjny obiad: Zama, Mamałyga
i Placinta. Naprawdę pyszne potrawy.
Ale wiecie co było fenomenalnym dopełnieniem takiej uczty? Smażone lody!!
Nigdy wcześniej nie jedliśmy tak wyśmienitych lodów. Nie da się oczywiście zapomnieć o ilości podanego wina, którego
odmówić w Mołdawii nie można (według
tradycji byłoby to obrazą dla gospodarza).
Po kolacji ruszyliśmy w końcu do stolicy
– Kiszyniowa, nazywanego najbardziej
zieloną stolicą świata. W naszym odczuciu

też jedną z bardziej zabetonowanych, paradoksalnie. Fantastyczną kolacją ugościł
nas miejscowy Teatr Folklorystyczny,
który swoją siedzibę ma w magicznym
miejscu! To piękny wielki ogród, pełen
kwitnących drzew, kwiatów i owoców,
w środku którego znajduje się tradycyjny
skansen przekształcony na teatr. Chciałoby się tam zostać na dłużej, ale około 21
musieliśmy wracać do centrum miasta na
kolejny koncert. Po koncercie poznaliśmy
Pana Ambasadora, który zaopiekował się
nami i gościł u siebie podczas naszego
pobytu w Kiszyniowie. Cały kolejny dzień
spędziliśmy na „Vatra Festival” uczestnicząc w próbach, oglądając miejscowych
artystów i rzemieślników oraz występując
dwukrotnie na ogromnej festiwalowej
scenie. Następny dzień był już niestety naszym ostatnim. Rano udało nam się zwiedzić trochę Kiszyniowa, a po południu
pojechaliśmy do miejscowości Komrat
w regionie Gagauzji, gdzie podobno już
„sam diabeł mówi dobranoc”. Cytując zabawne słowa Ambasadora „NAPRAWDĘ
mówi dobranoc”. Po udanym koncercie na
kolację zaprosiła nas do siebie sama pani
burmistrz, a na pożegnanie dostaliśmy
oczywiście nic innego, jak wyśmienite
mołdawskie wina!
Po powrocie do stolicy pozostało nam
tylko pożegnać się i spakować. Wiedzieliśmy, że będziemy tęsknić, bo atmosfera
w jakiej codziennie spędzaliśmy czas,
była cudowna! Ale nie byliśmy smutni, bo
następnego dnia lecieliśmy w dalszą trasę,
tym razem do… Jordanii! Na lotnisku
byliśmy już około 8 rano, a nasz samolot
odlatywał dopiero o 10.10. Humory nam
dopisywały, byliśmy ogromnie szczęśliwi
i nie mogliśmy się już doczekać naszej
pierwszej arabskiej przygody! Nie wiedzieliśmy jeszcze co nas czeka na lotnisku.
Mimo posiadanych biletów nie nadano
naszych bagaży, nie wpuszczono nas na
pokład i nie mogliśmy nawet dostać się
do bramek! Robiliśmy co mogliśmy, ale
nasz samolot odleciał... Bez nas… O tym,
co działo się dalej i jakie przeżyliśmy
arabskie przygody, napiszemy w kolejnej
części!
Pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy
na nasz Facebook oraz Teklo-blog !
Anna Adamowska
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Produkcja sera.

Fot. G. Winiarska

REDYK NA PIĄTKĘ

W minioną sobotę na Czantorii obok
górnej stacji kolei linowej zakończył się
Redyk Beskidzkiej 5. Redyk, czyli wypas

Redyk na Faturce.

owiec na „groniach” rozpoczynał się
każdego roku w maju, kiedy to górale
wychodzili z bydłem na hale, zakładali

Fot. G. Winiarska
REKLAMA

sałasze, budowali koszory. Kończył się
we wrześniu, najczęściej na św. Michała,
gdy wracano z bydłem w doliny. Tegoroczny redyk Beskidzkiej 5 miał przybliżyć mieszkańcom i turystom tradycje
szałaśnicze górali beskidzkich. Rozpoczął
się na początku lipca w gminie Brenna
i kolejno co tydzień odbywał się w innej
gminie, czyli Szczyrku, Istebnej, Wiśle
i na zakonczenie w Ustroniu.
Na polanę Faturka na Czantorii we
wczesnych godzinach rannych przyprowadzono z polany pod Małą Czantorią stado,
liczące ponad 200 owiec. Przemarsz trwał
dwie i pół godziny. Owce po drodze się
pasły, poiły, odpoczywały w cieniu. Już
od godziny 10 przy górnej stacji Kolei
Linowej „Czantoria” grały góralskie kapele, kolejno: Zwyrtni, Grajyncy, Istebna
i Maliniorze. W samo południe na scenie
odbyło się uroczyste przekazanie laski
pasterskiej wołoskiej od pasterzy z Wisły.
Laskę na ręce Alicji Puczek właścicielki
stada owiec na Czantorii przekazał Jan
Kędzior, reprezentujący pasterzy wiślańskich. Wcześniej pasterze przekazywali
laskę w kolejnych gminach. Następnie
Józef Michałek wygłosił prelekcję na temat pasterstwa i wyrobu serów owczych.
Rozpalono „watrę” i Henryk Kukuczka
z Istebnej przystąpił do pokazu wyrobu
bundzu, sera z mleka owczego, rodzaju twarogu. Wszystko według starych,
sprawdzonych receptur. Towarzyszyli mu
pani Alicja i pan Jan. Po pół godzinie, kiedy ser był gotowy, rozpoczęto degustację.
Częstowano turystów i wypoczywających
na Czantorii. Podczas imprezy obecne
były również koronczarki z Ustronia, które
pokazywały swoje prace, chętnie prezentowały swój kunszt i tłumaczyły, na czym
polega wyrób koronek koniakowskich.
Impreza zakończyła się około godz. 16.
Tego dnia przy górnej stacji wyciągu
biesiadowano, przez cały czas trwania
imprezy coś ciekawego się działo. Poza
kapelami, pozami owczarskimi, był np.
konkurs grania na trombicie. Wyjeżdżający wyciągiem chętnie zatrzymywali
się na dłużej i uczestniczyli w Redyku
Beskidzkiej 5.
Koszt całej imprezy na Czantorii to
około 6.000 zł z czego 70% sfinansowano
z budżetu „Samorządu Województwa Śląskiego”. Środki z województwa dla gmin
Beskidzkiej 5 pozyskało Stowarzyszenie
Współpracy i Rozwoju Regionalnego Delta Partner. Gospodarzem imprezy była KL
Czantoria.
Grażyna Winiarska
GRUDZIEŃ ZWYCIĘŻA
W tegorocznej edycji cyklu Uphill
MTB Beskidy świetnie spisuje się zawodnik Mokate Loyd Krzysztof Grudzień.
O jego drugich miejscach w wyścigach na
Równicę i Czantorię już pisaliśmy. Teraz
przyszła kolej na zwycięstwa. 8 sierpnia K. Grudzień zajął pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej wyścigu z Rakowej na Połom Wielki, natomiast następnego dnia nie dał szans rywalom na trasie
Istebna - Tyniok. Do rozegrania pozostał
ostatni wyścig z Bystrzycy na Ostry, który
odbędzie się w najbliższy weekend.
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13 VIII 10.00			Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - rynek
15 VIII										Uroczystości patriotyczne (szczegóły na str. 1)
				 10.30 			Msza w kościele św. Klemensa
				 12.00 			Uroczystość pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
15 VIII 		9.00					IX Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny
				 				 - rynek
15-16 VIII 9.00 Biesiada Wakacyjna na Czantorii
16 VIII 16.00		Gdzie Biją Źródła – Festiwal Muzyki Folkowej
								
i Folklorystycznej - amfiteatr
21-23 VIII						Dni Ustronia
23 VIII			15.00 Mecz piłki nożnej klasy B: Nierodzim - LKS
											 Spójnia Górki Wielkie, stadion w Nierodzimiu
Model turbo...

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.
Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.

Fot. W. Suchta
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.
Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
Pokój do wynajęcia 665-875-678.
Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy, 60 m2, w cntrum Ustronia. 790 591 805.
Sprzedam mieszkanie i garaż na
Manhatanie - 33 854 32 79.

13-14.8		 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
15-16.8		 CL MAX				ul. Daszyńskiego 1		 tel. 856-11-93
17-18.8		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
19-20.8		 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

dziesięć lat temu
Pogoda sprawiła, że grzyby w tym roku wyjątkowo obrodziły. Przekonała się o tym Kinga Brachaczek, która na grzyby wybrała się pod
Równicę ze swym dziadkiem Janem Brachaczkiem. Daleko nie musieli
szukać. Już na brzegu lasu na Zawodziu pojawiły się pierwsze grzyby.
Jak dorodne były to okazy widać na zdjęciu. Oczywiście trzeba znać
odpowiednie miejsca, ale od czego ma się dziadka.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Jeśli chodzi o rzekę Wisłę, to bez obaw można się kąpać na terenie
miasta Wisły, gdzie punkty pomiarowe znajdują się na wysokości
kempingu Jonidło, muszli koncertowej, powyżej stacji Orlen, oraz
na terenie naszego miasta, gdzie woda badana jest na wysokości
mostu w Jaszowcu, kortów tenisowych i zajazdu w Nierodzimiu. Woda
nieprzydatna do kąpieli, bo stwierdzono ponadnormatywną zawartość bakterii typu kałowego, jest na wysokości mostu kolejowego
w Skoczowie oraz w Ochabach, gdzie stwierdzono ponadnormatywną
zawartość bakterii salmonelli.
We wrześniu 2004 roku rozpoczął się długo oczekiwany remont
poczty. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
Beskid Holding z Bielska-Białej. Koszt modernizacji to 1,5 mln zł.
Jak podkreślają pocztowcy są to środki wyłącznie własne. Poczta nie
korzysta z dotacji państwa. Remont zmienił całkowicie wizerunek
urzędu. Jest to nowoczesny, funkcjonalny, doskonale przystosowany
pod względem specyfiki pocztowej pracy obiekt.
Końcem lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowanych było 728 bezrobotnych mieszkańców Ustronia, w tym
347 kobiet. Zasiłek mogło pobierać 35 kobiet i 59 mężczyzn.
5 sierpnia o godz. 17.00 w Sopoćkiniach na Białorusi została
odprawiona msza święta w intencji Ustronia i wszystkich jego
mieszkańców. W ten sposób polska społeczność grodzieńszczyzny
pragnie wyrazić swoją wdzięczność za ciepłe przyjęcie jakie zostało
zgotowane dzieciom z Sopoćkiń, które przybyły do Ustronia na jednodniową wycieczkę 18 lipca. Organizatorem wycieczki byli członkowie
bielskiego oddziału „Wspólnoty Polskiej” oraz Koła Terenowego WP
w Ustroniu.
Wybrała: (mn)
REKLAMA

... i z chłodzeniem.
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FELIETON

Tak sobie myślę

Znowu mamy głosować

Mamy w naszym kraju prawdziwy serial
głosowań. Po wyborach samorządowych
i prezydenckich nadchodzi czas głosowania w referendum, a potem w wyborach
parlamentarnych. Głosowania w referendach nie są u nas zbyt częste. Zazwyczaj
mają też charakter lokalny i dotyczą rozstrzygnięcia problemów zaistniałych na
terenie gminy. Najczęściej przy tym chodzi
o odwołanie władz samorządowych, które
utraciły zaufanie swoich wyborców. Bywa
przy tym, że wyniki referendum są nieważne ze względu na zbyt małą liczbę osób,
które wzięły udział w głosowaniu.
Odpowiednio wysokiej frekwencji dla
swej ważności wymaga też referendum
zarządzone przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami można uznać, że
osiągnięcie jej będzie pierwszym i podstawowym warunkiem powodzenia tego referendum. Do tego dochodzi problem ważności i aktualności pytań postawionych
głosującym. Fakt, że są trzy pytania, przypomina osławione referendum powojenne,
w którym ówczesne władze domagały się
odpowiedzi: Trzy razy tak! Wynik ówczesnego referendum był z góry przesądzony
i bez względu na to jak głosowano, władze

FELIETON
Przetwory

Kilka tygodni temu, wraz z moją suczką
Lolą, wracałem ze spaceru znad Wisły
i spotkałem naszego niezmordowanego
społecznika i ekologa Zygmunta Białasa.
W jednej chwili zarzucił mi, że nie byłem
na promocji Ustrońskiego Przyrodnika.
Gdy się usprawiedliwiłem wyjazdem na
wczasy i zapewniłem go, że przyrodnik
zakupię jak tylko otrzymam emeryturę,
natychmiast mnie zapytał: - Co to za patyki
niesiesz? Na grilla? - Nie, te patyki mają
mi służyć do podwiązywania pomidorów.
Zasadziłem bowiem w dziesięciu dużych
donicach pomidory, które hodowałem
od ziarenka. Od 3 marca najpierw rosły
w paletach nim je przepikowałem do
doniczek. Potem jeszcze dłużej rosły
w doniczkach i na koniec w dużych donicach, po cztery krzaki w jednej. Zygmunt,
jak to usłyszał, od razu zobowiązał mnie,
abym opisał to do następnego przyrodnika.
Teraz, aby wywiązać się z tego zobowiązania, muszę wszystko zapisywać, kiedy
zakwitły pierwsze kwiatki, kiedy pojawiły
się pierwsze owoce, ile wody już zużyłem,
jakie pielęgnacje wykonałem itp.,itd.
Mamy sezon ogórkowy, więc zrobiliśmy
z żoną Lusią zaprawy z ogórków na kilkanaście sposobów: kiszone, korniszony,
pikle z miodem, ogórki curry, ogórki po
chińsku z chili, ogórki w kurkumie, ogórki
w miodzie Helenki itd., itp. Ktoś powiedział, że „nic tak nie cementuje małżeństwa jak robienie przetworów z owoców i
13 sierpnia 2015 r.			

uznały, że głosowano zgodnie z ich oczekiwaniami i uzyskały one w głosowanych
sprawach pełne poparcie społeczeństwa.
Tym razem należy się spodziewać, że nie
będzie manipulacji wynikami referendum
i ogłoszony zostanie prawdziwy wynik.
Ciekawe czy tym razem będziemy mieli
do czynienia z głosowaniem na trzy razy
tak. Może się okazać, że tym razem będzie
inaczej. Nie ma bowiem jednomyślności
w poruszanych w pytaniach referendalnych, problemach. Choćby w tym dotyczącym jednomandatowych okręgów
wyborczych. Mamy stronnictwo Pawła
Kukiza, dla którego takie okręgi są gwarancją pełnej demokracji i oddania władzy w państwie narodowi. A są też partie i ugrupowania twierdzące, że będzie
odwrotnie i w parlamencie znajdą się
tylko przedstawiciele dwóch najsilniejszych partii. Istotne różnice występują też
w sprawie finansowania partii. W najbliższym czasie sprawa referendum będzie
w centrum zainteresowania polityków,
a być może także i społeczeństwa.
Wiele jednak wskazuje na to, że referendum znajdzie się w cieniu wyborów parlamentarnych, a propaganda przedwyborcza
będzie się z każdym dniem coraz bardziej
nasilać. I potrwa to aż do ciszy wyborczej
w przeddzień wyborów, 25 października.
Póki co, zaczęło się od spraw natury
ogólnej, a więc od oceny sytuacji w kraju
będącej wynikiem ośmioletnich rządów
Platformy Obywatelskiej. Ocena tej sytua-

cji bywa różna, czasem wręcz diametralnie
odmienna. Poczynając od oceny PiS-u, że
nasz kraj, to same ruiny i zgliszcza, a po
ocenę Platformy stwierdzającej , że Polska
jest krajem w pełni rozwoju i rozkwitu.
Z oceny sytuacji w kraju wynikają też
programy poszczególnych partii, a w nich
aż roi się od obietnic, zapowiadających,
podobnie jak to było za dawnych czasów,
że Polska będzie rosła w siłę, ludzie będą
żyli w dostatku. Świadomość, że spełnienie wszystkich obietnic przedwyborczych
jest niemożliwa i żadna rządząca partia
nie spełniła przedwyborczych obietnic
sprawiła, że narodził się pomysł pójścia
do wyborów bez programu.
Tylko nie wiadomo czego można się
spodziewać po tych, którzy nie mają żadnego programu.
Trwają przymiarki do tworzenia list
kandydatów do sejmu i senatu. Słychać o
politykach, którzy nie będą kandydować,
bo przestają się angażować w politykę.
Coraz częstsze i głośniejsze są głosy
domagające się wyboru do parlamentu
nowych osób.
I tak będziemy świadkami różnych
przepychanek i prób przekonania nas do
konkretnej partii czy kandydatów przez
nią proponowanych.
I z tym zamieszaniem będziemy musieli
sobie poradzić i przed oddaniem swego głosu rozstrzygnąć, na kogo chcemy postawić
i komu powierzyć odpowiedzialność za
przyszłe losy naszej Ojczyzny. Jerzy Bór

warzyw”. W naszym przypadku dochodzi
jednak do ciągłych sprzeczek, bo mieszają
się sposoby wykonania tych przetworów.
Żona Lusia preferuje przepisy litewskie,
ja zaś pozostaję wierny lwowskim, a także
wprowadzam przepisy cieszyńskie.
Na licznych w naszym mieście targach starej książki zakupiłem kilka dotyczących robienia win i przetworów
z owoców i warzyw. Cóż to za wspaniała
lektura! (sic!). We wstępie do książeczki
inż. L. Spissa „Wyrób win owocowych
sposobem domowym” wydanej w 1928
roku, przez Wydawnictwo Towarzystwa
Oświaty Rolniczej w Groszowej Biblioteczce Rolniczej, czytam: „Z chwilą,
gdy wielka wojna dała nam największy
skarb - niezależność polityczną obowiązkiem naszym jest w codziennej, żmudnej
pracy budować trwałe podstawy bytu
dla naszego młodego państwa. Jedną
z konieczności państwowych jest jaknajdalej idące się uniezależnienie ekonomiczne, a więc wzrost wytwórczości rodzimej,
a co za tem idzie ograniczenie przywozu
z zagranicy przede wszystkim tych artykułów, które, służąc do bezpośredniego
spożycia, powodują tylko odpływ naszych
złotych za granicę” (pisownia oryginalna
- A.G.). Z dalszej lektury dowiaduję się,
że wina sposobem domowym najczęściej
wyrabiało się: z jabłek, porzeczek, agrestu,
wiśni, borówek, głogu oraz miodu.
A jak jest w naszej III Rzeczypospolitej?
Rolnicy protestują, bo nikt nie chce od
nich kupić porzeczek i agrestu. Muszą
je sprzedawać po 70 gr za kilogram.
A u nas na rynku, porzeczki po 7 zł,
agrest po 8 zł, wiśnie po 6 zł itd. Czy w

tej sytuacji można robić wina owocowe
w Polsce, aby były tańsze od zagranicznych? Gdzie są gminne spółdzielnie samopomocy chłopskiej, spółdzielnie spożywców, producentów, kółka rolnicze,
związki zawodowe rolników, które by
przeciwdziałały tej patologii?
Patrzę na moje pomidory, jak z małego ziarenka przemieniły się w ogromne prawie dwumetrowe krzaki, owoce
z małych kulek w dorodne pomidory.
Widzę w tym potęgę Bożego Stworzenia. Czas upałów ogranicza moją aktywność do bardzo wczesnych lub bardzo późnych spacerów z żoną Lusią
i naszą suczką Lolą. W ciągu dnia pozostaje jedynie lektura książek. Zafascynowany rosnącymi pomidorami czytam
książkę Medarda Kehla SJ: I widział
Bóg, że to jest dobre. Teologia Stworzenia. Jeszcze raz poznaję główne pojęcia
i twierdzenia teologii stworzenia: creatio – czyli tylko Bóg może stwarzać,
creatio continua – to ciągłe stwarzanie
świata i podtrzymywanie w istnieniu,
providentia – to Opatrzność Stwórcy. I tu
czytam: „Bóg, który na początku powołał
świat do istnienia i nieustannie go w nim
podtrzymuje, jednocześnie prowadzi go
do celu, który od wieków „przewidział”
w całości i dla każdego pojedynczego
stworzenia. Celem tym jest doskonała wspólnota Stwórcy ze stworzeniami
w królestwie Boga... Dlatego cel ten może
być osiągany tylko w miarę współdziałania człowieka z wolą Bożą („concursus
divinus”). A to pozostaje przedmiotem
naszej mocnej „nadziei wbrew nadziei”
(Rz 4,18).
Andrzej Georg
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W. Górniak i J. Grzegorczyk.

Fot. W. Suchta

DEBLOWE ZWYCIĘSTWA

Młodzi tenisiści z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” do osiągnięć
w kraju dokładają dobre wyniki na turniejach za granicą. Po zdobyciu wicemistrzostwa Polski do lat 16, Jakub Grzegorczyk z powodzeniem grał w juniorskim
turnieju do lat 16 w Austrii w Krems. Na krajowych kortach w rywalizacji skrzatów,
czyli do lat 12, dobre wyniki osiągnął Wojciech Górniak grając w Rudzie Śląskiej.

Sport 2000 TE Junior Tour Krems 2015
rozegrany został pod koniec lipca w ramach Tenis Europe Junior Tour. J. Grzegorczyk wraz z Austriakiem Lukasem
Seidlerem wygrali grę deblową pokonując
w finale 6:2 i 6:1 parę Boris Janosik ze
Słowacji i Jan Jermar z Czech. W pierwszej rundzie wygrali 6:4, 6:4 z Nicholasem
Bertagnoli z Włoch i Gianlucą Coloma-Heck z Niemiec, następnie w ćwiećfinale

6:0, 6:3 z parą włoską Nicholas Bertagnoli
i Andrea Moro, w półfinale z Polakami
Pawłem Godkiem i Filipem Kolasińskim
6:3, 2:6 (10:7).
W singlu J. Grzegorczyk przegrał
w półfinale z Austriakiem J. Bangratzem,
wcześniej pokonując swego deblowego
partnera L. Seidlera 6:1, 6:3, Rumuna P.
Adochitei 6:2, 6:4, Chorwata A. Kataneca
6:3, 6:3 i Włocha L. Boici 6:2, 7:6.

TROCHĘ SZCZĘŚCIA
LKS 99 Pruchna - KS Kuźnia Ustroń 0:1 (0:1)

Od zwycięstwa rozpoczęła Kuźnia
Ustroń rozgrywki w piłce nożnej ligi
okręgowej. Mecz wpierwszych minutach
to ataki Kuźni i już po kwadransie gry nasz
zespól prowadzi po bramce zdobytej przez
Mateusza Braka. Bramkową akcję rozpoczął Adrian Sikora, podał do Arkadiusza
Trybulca, a ten dokładnie do strzelca bramki. Na tym zakończono strzelanie goli w
tym meczu. W pierwszej połowie przeważała Kuźnia w drugiej nieznacznie Pruchna
i powinna wyrównać, ale za pierwszym
razem piłka odbiła się od poprzeczki,
a z sytuacji sam na sam zwycięsko wyszedł
bramkarz Kuźni Joachim Mikler.
Kuźnia wystąpiła w składzie: J. Mikler,
Tomasz Czyż, Ariel Moskała, Konrad Pala,
Mateusz Brak, Zbigniew Krysta (od 92
min. Piotr Wróbel), Marek Szymala (od
87 min. Piotr Husar), A. Trybulec, Adrian

Gibiec (od 61 min. Damian Madzia), Dawid Kocot, A. Sikora (od 67 min. Łukasz
Strach).
Po meczu trener Kuźni Mateusz Żebrowski powiedział: - Dla nas w tym
meczu najważniejsza była wygrana na
inaugurację i to się udało. Dwie różne
połowy tego spotkania. Pierwsza pod naszą kontrolą. Udało się stworzyć sytuacje
bramkowe i jedną wykorzystać. W drugiej
połowie liczyliśmy na to, że przeciwnik
zaatakuje, odkryje się, a nam uda się wyprowadzić kontrę. Nie udało się. Mieliśmy
trochę szczęścia. Ktoś nam policzył, że
w Pruchnej nie wygraliśmy od pięciu lat.
Tym razem się udało.
Przed Kuźnią w najbliższą sobotę mecz
w Skoczowie z tamtejszym Beskidem.
W tym sezonie w bielskiej okręgówce
po wzmocnieniach powinny walczyć

O występie w Austrii J. Grzegorczyk
mówi: - Każdy przeciwnik jest nowy
i poznaje się go na rozgrzewce. Trzeba
ustalić jego mocne i słabe strony, po czym
przechodzi się do meczu. U mnie różnie
to wygląda. Raz zaczynam bardzo dobrze,
innym razem beznadziejnie i dopiero po
czasie wracam do gry. Generalnie dobrze
mi się gra z chłopakami, którzy przebijają,
lubią wymiany, choć na każdego jest sposób. Wszystko zależy od dnia, dyspozycji.
W Austrii mogło być lepiej w singlu, ale
i tak jestem zadowolony.
W Rudzie Śląskiej rozgrywano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów. Grający w nim reprezentant UKS
„Beskidy” Wojciech Górniak w pierwszej rundzie miał wolny los, w drugiej
pokonał Michała Całę z Grzegórzeckiego Kraków 6:0, 6:1, po czym niestety
przegrał w ćwierćfinale z Filipem Wroną
z MUKS Tenis Katowice 6:2, 6:3. Zresztą
z F. Wroną w parze wygrali grę podwójną
pokonując w finale parę Martyn Pawelski
z KS Mostostal Zabrze i Błażej Sopoliński
z SKS Match Point Ślęża 7:6, 6:4.
- W singlu w pierwszej rundzie miałem
wolny los i się trochę rozluźniłem - mówi
W. Górniak. - Potem grałem z chłopakiem,
który nie jest najlepszy, nawet trochę się
pobawiłem. Następnie przegrałem z Filipem Wroną, bo w ogóle nie siedział mi serwis i backhand. Zawiodły nerwy. Próbuję
się uspokajać, oddycham głęboko, planuję
kolejne zagranie i staram się nie myśleć
o wyniku. Co innego w deblu, bo nie ma
takiego stresu. W finale przegrywaliśmy
w pierwszym secie 0:4, przeciwnicy chyba
za szybko poczuli wygraną, a my dociągnęliśmy do 5:5 i w tie breaku wygraliśmy
gładko. W drugim secie już byliśmy na
fali.
Wojsław Suchta
o awans właśnie Beskid Skoczów i WSS
Wisła, zapewne też któraś z żywieckich
drużyn. Moim zdaniem powinna do nich
dołączyć Kuźnia. M. Żebrowski: - Mecz
w Skoczowie pokaże, czy jesteśmy w
stanie mierzyć się z najlepszymi. Uważam, że tak, dysponujemy solidną kadrą,
a w sobotę czeka nas dobre widowisko.
Wojsław Suchta
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