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Kiedy byłam radną i chciałam reaktywować Festi-

wal Piosenki Czeskiej
i Słowackiej, usłyszałam:

„Kogo zamierza pani zaprosić,
Helenę Vondraczkovą? Kto
pani na koncert przyjdzie?”
Więcej na str. 7
Można by powiedzieć, że

pomidor to po prostu pomidor , więc po

cóż komplikować, zagłębiając
się w odmiany. Jednak

Zespół „Karlik” przyciągnął tłumy do ustrońskiego amfiteatru.

Fot. M. Niemiec

BIESIADY I ŹRÓDŁA

już od wiosny czekam na Bawole Serca.
Więcej na str. 11

Każdy artysta życzyłby sobie takiej frekwencji, jaką miała „Biesiada z Karlikiem” w sobotni
wieczór w amfiteatrze. Można się zastanawiać, czy to rozrywka najwyższych lotów, ale nie
można odmówić jej popularności.

„Karlik” to siedmioosobowy zespół
kowego repertuaru, swobodą, kulturą
wokalno-muzyczny z Koszęcina, który,
i obyciem scenicznym; zaraża radością
jak zapowiadali organizatorzy: „poryśpiewania i wspaniale bawi widownię”.
wa żywiołowością wykonywanego folNie kłamali. „Karlik” i porywał, i zarażał.
(cd. na str. 8)

WYBUCH GAZU W CENTRUM
Policjanci z ustrońskiego komisariatu wyjaśniają przyczyny i okoliczności wybuchu
gazu w budynku w centrum miasta. W wyniku eksplozji jedna osoba doznała poparzeń. Ciężko ranny 73-latek został zabrany śmigłowcem do specjalistycznego szpitala.

Redakcja naszej Gazety Ustrońskiej mieści się jakieś 100 metrów od miejsca zdarzenia, a jednak tąpnięcie było odczuwalne. Zastanawialiśmy się przez chwilę, co się stało,
ale doszliśmy do wniosku, że to odgłosy remontu, który trwa za ścianą. Gdy jednak
kilka minut później rozległy się syreny i dobiegł nas dźwięk z wozów strażackich,
wiedzieliśmy, że coś się stało.
(cd. na str. 2)

W Muzeum Ustrońskim możemy oglądać nową wystawę rękodzieła Łucji Dusek-Francuz
(stylizowana odzież), Agnieszki Pawlitko i Agnieszki Kunc (biżuteria) oraz Jadwigi Jaesche
(ceramika). Eksponaty do kupienia.
10 sierpnia 2017 r.

		

Dzieci były bardzo przejęte. Fot. M. Niemiec

NOWY
BOJOWY
OSP Ustroń Polana otrzymała nowy
wóz strażacki. W piątek, 4 sierpnia zajechał pod strażnicę, a następnie na parking
przed kościołem, gdzie odbyło się szkolenie. To ważne wydarzenie w życiu jednostki, ale i całej społeczności dzielnicy.
(cd. na str. 5)
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Akcja ratownicza trwała 3 godziny.

Fot. A Jarczyk

WYBUCH GAZU W CENTRUM
(cd. ze str. 1)

W środowe południe, 2 sierpnia, po
11.30 w jednym z budynków przy ulicy

Brody w Ustroniu doszło do wybuchu
gazu. W akcji ratowniczej brało udział

sześć jednostek straży pożarnej, policjanci
z ustrońskiej komendy oraz ratownicy
medyczni. Strażacy wyprowadzili mieszkającego tam mężczyznę i udzielili mu
pierwszej pomocy. Gdy nadjechało pogotowie ratunkowe, medycy zdecydowali
o przetransportowaniu go do szpitala.
Śmigłowiec wylądował na miejskim boisku Kuźni, skąd zabrał ciężko rannego,
poparzonego 73-letniego właściciela budynku do szpitala w Nowej Soli.
Siła wybuchu była tak duża, że wszystkie szyby w oknach budynku wyleciały,
szkło rozsypało się w najbliższej okolicy,
w tym na dachach samochodów znajdujących się zaraz za ogrodzeniem. Podczas
trwania akcji ulica nie była przejezdna. Na
chodnikach zgromadzili się przechodnie,
którzy uważnie śledzili czynności wykonywane przez służby ratunkowe. Akcja
zakończyła się o godzinie 14.
Po zakończonych czynnościach strażaków zostały przeprowadzone oględziny
miejsca zdarzenia z udziałem śledczych,
technika kryminalistyki oraz biegłego
z zakresu pożarnictwa. Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego zabezpieczyli
butle gazowe w mieszkaniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że gaz najprawdopodobniej ulatniał się z nieprawidłowej
instalacji butli gazowej. Śledczy ustalają
obecnie szczegółowe okoliczności całego
zdarzenia.
Agnieszka Jarczyk

WYSTAWA
PRODUKTÓW
REGIONALNYCH

Taki oto ciekawy pojazd przejechał ulicami Ustronia w sobotę po południu, wzbudzając
wielkie zainteresowanie przechodniów. Samochód wygląda niesamowicie, jednak jego niskie
zawieszenie poważnie utrudniało mu przejazd przez progi zwalniające. Fot. M. Niemiec

to i owo
z
okolicy

obszar zagrożony. Informują
o tym stosowne tablice. Jest
apel o zaszczepienie zwierząt
domowych przeciwko wściekliźnie. Alarm obowiązuje do
odwołania.

Trwa budowa kolejnego ronda
w Cieszynie. Powstaje ono
u zbiegu ulic Bielskiej, Korfantego i Hajduka. Ma być gotowe
do końca października.

Od 9 do 12 sierpnia na ulicy
Frysztackiej w Cieszynie, prowadzone są roboty poprawkowe po niedawnym remoncie
tej drogi. Na pewnych odcinkach stwierdzono pojawienie
się usterek na warstwie ścieralnej asfaltu.

* * *

Na początku sierpnia stwierdzono przypadek wścieklizny
u nietoperza w Cieszynie.
Chory zwierzak pojawił się na
ulicy Bobreckiej. Powiatowy
Lekarz Weterynarii wyznaczył
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* * *

* * *

W Skoczowie rozdysponowano ponad 10 ton żywności
oraz 1100 paczek żywnościowych. Mieszkańcy będący

15 sierpnia odbędzie się pierwsza międzynarodowa wystawa produktów regionalnych. Od godz. 10.00 na ustrońskim
rynku będzie degustacja regionalnych
produktów spożywczych i napojów, a jeżeli komuś one bardzo zasmakują, może je
zakupić po okazyjnej cenie. Oprócz tego,
będą miały miejsce także prezentacje rękodzielnicze oraz konkursy. O godz. 13.00
zaplanowano koncert Orkiestry Dętej
KWK JAS-MOS z Jastrzębia.

w potrzebie otrzymali m.in.
makaron, ryż, mleko, cukier
i olej rzepakowy.

* * *

Czynione są starania, aby nadać status uzdrowiska części
wsi Zabłocie. Na terenie sołectwa znajdują się cenne złoża
naturalnych bogactw. To solanka jodowo-bromowa oraz
borowina, które od 1995 roku
wykorzystuje do swoich celów
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”. Rzecz w tym, by
ta część wsi została włączona
w poszerzoną strefę „C” uzdrowiska Goczałkowice Zdrój.

* * *

W zbiorach bibliotecznych
Książnicy Cieszyńskiej od-

kryto unikatowy egzemplarz
„Missale Vratislaviense”, czyli
najstarszy mszał wydrukowany w Polsce. Dzieło to jest jedną z najcenniejszych polskich
ksiąg liturgicznych. Mszał
wydrukowano w 1505 roku
w Krakowie. Zabytek został
poddany skomplikowanemu
procesowi konserwacji.

* * *

W Zamarskach otwarta zostanie Aleja Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki
Ludowej. Nastąpi to na terenie Parku Rekreacyjno-Sportowego w centrum wsi.
Mieszkańcy społecznie wyłożyli kostką główną alejkę…
(nik)
10 sierpnia 2017 r.

KRONIKA MIEJSKA

Numer alarmowy 112

NAJLEPSZE ŻYCZENIA
DLA JUBILATÓW:

Anna Buchta z d. Gomola
85 lat
Hermina Ciemniak z d. Polok
85 lat
Anna Chrapek 			
85 lat
Marian Glajc 			
80 lat
Gerda Martynek z d. Kowalska
91 lat
Władysław Poloczek 		
80 lat
Erwin Raszka 			
85 lat
Jan Rymorz 			
80 lat
Alicja Torbus z d. Sadowska
80 lat
Anna Stec zd. Sosna 		
80 lat
Anna Zając z d. Bukowczan
85 lat
Julia Zakrzewska z d. Małysz
80 lat
Mirosława Zaręba z d. Dwornik
85 lat
Gertruda Zowada-Szczepańska z d. Kuleta 80 lat

ul. Dominikańska
os. Cieszyńskie
ul. Wiejska
ul. Drozdów
os. Cieszyńskie
ul. Źródlana
ul. Traugutta
os. Cieszyńskie
ul. Sikorskiego
ul. Źródlana
ul. Wąska
ul. Dąbrowskiego
os. Cieszyńskie
ul. Złocieni

* * *

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Anna Korcz z Ustronia i Grzegorz Zając z Białej

* * *

15 SIERPNIA
ŚWIĘTO
WOJSKA POLSKIEGO

Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00
Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
		
33 857-26-00
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

STRAŻ MIEJSKA
31 VII 2017 r.
Interwencja w sprawie przejechanej sarny przy ul. Jelenica.
31 VII 2017 r.
Zgłoszono konieczność naprawy

mostku przy ul. Chałupniczej oraz
zniszczonych znaków drogowych.
1 VIII 2017 r.
Wandale zniszczyli jeden z reflektorów przy budynku biblioteki
miejskiej.
1 VIII 2017 r.
Anonimowa prośba o interwencję
w stosunku do kobiety opalającej
się topless nad Wisłą. Nie odnaleziono osoby, której dotyczyło
zgłoszenie.
2 VIII 2017 r.
Mandatem za parkowanie w niedozwolonym miejscu na ul. Traugutta
ukarano mieszkańca Gliwic.
3 VIII 2017 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych oraz lamp oświetleniowych przy ul. Nadrzecznej,
ul. Wojska Polskiego i ul. Solidarności. Wszelkie uwagi przekazano
osobom odpowiedzialnym.
4 VIII 2017 r.
Mieszkankę Koniakowa ukarano
mandatem za postój na ul. Ogrodowej, a kierowców z zachodnio-pomorskiego za postój na
ul. Traugutta.
5-6 VIII 2017 r.
Interwencja w sprawie potrąconej
sarny przy ul. Wiślańskiej. (ed)

ZAJĘCIA NA PLACU ZABAW
W JASZOWCU

godz. 10.30 – msza św. w kościele katolickim pw. św. Klemensa w intencji
poległych żołnierzy Wojska Polskiego
w czasie wojny bolszewicko-polskiej
oraz podczas II wojny światowej
godz. 11.45 – przemarsz orkiestry,
pocztów sztandarowych i uczestników
uroczystości przed Pomnik Pamięci
Narodowej
godz. 12.00 – uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów przy pomniku.
Dla katolików dzień ten jest również świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku wspominamy 73.
rocznicę Powstania Warszawskiego oraz 97. rocznicę bitwy
warszawskiej.

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Marian Koloska		 lat 72		ul. Grabowa
Bogusław Radosz
lat 69 		ul. Złocieni
Anna Błahut 		 lat 81 		os. Cieszyńskie
32/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę
do 30 września w godz. 10.00 – 12.00 na terenie placu zabaw
w Jaszowcu.

* * *

KIERMASZ KSIĄŻKI

Podczas wakacji w piątki przed budynkiem Miejskiej Biblioteki
Publicznej, a w razie niepogody w środku, odbywa się wakacyjny
kiermasz książek używanych.

* * *

PLENEROWE KINO LETNIE
11 sierpnia o godz. 22.30 na Małej Czantorii w Poniwcu będzie
można obejrzeć film „Nietykalni”. 12 sierpnia o godz. 23.00
również na Małej Czantorii puszczany będzie film „Dyemotion”.
Na ustrońskim rynku natomiast o godz. 19.30 dla najmłodszych
specjalny seans bajkowy: „Bolek i Lolek na wyspach Indonezji”,
„Reksio i jamnik”, „Chory ząb”, „Reksio taternik”, „Porwana
królewna”, „Siódmy krasnoludek”. O 20.30 coś dla siebie znajdą
również dorośli – kto lubi komedie francuskie, może udać się
na film „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. 13 sierpnia na Małej
Czantorii o godz. 22.00 będzie można obejrzeć film „Dobrze
się kłamie w miłym towarzystwie”. 14 i 15 sierpnia również
na górze o godz. 22.30 będą puszczane filmy „Dzikie historie”
i „Smak curry”.
32/2017/2/R

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

10 sierpnia 2017 r.
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INWESTYCJE
W POLANIE

Na ul. Furmańskiej furmanek nie uświadczysz, ale dziur i łat
było w niej tyle, że trudno zliczyć. Teraz nawierzchnia jest gładka,
a pobocza poszerzone, i wygodnie można dojechać do Dobki. Furmańska jest drogą powiatową, jednak zadanie modernizacji drogi
realizowało Miasto Ustroń, a koszty zostały podzielone równo

pomiędzy miasto i powiat. Remont drogi kosztował prawie 350
tys. zł, a wykonała go firma Eurovia.
Kolejną inwestycją w Polanie jest budowa chodnika przy ul.
Wiślańskiej. Tą drogą jeździliśmy wszyscy do Wisły przed wybudowaniem obwodnicy, obecnie służy głównie mieszkającym
przy niej ustroniakom, ale i, niestety, piratom drogowym, którzy
na „prostce” urządzają wyścigi. Trzy lata temu miał tam miejsce
wypadek, w którym zginęła młoda kobieta. Teraz piesi mogą już
bezpiecznie poruszać się po chodniku, mimo iż konieczne są jeszcze prace wykończeniowe. Koszt budowy chodnika to prawie 400
tys. zł, wykonawcą jest firma SIM z Goleszowa.
(mn)

Przy górnej stacji Kolei Linowej Czantoria powstał oryginalny mural. Kolejne malowidło ścienne w naszym mieście znajduje się na wysokości
851 m n.p.m., a powstało w lipcu podczas Festivalu Góra Kolorów z okazji 50-lecia wyciągu. Autorami muralu utrzymanego w stylu plakatu
z lat 60. są członkowie Stowarzyszenia Kukloki, zawiązanego w 2007 roku w Piekarach Śląskich. W ciągu dnia artyści malowali dzieło,
a nocowali w indiańskim tipi, ustawionym nieopodal budynku górnej stacji kolei. Warto również odnotować, że tor saneczkowy na Czantorii obchodzi w tym roku dwudzieste urodziny, w związku z czym ogłoszono ciekawe konkursy. Szczegóły na facebookowej stronie kolei.

DZIEŃ
OSÓB
STARSZYCH

2 sierpnia kolejna stłuczka na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Dominikańskiej. Przyczyna
wciąż ta sama - wymuszanie pierwszeństwa.
Fot. W. Herda
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17 sierpnia na ustrońskim rynku odbędzie
się 8. już Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych. O godz. 9.30 oficjalnie przywitani zostaną seniorzy zarówno z ustrońskiego,
jak i z okolicznych domów spokojnej starości i opieki społecznej. Od 10.00 będzie
trwać koncert Estrady Ludowej „Czantoria”
pod kierunkiem Danuty Zoń-Ciuk, a po niej
występować będą podopieczni z domów
i ośrodków opieki społecznej.
10 sierpnia 2017 r.

Zdaniem
Burmistrza
O wyposażeniu ochotniczych
straży pożarnych mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

* * *

Po przeszkoleniu strażacy będą gotowi do wyjazdu nowym samochodem.

Fot. M. Niemiec

NOWY BOJOWY

(cd. ze str. 1)
Na miejsce przyjechał komendant po- tys. zł. Jest to możliwe tylko i wyłącznie
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w przypadku bardzo dobrej współpracy
Damian Legierski, wcześniej komendant z samorządem.
miejski OSP i komendant Jednostki Ra– Bardzo się cieszymy, że po długim
towniczo-Gaśniczej PSP w Polanie. Za- okresie oczekiwania wreszcie mamy nowy
pytałam, czy samochód bojowy Polana samochód. To dla nas wielkie święto.
otrzymała po znajomości.
Jak widać, strażacy mają teraz szko– Oczywiście nie, chociaż z racji po- lenie, żeby lepiej poznać możliwości
przedniego miejsca pracy szczególnie mi sprzętu. Nowym samochodem będziemy
blisko do tej jednostki. Miałem ją też oka- mogli szybciej dojechać na miejsce zdazję poznać podczas działań i wiem, że za- rzenia i w razie potrzeby wykorzystasługuje na jak najlepszy sprzęt. Zastąpienie my nowoczesny sprzęt. Sami strażacy
starego, wyeksploatowanego samochodu też będą bezpieczniejsi, bo biorą udział
nowym to bardzo ważne wydarzenie nie w naprawdę trudnych akcjach – dodaje
tylko dla druhów z Polany. To polepszenie prezes jednostki w Polanie Józef Gajdzica.
bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy,
Szkolenie uważnie obserwowały dzieci
miasta, ale i powiatu. Zawsze najwięk- ochotników. Marcin Malik i Maciej Malik
sze święto dla strażaków ochotników to mimo upału wystąpili w firmowych strootwarcie strażnicy, ale zaraz na drugim jach, a towarzyszyła im Nikola Gomola.
miejscu jest pozyskanie nowego samo- Dzieci bardzo przeżywały przyjazd nochodu. To bardzo poważne wzmocnienie wego samochodu, ale też nie kryły przydla jednostki, bo z nowym samochodem wiązania do starego jelcza. Powiedziały,
otrzymują nowoczesne wyposażenie, dzię- że go nie oddadzą.
ki któremu mogą być bardziej skuteczni.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy,
Cieszę się, że mamy już za sobą czasy typ M-2-6-3000-8/1600-1, przyjechał do
naprawiania, przerabiania, tuningowania Polany 4 sierpnia. Strażacy biorący udział
samochodów różnego pochodzenia dla w szkoleniu mogli się zapoznać z jego
OSP. Mamy przed sobą nowiuteńki pojazd, parametrami, wyposażeniem, włączyli
prosto z fabryki, o wartości ponad 800 też syrenę. W samochodzie marki Scania,
wyprodukowanym w 2017 roku, znajdują
się m.in.: dwie autopompy, linia szybkiego
natarcia, działko dachowe oraz pojemny
zbiornik wody.
Monika Niemiec
32/2017/4/R

Nowy nabytek obejrzał komendant powiatowy straży pożarnej.
Fot. M. Niemiec
10 sierpnia 2017 r.

		

Jednym z najważniejszych zadań, które
realizują samorządy gminne, jest ochrona
mieszkańców przed różnymi zagrożeniami i skutkami działania żywiołów. Aby
można było sprostać temu zadaniu, oprócz
ludzi, na których zawsze możemy liczyć,
potrzebny jest również sprzęt.
Od początku naszego samorządu kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom odgrywają druhowie
z ochotniczych straży pożarnych. Staramy
się jak najlepiej przygotowywać strażaków
do pełnienia przez nich bardzo trudnej
służby, ale też wyposażyć ich w dobry
sprzęt. Kilka lat temu został przyjęty i jest
systematycznie realizowany plan wymiany
najważniejszego elementu wyposażenia
ustrońskich jednostek, jakim jest wóz
bojowy. Co dwa lata udaje nam się doprowadzić do wymiany głównego wozu
w kolejnych OSP. I tak w 2013 roku nowy
samochód otrzymała jednostka OSP Centrum, dwa lata później OSP Nierodzim,
a w tym roku, właśnie kilka dni temu,
nowy pojazd zaparkował w garażu strażnicy na Polanie. Kiedy za dwa lata wóz
otrzyma OSP Lipowiec, zrealizujemy
plan wyposażenia wszystkich miejskich
jednostek w nowoczesne wozy bojowe.
Jest to o tyle ważne, że straż pożarna, czy
to państwowa, czy ochotnicza, nie zajmuje
się już wyłącznie gaszeniem pożarów, ale
bierze udział w akcjach ratunkowych przy
zatruciach czadem, interweniuje podczas
wypadków drogowych, pomaga walczyć
ze skutkami klęsk żywiołowych. A tych
zdarzeń w ostatnich latach odnotowuje się
coraz więcej. Nowoczesne wozy bojowe są
wyposażone w sprzęt pomocny przy tego
rodzaju akcjach, dlatego ich jakość musi
być na jak najwyższym poziomie.
Oczywiście taki sprzęt musi sporo kosztować, cena nowego wozu bojowego
z wyposażeniem wynosi około 800 tys. zł.
Z budżetu miasta na ten cel wydaliśmy 500
tys. zł, pozostałą kwotę zapłacił Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.
Mam nadzieję, że dokonane już zakupy
podniosą bezpieczeństwo mieszkańców
Ustronia i na pewno też okolicznych
miejscowości, a zakup wozu dla OSP
Lipowiec będzie ukoronowaniem modernizacji sprzętu naszych jednostek OSP,
które służą nam na co dzień, a bez których
trudno byłoby już sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek miejscowości,
a zwłaszcza turystycznej, jaką jest
Ustroń.
Spisała: (mn)
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Mimo braku nagłośnienia publiczność zasłuchana była w treść utworów religijnych. Fot. A. Jarczyk

KONCERT BEZ FLESZY
W niedzielne popołudnie, mimo niezbyt
sprzyjającej pogody, w amfiteatrze zebrała
się grupa osób chcących posłuchać muzyki
i pieśni chrześcijańskich w wykonaniu
Roberta Kasprowicza z zespołem. Kilka
minut przed rozpoczęciem tego wydarzenia na scenę wyszedł Bolesław Heczko
z Międzynarodowego Stowarzyszenia
Gedeonitów. Stowarzyszenie to wyrosło
i zakorzeniło się w teologii protestanckiej.
Gedeonici za cel stawiają sobie popularyzację Biblii, którą najczęściej rozdają
bezpłatnie. Robią to w hotelach, szkołach,
zakładach karnych i innych miejscach
oraz instytucjach. Gedeonici powstali
w 1899 r. w Boscobel, w amerykańskim
stanie Wisconsin. Dotarli do niemal 150
krajów, gdzie rozdali około 600 milionów egzemplarzy Nowego Testamentu.
W Polsce około miliona. Biblia gedeonitów
jest dość uszczuplona. W Ewangeliach św.
Marka i Jana brakuje części tekstu, zaś w

kanonie Starego Testamentu nie ma siedmiu Ksiąg: dwóch Machabejskich, Mądrości, Syracha, Tobiasza, Judyty i Barucha.
– Od 8 lat organizujemy koncert pieśni
chrześcijańskiej. Chcieliśmy stworzyć alter-

Robert Kasprowicz z zespołem.

INNA HISTORIA
O KAPLICZCE
W poprzednim numerze naszej Gazety Ustrońskiej zamieściliśmy artykuł Jerzego Niemca, który wspomina o kapliczce na
Skalicy. Autor przedstawił zasłyszaną historię dotyczącą jej
powstania, ale jak wynika z rozmów z naszymi czytelnikami,
różne są zdania na ten temat. Poniżej informacja ze strony
internetowej parafii św. Klemensa.

Kapliczka drewniana na Skalicy
U podnóża Skalicy znajduje się drewniana kapliczka z 1901
roku zawieszona na buku. Kapliczka jest dwupoziomowa, oszklona. W pierwszej części umieszczono obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem w złotej ramce drewnianej stojącej na dwóch
nóżkach. W drugiej części widać krzyż z żeliwnym odlewem na
tle ściany wyłożonej niebieskimi listewkami ułożonymi poziomo.
Wokół krzyża rozchodzą się złote promienie.
Z kapliczką na Skalicy wiąże się tragiczne wydarzenie, które
opowiada Jan Misiorz: Ja nie znam legendy, ale prawdę która
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natywę dla różnych imprez odbywających
się w ustrońskim amfiteatrze. Chcieliśmy
też przy okazji koncertu zachęcić was
do czytania Pisma Świętego. Gedeonici,
działający od ponad 100 lat, za cel swojej
działalności obrali sobie propagowanie
i rozprowadzanie Pisma Świętego – mówił jeszcze przed koncertem Heczko. Nie
dane mu było jednak długo przemawiać
z pomocą nagłośnienia, ponieważ w pewnej chwili zabrakło prądu. Mimo prób
szukania rozwiązania w takiej sytuacji
i podłączenia sprzętu muzycznego do
nagłośnienia, okazało się, że prądu nie
będzie jeszcze przed dłuższy czas. Po
chwili namysłu organizatorzy i wykonawcy zaprosili zgromadzoną publiczność do
pierwszych ławek, a sami przeszli przed
scenę, tak aby ich śpiew był słyszany
przez ludzi. Przez braku prądu, atmosfera
w amfiteatrze zrobiła się bardziej familijna. Zebranym nie przeszkadzało chłodne
powietrze i deszcz dudniący o zadaszenie. Wsłuchani byli w utwory i psalmy
śpiewane przez Roberta Kasprowicza.
W trakcie koncertu między słuchaczy wyszli gedeonici, którzy rozdawali chętnym
Nowy Testament w formie małej, niebieskiej książeczki, na której jako logo widniała lampka oliwna. Agnieszka Jarczyk

Fot. A. Jarczyk

głosi skąd się ta kapliczka tam wzięła. Opowiedział mi o tym bezpośredni świadek zajścia – mój dziadek Adam Kozok. W tamtych
czasach tutejszymi lasami zarządzał Förster (to funkcja, a nie nazwisko, nazwiska nie pamiętam). Mieszkał w budynku, gdzie dziś
jest Nadleśnictwo, z piękną żoną i dwudziestokilkuletnimi synami
o imionach Fritz i Heinz (który był starszy). Mój dziadek Adam
w roku 1874 pracował u pana Förstera jako stangret i rusznikarz,
a więc woził żonę leśniczego i zajmował się bronią myśliwską.
Obsługiwał wszystkie polowania, a były organizowane dość
często. W któryś niedzielny poranek odbyło się polowanie na
Skalicy, w którym brało udział kilku myśliwych i pan zarządca
z synem Heinzem. Myśliwi zajęli swoje miejsca, Skalica była
wtedy gęsto zarośnięta. W pewnym momencie padł strzał, który
nieszczęśliwie trafił Heinza. Myśliwi znieśli go, przybył lekarz,
ale strzał okazał się śmiertelny. Rozpacz rodziców była ogromna. Matka chciała popełnić samobójstwo. Pan zarządca kazał
służbie pochować wszystkie ostre przedmioty w domu. Po kilku
miesiącach, kiedy ból trochę zelżał, matka poszła na miejsce
tragedii i kazała tam postawić krzyż i kapliczkę z Matką Boską
oraz kamienną ławeczkę. W latach pięćdziesiątych minionego
wieku byłem wielokrotnie z dziadkiem w tym miejscu i dziadek
pokazał mi gdzie zginął młody Heinz.
Kapliczka nie znajduje się na terenie naszej parafii, ale jest
związana z nami poprzez nabożeństwa majowe, które tam są
odprawiane.
10 sierpnia 2017 r.

Kiedy byłam radną i chciałam reaktywować ustroński Festiwal Piosenki Czeskiej
i Słowackiej po ponad 20-letniej przerwie,
usłyszałam na Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miasta z przekąsem
między innymi wypowiedziane słowa:
„Kogo zamierza pani zaprosić, Helenę
Vondraczkovą, kto pani na koncert przyjdzie?” W czasie trwania gali pt. „Echa
Festiwali Piosenki Czeskiej i Słowackiej”
Ustroń'11 Vondraczkovej nie było, a widownia amfiteatru wypełniła się po brzegi. Okazało się, że takie koncerty, czy to
w Kudowie, czy w Ustroniu, mają swoich
fanów, są bardzo mile widziane, bo pewne
gwiazdy są ponadczasowe i każdorazowo
ze swoimi znanymi przebojami będą się
podobać. Ponadto w każdym kraju jest
wielu znakomitych, znanych wokalistów
i zawsze jest w czym wybrać.
W sobotni wieczór zadzwoniło do
mnie kilku ustroniaków pytając czy oglądam koncert i jak mi się podoba. Jedna
z rozmówczyń powiedziała mi, że ogląda
ten festiwal z nostalgią, wzruszeniem
i bardzo żałuje, że nie odbywa się w Ustroniu. Wspomnienia odżyły z pewnością
w niejednym domu. Ktoś ważny z branży
dodał, że nie mam się co denerwować, bo
nasz festiwal był organizowany z wielkim
rozmachem, zupełnie nieporównywalnym
do obecnego w Kudowie Zdroju. Czy tak
jest, czy nie, najważniejsze, że się odbywa.
Ustroń, niestety, nie umiał szansy wykorzystać, a na coś takiego jak w Kudowie, tylko
na przykład piosenki polskiej i słowackiej,
jestem przekonana, byłoby nas stać. Przez
14 lat królowała tutaj piosenka polska,
czeska i słowacka, a teraz mogłaby być
zupełnie dobrze, wręcz logicznie podzielona na dwa uzdrowiskowe miasta, jeśli
nie można było inaczej. Do tego jednak
trzeba wykazać także choć trochę chęci
i zainteresowania.
Elżbieta Sikora

LIST
DO REDAKCJI
I cóż Drodzy Czytelnicy, jak widać Festiwal Piosenki Polskiej i Czeskiej na
dobre zadomowił się w Kudowie Zdroju.
Rodzina Królikowskich zainicjowała to
przedsięwzięcie i po raz drugi tam miało
miejsce. Koncert Galowy odbył się 5 sierpnia br. retransmitowała Telewizja Polska
- program II w czasie dobrej oglądalności.
W tym roku udział wzięli: Helena Vondraczkova (Ustroń miał to szczęście,
że kiedy tutaj występowała w 1978 r.,
była na topie), Gabi Gold, a ze strony
polskiej Renata Przemyk, tercet – Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert
Rozmus oraz Artur Chamski, Wojciech
Kaleta, Łukasz Borowiecki, Paweł Domagała. Koncert prowadził Artur Andrus,
a zatytułowany był „Czas wszystko zmienia” (zgodnie z tytułem utworu z repertuaru Boba Dylana).
Oceniając poziom imprezy mogę stwierdzić, iż organizatorzy przyjęli skromną,
kameralną formę z nieliczną obsadą oraz
towarzyszącą, jak przystało na regułę festiwalu, orkiestrą. Ciekawe było wykonanie
popularnych przebojów raz śpiewanych po
polsku, a raz po czesku. Scenografię stanowiła naturalna, podświetlona przyroda,
co dodawało imprezie swoistego klimatu
i nastroju. Zapełniona widownia świadczyła o tym, że jest zapotrzebowanie na
ten festiwal. Na zakończenie wszyscy wykonawcy zaprezentowali piękną dedykację
ofiarowaną zmarłemu w maju Zbyszkowi
Wodeckiemu, co wywołało w publiczności
na miejscu i przed telewizorami wielkie
rozrzewnienie.

SAMOTNA PARA
W tym roku pierwszy bocian przyleciał do gniazda 1 kwietnia i zanim się
na dobre zadomowił, już musiał bronić
swojego ustrońskiego lokum przed obcym
bocianem, który zaatakował 3 kwietnia.
Ostatecznie napastnik przejął gniazdo
i jeszcze tego samego dnia powitał partnerkę. Od 10 do 12 kwietnia para odpierała
ataki trzeciego bociana, prawdopodobnie
pierwszego lokatora. Mimo zagrożenia
ptaki robiły, co do nich należy i 14 kwietnia powitały na świecie pierwsze jajko.
Dwa dni później pojawiło się drugie, później trzecie, czwarte i do 20 kwietnia miały
już 5 jaj. Osoby obserwujące życie bocianiej rodziny przez internet na www.bociany.edu.pl miały nadzieję na oglądanie
piskląt. Niestety, 29 kwietnia rozpoczęła
się seria przykrych zdarzeń. Najpierw samiec odrzucił jedno jajo na skraj gniazda,
potem to samo zrobiła samica. 2 maja nastąpił najgroźniejszy atak obcego bociana,
w wyniku którego bociany straciły wszystkie jajka. Ataki powtarzały się do połowy
maja, ale w miłośników bocianów wstąpiła nowa nadzieja, gdy 17 i 20 maja samica
10 sierpnia 2017 r.

zniosła 2 jaja. Niestety, 17 czerwca pisklęta nie przeżyły klucia. Obecnie możemy
obserwować w gnieździe samotną parę
boćków. Wkrótce odlecą.
(mn)

		

WILGOTNOŚĆ
PALIWA
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową. Oznacza to m.in., że od 1 września nie wolno
palić opałem niskiej jakości, m.in. mułem
i flotem. Trzeba też będzie wymienić
niektóre piece. Poniżej V część najczęściej zadawanych pytań na temat
uchwały.

Uchwała zakazuje spalania
biomasy stałej o wilgotności
powyżej 20%. Co to oznacza
i jak to stwierdzić?
Biomasa stała jest tu rozumiana jako
drewno, pellet, słoma itp. Drewno o wilgotności poniżej 20% można uzyskać
poprzez jego sezonowanie przez okres
około dwóch lat. Warto zauważyć, że
różne gatunki drewna suszy się zupełnie
inaczej – wykorzystując inne techniki,
dążąc do osiągnięcia innego poziomu wilgotności i stosując zupełnie inne temperatury. Różne gatunki drewna mają zupełnie
inne optymalne parametry, co wymusza
stosowanie na nich innych technik suszenia i dalszej obróbki. Suszenie naturalne
trwa od pół roku do kilku lat w zależności
od wymiarów drewna i jego wilgotności
wynikającej z gatunku drzewa i pory
roku, w którym drzewo zostało ścięte.
Drewno może być także suszone sztucznie
i tu pożądaną wilgotność można uzyskać
w ciągu kilku–, kilkunastu dni. Stopień
wilgotności drewna każdy jego użytkownik może stwierdzić samodzielnie przy
zastosowaniu prostego wilgotnościomierza, natomiast przy wilgotności powyżej
23-25% wystarczy dotknięcie ręki, aby
odczuć, że drewno jest mokre. Wybierając
drewno, zwracajmy uwagę na jego wilgotność i gatunek. Im bardziej suche i twarde
(buk lub dąb), tym lepiej i wydajniej.

Jakie drewno jest najlepsze
do palenia w kominku?
Przede wszystkim suche. Suszenie naturalne trwa od pół roku do kilku lat
w zależności od wymiarów drewna i jego
wilgotności wynikającej z gatunku drzewa i pory roku, w którym drzewo zostało
ścięte. Najlepsze gatunki drzew do palenia
w kominku to:
• dąb – pali się wolno i długo, posiada
wysoką wartość opałową i dodatkowo
nadaje się do wędzenia potraw;
• grab – uchodzi za najlepszy opał, pali się
długo i daje dużo ciepła;
• jesion – to drewno zawiera mało wody
już w stanie świeżym, a do tego schnie bardzo szybko, pali się długo i równomiernie;
• buk – ma wysoką wartość opałową.
Unikaj drewna drzew iglastych, które
posiada dużo żywicy, przez co zanieczyszcza piec plamami, tworzy dużo dymu i zanieczyszcza wnętrze pieca oraz przewody
kominowe.
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BIESIADY
I ŹRÓDŁA
(cd. ze str. 1)
Publiczność klaskała, śpiewała i żywo
reagowała na dowcipy. Na przykład taki:
„Ksiądz opowiada swojemu przyjacielowi, że przez przypadek trafił na plażę
nudystów i ci nie chcieli go wypuścić.
Musiał odprawić mszę. I co? Odprawiłeś?
Odprawiłem, ale cały czas zastanawiałem
się, skąd wyciągną na tacę”. Żarty służyły jako przerywnik piosenek głównie
biesiadnych, ale i utworów muzyki pop,
szczególnie z lat 60. i 70.
Udany weekend za nami, a co jeszcze
odbywać się będzie w pięknym ustrońskim amfiteatrze do końca sezonu? Pomijając Obrzęd Dożynkowy 20 sierpnia,
który jest obowiązkowy dla wszystkich
ustroniaków, a do tego jeszcze setek
wczasowiczów, możemy wybrać się na
podobną do Karlikowej biesiadę, tyle że
z Mirosławem Jędrowskim i jego zespołem. Na koncercie, który odbędzie się 13
sierpnia o godz. 18, na pewno nie zabrak-

Skocznie i wesoło, jak to na biesiadach bywa.

nie przebojów Jędrowskiego, takich jak:
„Mamo, ty serce mi dosz”, „Jo niy wyjada
stąd”, „Dej mi dziubka”, „Serca dwa”.
Bilety kosztują 20 zł.
Styl folkowy utrzyma się również podczas koncertu „Gdzie biją źródła”, który

Fot. M. Niemiec

tradycyjnie poprowadzi Józef Broda.
Będzie to jednak inny folk. Broda, multiinstrumentalista, człowiek gór, gwarantuje nam inną jakość muzyki i spotkania,
a czy równie popularną co biesiady, przekonamy się 15 sierpnia.
(mn)

Pani

Anieli
Górniak
z Ustronia

najserdeczniejsze życzenia
z okazji urodzin
składają

córki i wnuki
z rodzinami
Za nami „Słoneczne Warsztaty”, które w „Prażakówce” poprowadziła wokalistka i instruktorka
Karolina Kidoń. Naszą utalentowaną artystkę wspierała w tym roku dyrygentka i pianistka
Bogumiła Kowalczyk. Obie panie szkoliły ponad dwadzieścioro młodych adeptów sztuki wokalnej w różnym stopniu zaawansowania. To, czego się nauczyli, zaprezentowali w ostatni
piątek na ustrońskim rynku. Młodzież świetnie się bawiła, i podczas koncertu, i podczas warsztatów, a słuchacze tylko na tym skorzystali.
Fot. M. Tomica
32/2017/3/R
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W naszym mieście prężnie działa Koło
Rencistów i Inwalidów, które na dzień dzisiejszy liczy 111 członków, ale liczba zapisanych seniorów wciąż się zwiększa. Emeryci
i renciści spotykają się raz w tygodniu, tj.
w środy od godz. 10 do 12 w Miejskim
Domu Kultury „Prażakówka”. Spotkania te
mają na celu integrację środowiskową osób
starszych, poprawę ich stanu psychicznego,
przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia.
Podczas spotkań emeryci czytają ciekawe
artykuły prasowe, skłaniające do dyskusji
i poszerzające wiedzę. Nie brakuje rozmów
na tematy wszelakie, ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, poglądami, smutkami
i radościami.

Organizowanych jest też wiele wycieczek,
które pozwalają poznawać kraj i kulturę regionów. Odbywają się też spotkania
w plenerze, tradycyjna jajecznica, grillowanie, ogniska. Sympatycznie obchodzi się
różne święta i uroczystości: Dzień Seniora,
Dzień Kobiet, a na koniec roku Wigilijka.
Samotność osób starszych to znak naszego

wieku. Dzieci i wnuki wyjeżdżają za pracą
do innych miast, za granicę. Młodzi są zabiegani, zapracowani, mają własne problemy.
Lekarstwem na to mogą być spotkania z innymi seniorami, wszak przyjaciół można poznać w każdym wieku. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy do naszego Koła.
przewodniczący Koła Wincenty Janus

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW: KOŁO NR 2 W USTRONIU

ODLEWNICTWO
ARTYSTYCZNE
I POCYSTERSKI KLASZTOR
Muzeum Marii Skalickiej serdecznie zaprasza na atrakcyjne
spotkanie wyjazdowe, a w nim zwiedzanie Muzeum Odlewnictwa
Artystycznego w Gliwicach (w planie także wystawa ekslibrisu
żydowskiego) oraz Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach Raciborskich. Wyjazd w środę, 16 sierpnia 2017
o godz. 8.00 spod Lidla w Ustroniu. Powrót wieczorem. Zarówno
odlewnictwo artystyczne, jak i pocysterski klasztor wraz z pięknym parkiem dostarczą nam wiele wrażeń estetycznych. Opactwo
Cystersów w Rudach to dawne zabytkowe romańsko-gotyckie
opactwo wybudowane w 1258 r. Kościół klasztorny został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej przez papieża Benedykta
XVI w 2009 r. Obecnie czynione są starania o wpisanie obiektu
na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
Ludzkości UNESCO. Rozległy park przyklasztorny zapewni nam
chwilę relaksu. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: Muzeum
w godz. 9-16, (33) 858 78 44, komórka: 500 026 120. Liczba
miejsc ograniczona. Zapisy od zaraz!
W związku z dużym zainteresowaniem wystawą „Ekslibris cyfrowy – niezwykła sztuka Krzysztofa Marka Bąka”, przedłużamy
czas jej trwania do 31 sierpnia 2017. Wystawę można zwiedzać
od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00 oraz w soboty i niedziele
w godz. 11.00-16.00.

XII ŚWIĘTO
BARANINY

godz. 12.00: Oficjalne Rozpoczęcie Święta Baraniny. Wystrzał
armatni, trombita. Imprezę będzie prowadził Stanisław Jaskułka
godz. 12.00-16.00: Pokazy kulinarne
godz. 12.00-17.00: Koncerty kapel góralskich – od godz. 12.00
występować będą Gronie, od 13.00 Hora, od 14.00-15.30 Torka,
a od 16.00-17.00 Polandia,
od godz. 12.30 co godzinę: Archaiczne strzyżenie owiec
godz. 13.00-13.30: Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Owce
w górach”, który trwać będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
godz. 15.00: Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla
dzieci „Owce w górach”
godz. 16.00: Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie
XII Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny
po godz. 17.00: Oficjalne zakończenie Święta Baraniny

BIBLIOTEKA
Jean
Christophe Grange
„Kongo Requiem”

Rafał A. Ziemkiewicz
„Złowrogi cień
marszałka”

Najnowsza książka znanego
francuskiego autora thrillerów.
Miejscem akcji jest mroczna
i brutalna, a jednocześnie piękna
Afryka. Afryka pełna wrogich plemion, pyłu i skwaru, krwi, chorób
i konfliktów etnicznych.
Zawiła intryga wciąga czytelnika w śledztwo dotyczące współczesnych morderstw i tajemnic
rodzinnych. Wszystko osnute hipnotyzującym rytmem afrykańskiej
magii.

Marszałek Józef Piłsudski był
bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci w historii Polski.
Autor w swej nieco kontrowersyjnej książce atakuje mit „Ziuka”.
Analizuje jego karierę i decyzje
w kontekście historyczno-politycznym i wskazuje na słabości,
ale także pozytywy działalności
Piłsudskiego. Poznajemy wodza
z innej strony, tej mniej znanej
i upowszechnionej.

BIBLIOTEKA W WAKACJE
W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Miejska Biblioteka
Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza w godzinach:
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POLECA:

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK:		 8.00 - 15.00
ŚRODA :		 12.00 - 18.00

PIĄTEK:
SOBOTA :

8.00 - 15.00
8.00 - 12.00

(tylko Wypożyczalnia Dla Dorosłych)

10 sierpnia 2017 r.

Przy ustrońskim
stole
Minimalistyczna obfitość
pomidorów

Z pomidorami jest różnie. Dla jednych stanowią podstawowy półprodukt sałatek przez cały rok, inni poza sezonem
nawet na nie nie spojrzą. Nie da się ukryć, że właśnie
w lecie mają najwięcej smaku i intensywny, apetyczny
zapach. Niezależnie od tego, czy sięga się po nie w pozostałej części roku, teraz warto sięgać po nie jak najczęściej.
Oczywiście dlatego, że są najsmaczniejsze, lecz również
przez wzgląd na fakt, że sezonowe odżywianie jest po prostu
najzdrowsze. A pomidory zawierają bardzo dużo wody, co
jest nieocenioną zaletą podczas letnich upałów. Dostarczają
również likopenu, który pomaga neutralizować szkodliwy
wpływ promieniowania ultrafioletowego. I wreszcie – mamy
ich teraz szeroki wybór, w rozmaitych odmianach, rozmiarach i kolorach.
Można by powiedzieć, że pomidor to po prostu pomidor,
więc po cóż komplikować, zagłębiając się w odmiany. Ja
jednak już od wiosny czekam na Bawole Serca, które lubię
chyba najbardziej, chociaż nie poprzestaję na nich. Po co się
bowiem ograniczać, skoro z powodzeniem można łączyć je
w jednym daniu, urozmaicając je i osiągając ciekawy efekt

wizualny. Ostatecznie powiedzenie, że jemy w pierwszej
kolejności oczami ani trochę nie mija się z prawdą.
Upały i miłe rozleniwienie, charakterystyczne dla późnego
lata sprawiają, że nie zawsze chce się spędzać w kuchni
długie godziny. Jeśli mam być szczera – gdy temperatura
przekracza 30 stopni, wizja spędzenia przy rozgrzanej
kuchence choćby piętnastu minut staje się dla mnie istnym
koszmarem. A nawet jeśli robi się trochę chłodniej, to gotowanie w pełni lata ma dla mnie charakter szczególny –
staje się pochwałą prostoty obliczonej na wyeksponowanie
właśnie tych składników, które są teraz najlepsze. Kiedy
chcemy wyeksponować pomidory, klasycznie możemy to
zrobić we włoskim stylu.
Bierzemy więc mniej więcej (dla pomidorowych maniaków raczej więcej) 5 średnich sztuk pomidorów mieszanych
odmian, według upodobania. Kroimy w dość grubą i niekoniecznie równą kostkę. Wrzucamy do miski, doprawiając
czosnkiem, oliwą z oliwek, solą morską, świeżo zmielonym
pieprzem lub odrobiną chilli (świeżego bądź suszonego).
Dorzucamy hojną garść świeżych liści bazylii – tutaj również
możemy namieszać, jeśli chodzi o odmiany, dodając odrobinę fioletowej bądź greckiej; dodatek innych świeżych ziół
jak tymianek, oregano czy natka pietruszki też nie zaszkodzi.
Całość mieszamy, a następnie, no cóż, zostawiamy. Na noc
w lodówce, a jeszcze lepiej – na kilka godzin w ciągu dnia
w temperaturze pokojowej. Kiedy pomidory puszczą soki,
a całość stosownie się przegryzie, wystarczy ugotować makaron
w porcji odpowiedniej na dwie osoby, wszystko wymieszać...
i to właściwie wszystko. Nie potrzeba nic więcej. Gdyby
ktoś jednak uważał tę wersję za zbyt oszczędną, zaproponuję drugą, nieco bardziej złożoną. W tym przypadku do
pomidorów należy dorzucić jeszcze dwie-trzy łodygi selera
naciowego, posiekane i zblanszowane poprzez wrzucenie
na minutę do wrzątku, garść czarnych oliwek i poszarpaną
na kawałki mozzarellę.
Przyznaję, że wersja mniej minimalistyczna jest równie
smaczna, może więc warto będzie przyrządzić obie? Zwłaszcza teraz, kiedy pomidorów mamy pod dostatkiem.
Ewa Depta

W dawnym
USTRONIU
W tym tygodniu proponujemy urocze,
nie publikowane dotąd ujęcie, pochodzące
ze zbiorów Mariana Żyromskiego, przekazanych do naszego Muzeum. Przedstawia
ono ustroński kościół ewangelicki widziany
od strony południowo – wschodniej. Fotograf znajdował się prawdopodobnie na
kamieńcu przed rzeką Wisłą, na którym
obecnie wznosi się „osiedle generałów”.
Uwagę zwraca pusta, niezabudowana przestrzeń oraz pastwiska i pola uprawne w tle.
Na pierwszym planie widzimy malowniczy
drewniany mostek na odnodze Młynówki
odprowadzającej nadmiar wody z kanału
do rzeki Wisły.
Alicja Michałek
10 sierpnia 2017 r.
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PUCHAR I SPARINGI PRZED LIGĄ
30 lipca Kuźnia Ustroń rozegrała
swój pierwszy mecz o stawkę w sezonie
2017/2018. Ich rywalem w pierwszej rundzie Okręgowego Pucharu Polski był UKS
APN Góral Istebna. Trener Mateusz Żebrowski nie mógł wystawić najsilniejszego
składu, ponieważ spora część zawodników
zmagała się z urazami. Mecz ten zaczął się
dla ustrońskiej drużyny źle, ponieważ to
gospodarze jako pierwsi objęli prowadzenie. Zawodnicy Kuźni szybko zareagowali
na stratę bramki, ponieważ w 28. minucie
do wyrównania doprowadził Adrian Sikora,

a minutę później, po trafieniu Michała
Pietraczyka, ustroniacy wyszli na prowadzenie. Takim wynikiem zakończyła się
pierwsza połowa. Na kolejne bramki kibice
musieli czekać do ostatnich minut meczu.
W 89. minucie Istebna doprowadziła do
wyrównania. Wszyscy kibice spodziewali się dogrywki, jednak w doliczonym
czasie gry Mateusz Brak zdobył bramkę
bezpośrednio z rzutu wolnego. Dzięki
temu trafieniu Kuźnia zdołała zwyciężyć
i awansować do kolejnej rundy tych rozgrywek. Kuźnia w meczu z Istebną wystąpiła

w składzie: Patryk Kierlin - Damian Madzia, Konrad Pala, Ariel Moskała, Paweł
Michałek - Mateusz Brak, Szymon Chmiel,
Michał Pszczółka, Krystian Strach - Michał
Pietraczyk, Adrian Sikora (od 80 min. Dariusz Czyż).
Po tym spotkaniu ustroniacy rozegrali
jeszcze dwa sparingi. 2 sierpnia zremisowali 1-1 z Polonią Łaziska Górne. Jedyną
bramkę dla Kuźni zdobył Michał Pietraczyk. 3 dni później podopieczni Mateusza
Żebrowskiego wygrali 3-0 z Górnikiem Piaski, a strzelcami bramek zostali Bartosz Iskrzycki, Maksymilian Wojtasik oraz Adrian
Sikora. Był to ostatni sparing przed nadchodzącym sezonem. Pierwsza kolejka IV ligi
odbędzie się 12 sierpnia, a rywalem Kuźni
będzie LKS Czaniec. Arkadiusz Czapek

Paweł Michałek - 08.06.1998 r. - boczny
obrońca.Wychowanek KP Trójwieś Istebna.
Przychodzi do nas z Rekordu Bielsko-Biała na
zasadzie wypożyczenia. Będzie występował
z numerem 5.
Bartosz Iskrzycki - 12.09.1995 r. - skrzydłowy. Wychowanek Beskidu Skoczów, grał
w Podbeskidziu i w BKSie, skąd został wypożyczony i do końca sezonu będzie reprezentował Kuźnię Ustroń. Zagra z numerem 7.

Szymon Chmiel - 26.10.1993 r. - boczny
obrońca/skrzydłowy. Wychowanek Lutni Zamarski, przychodzi do nas ze Spójni Zebrzydowice na zasadzie transferu definitywnego.
Zagra z numerem 18.

TRANSFEROWA OFENSYWA
Informowaliśmy już, że do Kuźni na zasadzie wypożyczenia z Rekordu Bielsko-Biała dołączył Paweł Michałek. Jak się
okazało, nie jest to jedyny zawodnik, który
tego lata dołączył do Kuźni. Kolejnym wypożyczonym zawodnikiem do ustrońskiej
drużyny został Bartosz Iskrzycki, który
może grać jako skrzydłowy. Wychowanek
Beskidu Skoczów zeszły sezon spędził
w III ligowym BKSie Stal Bielsko-Biała,
w którym zagrał 24 spotkania i zdobył
jedną bramkę. Trzecim wzmocnieniem
jest Szymon Chmiel, który ostatnio występował w Spójni Zebrzydowice. Zawodnik
ten w ubiegłym sezonie wystąpił w 22
meczach i zdobył 4 bramki. Ostatnim
zawodnikiem, który dołączył do Kuźni
jest Maksymilian Wojtasik. Dla Wojtasika
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jest to powrót do Ustronia, ponieważ jest
on wychowankiem Kuźni. W ubiegłym
sezonie był zawodnikiem Drzewiarza
Jasienica, w barwach którego zdobył 21
bramek. Do Ustronia nie tylko przychodzili nowi zawodnicy, ale też odchodzili.
Do Tempa Puńców przeszedł Kacper
Brachaczek, który w ubiegłym sezonie był podstawowym prawym obrońcą.
Kolejnym zawodnikiem, który odszedł
z Kuźni jest Mieczysław Sikora. Były już
kapitan ustrońskiej drużyny od przyszłego
sezonu będzie reprezentować barwy Spójni Landek. W barwach Kuźni nie będzie
też grał Łukasz Błasiak. Napastnik, który
w ubiegłym sezonie zdobył 7 bramek,
będzie teraz grał w GKS Czarni Jaworze.
Arkadiusz Czapek, fot. KS Kuźnia

Maksymilian Wojtasik - 09.02.1993 r. skrzydłowy. Wychowanek Kuźni Ustroń,
występował w barwach Podbeskidzia,
Stuttgarter Kickers, Ruchu Chorzów, BKSu
i Jasienicy, skąd do nas przychodzi na zasadzie transferu definitywnego. W poprzednim
sezonie strzelił 21 bramek. Będzie występował z numerem 24.
10 sierpnia 2017 r.

Najlepsi Polacy, Czesi i Słowacy w kategoriach mężczyzn i kobiet.

Fot. A. Jarczyk

SERCE DO WYŚCIGÓW
W tym roku odbył się już 8. sezon zawodów Uphill MTB Beskidy. Zawodnicy mieli
do pokonania pięć tras: Bystrzyca – Ostry, Wędrynia – Wielka Czantoria, Brenna –
Błatnia, Rakova – Wielki Połom i Ustroń – Równica. 5 sierpnia zakończono tegoroczne
zmagania i przyznano nagrody. Wielki finał miał miejsce na ustrońskim rynku.

Kolarze odpoczywali w cieniu drzew
i oczekiwali na ostateczne wyniki zawodów. Wraz z godziną 15 w sobotnie popołudnie rozpoczęto uroczystą dekorację
i przyznawanie nagród w poszczególnych
kategoriach. Zanim jednak do tego doszło,
organizatorzy oznajmili, że Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia przejęło
pieczę nad powstałą grupą kolarską CST
MTB Team, w której są: jej ambasador
i trener Darek Batek, król Równicy, Michał
Kucewicz oraz Karol Kucięba.
– Nasza grupa liczy na razie trzy osoby,
ale mamy nadzieję, że z czasem to grono się
powiększy. Jesteśmy nastawieni na rozwój
i w tym kierunku będziemy zmierzać – mówił Dariusz Batek. – Chcemy się rozwijać,
chcemy być widoczni w coraz to nowych
miejscach. Będziemy promować sport
i firmę CST.
Na scenie pojawili się oficjele: starosta
Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, burmistrz miasta Ustroń Ireneusz Szarzec,
przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz,
starosta Wędryni Bohuslav Raszka, wójt
gminy Nydek Jan Konieczny, wójt gminy
Brenna Jerzy Pilch, przedstawiciele: sponsorów strategicznych i dyrektor Sport Kliniki w Żorach Henryk Noga, firmy CST Piotr
Witeska, firmy Adroit i współorganizator
czeskich etapów Tomasz Kantor.
– Pozwólcie, że bardzo serdecznie podziękuję wszystkim organizatorom, pomysłodawcom i tym, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do tego, że dziś
możemy kończyć kolejną edycję zawodów
kolarskich w Ustroniu i spotkać się na rynku
przy tak pięknej pogodzie – przemawiał
Ireneusz Szarzec. – Jako wieloletni kolarze
wiecie doskonale, z jakim nakładem pracy
10 sierpnia 2017 r.

		

i poświęceniem wiąże się to, że te edycje
mogą się odbywać. To, że możemy się tu
spotykać z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji, z Czech, jest dodatkowym atutem tych
wyścigów. Bardzo się cieszę, że w Ustroniu,
na pograniczu Śląska Cieszyńskiego, możemy promować i propagować tę dyscyplinę
sportu. Dla naszego uzdrowiskowego miasta jest szczególnie ważne, aby ruch, aby
ta energia, którą gromadzicie w sobie, były
obecne. Żebyśmy nie tylko leczyli schorzenia, ale i przeciwdziałali i promowali
zdrowie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
– Śladem pana burmistrza również podziękuję organizatorom za to, że podejmują
się przygotowania cyklu zawodów, promują
sport i zdrowy styl życia, a co dla mnie
ważne, promują Śląsk Cieszyński i nasz
powiat – dopowiadał Janusz Król. – Chętnie
takie inicjatywy popieramy, a jeżeli będą
kolejne pomysły potrzebujące wsparcia,
deklaruję swoją gotowość. Ważne, że są
ludzie, którym się chce, którzy wykazują
inicjatywę, robią coś z pasją i poświęcają
na to swój wolny czas. Gratuluję wszystkim
uczestnikom zawodów.
– Do tego, aby pokonać 5 wyścigów pod
górę w takich upałach, trzeba mieć serce.
Tak samo jak trzeba mieć serce, żeby takie
zawody zorganizować. Dziękuję za to
w imieniu własnym i wójta gminy Nydek –
mówił ze sceny Bohuslav Raszka.
Po przemówieniach nadszedł ten moment – ogłoszenie wyników. W kategorii
Najmłodszej, Najmłodszego i Najstarszego
zawodnika V edycji zwyciężyli: Tobiasz
Nieboras, Małgorzata Gorgosz i Henryk
Nowak. W kategorii Najlepsza Czeszka,
Słowaczka i Polka wygrały: Martina Cabulkova, Jitka Kramolisova i Karolina Mi-

kołajewska. Najlepszy Polak, Czech i Słowak to: Krzysztof Grudzień, Tomas Kalita
i Lubomir Cabuk. Nie zabrakło Najlepszych
Ustroniaków, którymi okazali się Klaudia
Mirowska i Jan Pawłowski.
Klasyfikacja generalna po V edycjach
wygląda następująco:
Kobiety (od. 1. miejsca) w kategoriach:
K1 – Emilia Pluta, Jolanta Byrtus, Maria
Pawłowska. K2 – Karolina Mikołajewska,
Magdalena Fabjanowicz, Anna Kaczmarzyk. K3 –Martina Cabulkova, Dorota
Serafinowska, Elżbieta Olszowska.
Mężczyźni (od 1. miejsca) w kategoriach:
M0 – Karol Dziambor, Tomasz Gawlas,
Lukas Svoboda. M1 – Michał Szewczyk,
Dawid Jona, Maciej Ścierski. M2 – Tomas
Kalita, Roman Krocek, Patryk Mitręga.
M3 – Krzysztof Grudzień, Vlastimil Cichy,
Grzegorz Kubaczka. M4 – Tomasz Niedziela, Miroslav Sikora, Andrzej Dziambor.
M5 – Janusz Lewandowski, Czesław Huba,
Jerzy Klimczak. M6 – Zbigniew Krzeszowiec, Witold Wicha, Andrzej Nowak.
Najlepsze drużyny mieszane: 7 R Logistic Politechnika Gdańska, Mikesz Team
i Hard Bike.
Najlepsze drużyny męskie: TJ TZ Trinec
i Opony Serafinowski.
Herosi – kobiety: Karolina Mikołajewska, Magdalena Fabjanowicz, Anna Kaczmarzyk, Marianna Wyszyńska-Tyniec,
Emilia Pluta.
Herosi – mężczyźni: Tomas Kalita, Roman Krocek, Patryk Mitręga, Vlastimil
Cichy, Michał Korbus. Agnieszka Jarczyk

Najmłodszy, najmłodsza i najstarszy uczestnik zawodów.
Fot. A. Jarczyk
32/2017/5/R

Gazeta Ustrońska 13

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

11-15.08 21.00 Noce spadających gwiazd, Poniwiec Mała
		
Czantoria
11-26.08 21.00 Plenerowe Kino Letnie, rynek, Poniwiec Mała
		
Czantoria, więcej na str. 3
12.08
Pchli Targ, targowisko
12.08 12.00 XII Święto Baraniny oraz Mistrzostwa w Po		
dawaniu Baraniny, rynek
13.08 18.00 Mirek Jędrowski Show, amfiteatr. Cena: 20 zł
15.08		
Święto Wojska Polskiego, więcej na str. 3
15.08 16.00 „Gdzie Biją Źródła” – koncert zespołów fol		
kowych i folklorystycznych, amfiteatr, wstęp
		wolny
15.08 10.00 Międzynarodowa wystawa produktów regio		
nalnych, rynek, więcej na str. 2
17.08 9.30
VIII Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
		
rynek, więcej na str. 4
20.08 14.00 Dni Ustronia: Ustrońskie Dożynki, Korowód
		ulicami Miasta
15.00 Obrzęd i Koncert Dożynkowy, amfiteatr
Trzeba wszystko dokładnie sprawdzić.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn,
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, (33)854-22-57.
www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń
ul.Rynek 3. (33)444-60-40.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów, desek. Mocne
lakiery, 20zł/m2.. 666-989-914.
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Malowanie dachów. 505-168-217.
Problemy z układem hormonalnym, jelitami, bólami głowy?
Nowoczesna diagnoza MRA.
502-064-358.
Ustroń - Bażantów, garaż 6x6m
dwukondygnacyjny do wynajęcia.
607-383-714.

Fot. M. Niemiec

Ustroń najpiękniejsza część dzielnicy Poniwiec, apartament lub
pokój do wynajęcia. (33) 854
-51- 97, 607-383-714.
Naprawa plastików, spawanie.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.
Jadalnię Lanao-Klose sprzedam.
Stan idealny. W atrakcyjnej cenie.
601-426-929.
Do wynajęcia lokal użytkowy
powierzchnia 100 m 2. Ustroń.
697-955-558.
Drewno kominkowe. (33)85447-10.
Masażysta podejmie współpracę
z pensjonatem. 785-020-159.
Kupię piec do ogrzewania jednego pomieszczenia. 607-126802.
PROFESJONALNE czyszczenie
kostki brukowej. 798-081-406.
Do wynajęcia mieszkanie, kuchnia
i 4 pokoje, Ustroń Nierodzim.
784-830-331.
Sprzedam drewno opałowe - buk.
530-977-216.

DYŻURY APTEK
10-11.08		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
12-13.08		 Pod Najadą						ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
14-15.08		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
16-17.08		 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 		 tel. 854-14-73
18-19.08		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
20-21.08		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.
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MIESZKANIA ZA DARMO
Sporo się o tych przekształceniach ostatnio mówi, nie zawsze
obiektywnie i zgodnie z prawdą. Prezesów spółdzielni mieszkaniowych przedstawia się jako zdecydowanych przeciwników ustawy.
Osobiście nie mam większych pretensji do tej ustawy, poza jedną.
Jest to ustawa nastawiona na prawie całkowitą likwidację spółdzielczości mieszkaniowej. Z drugiej strony, czy to będzie spółdzielnia czy
wspólnota mieszkaniowa, zawsze tymi mieszkaniami i własnością
wspólną ktoś będzie musiał zarządzać. Trudno sobie wyobrazić, że
na osiedlu Manhatan każdy się będzie rządził po swojemu.

* * *

KREW
Po jaką ilość krwi opłaca się organizować akcję wyjazdową?
Po każdą! Dodatkowo, akcje wyjazdowe stanowią też dla nas
poniekąd reklamę. Ludzie przychodzą do nas z pytaniami, wątpliwościami, zawsze staramy się jak najlepiej poinformować potencjalnych dawców, rozwiać ich wątpliwości, trochę też przekonać, że
oddawanie krwi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia osoby
oddającej, a może je komuś uratować. Ponadto, ludzie widzą jak
inni oddają krew i wydaje mi się, że ułatwia im to podjęcie decyzji.

* * *

DOŻYNKI
Ustrońskie dożynki sławne są na cały świat. Fenomen ustrońskich
dożynek wart jest felietonu. Pamiętam, jak wiosną 1992 roku na
światowej wystawie Expo’92 w Sewilii w Hiszpanii prezentowaliśmy
film o Ustroniu i jak widzowie reagowali z wielkim zainteresowaniem
na sekwencje z ustrońskich dożynek. Nie tylko Hiszpanie, kochający
się w procesjach, paradach czy gonitwach, ale także Amerykanie
czy Kanadyjczycy. (...) Jesienią tegoż roku, na międzynarodowych
targach turystycznych Tour Salon’92 w Poznaniu, Ustroń miał
samodzielne stanowisko. Było to tym bardziej dziwne, bo reprezentowaliśmy całe województwo bielskie. Jak się okazało, na osobne
stanowisko na targach nie było stać wiele miejscowości od Ustronia bogatszych. Wtedy władze miasta i stowarzyszenia turystyczne
działające w mieście mocno stawiały na samodzielną promocję
Ustronia i nie czekały na inne miasta czy gminy. Wybrała: (ed)

SPROSTOWANIE
Przepraszam czytelników i osoby zaintersowane za błąd w podpisie
pod zdjęciem przy artykule: „Sportowcy w książce” w GU 31/2017.
Podpis powienien brzmieć: „Danuta Kondziołka na starcie Mistrzostw
Świata Weteranów w biegach górkskich w Czechach”. Monika Niemiec
10 sierpnia 2017 r.

IV EDYCJA AMATORSKIEJ
LIGI SIATKÓWKI

5 SIERPNIA ZAGINĄŁ KOCUREK

Wprawdzie wakacje jeszcze trwają, ale spora grupa miłośników siatkówki odlicza już niecierpliwie dni do rozpoczęcia rozgrywek. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle ciekawie.
Choć nie spłynęły jeszcze listy zgłoszeń od wszystkich zespołów,
z tzw. „przecieków” już wiemy, że kilka zespołów w poważny
sposób „przemeblowało” swój skład: jedne mocno się osłabiły,
inne bardzo wzmocniły. Dla organizatorów Ligi są to bardzo dobre
wiadomości, bo jesteśmy pewni, że przyczyni się to do większej
atrakcyjności rozgrywek. Wszystkim zainteresowanym udziałem
w Amatorskiej Lidze Siatkówki w Ustroniu przypominamy, że
spotykamy się 15 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 w restauracji
Dolce Vita w Lipowcu. 15 sierpnia to też ostateczny termin zgłaszania imiennych list zespołów.
Zapraszamy również na Facebooka, gdzie można znaleźć
dodatkowe informacje, oraz na naszą stronę Stowarzyszenia
www.siatkowkaustron.pl
		
B.K

O IMIENIU GARGUŚ

BIAŁY Z CZARNO-BRĄZOWO-SZARYMI
ŁATKAMI I SZARYM OGONEM.
WIEK 4 LATA, WAGA OK. 4 KG
Mieszka na ul. Jaworowej.
Osoby, które posiadają jakiekolwiek informację, właścicielka
bardzo prosi o kontakt tel. pod nr. 692 667 301 lub 530 434 506.

KONSULTACJE
I PRZETARGI
4.08.2017 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta
Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018 roku – termin składania
ofert – do dnia 12.09.2017 do godziny 10:00.

Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Nie taki dawny Ustroń.

Fot. W. Suchta

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) szyna budowlana, 8) gatunek literacki,
9) coś kiepskiego, 10) w ręku stolarza, 12) klub żużlowy
z Torunia, 14) miasto nad Wisłoką, 15) ocena czegoś,
16) formowany przez harcerzy, 19) kultowy polski zespół
rockowy, 22) lepsze od marmolady, 23) na królewskiej
skroni, 24) do wspinania dla początkujących.
PIONOWO: 2) część walki bokserskiej, 3) popularny
męski chór z Niemiec śpiewający w gregoriańskim stylu,
4) mały Adam, 5) wyspa-sąsiadka Jawy, 6) przydatne
w kuchni, 7) grecki wulkan, 11) sympatycznie o naszej
stolicy, 13) kuzyn tabaki, 17) owce na wypasie, 18) drzewo liściaste, 20) ryba z kolcem, 21) tucznik.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 18 sierpnia.
		
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 30

LETNIE BURZE
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Czesława Legierska
z Ustronia, ul. M. Skłodowskiej. Zapraszamy do redakcji.

KSIĄŻKA DLA KRZYŻÓWKOWICZÓW - Ojcowie wywierają potężny wpływ na życie swoich dzieci. Co zrobić, aby był to dobry
wpływ? Poznaj siłę autorytetu ojca, moc wypowiadanych przez niego słów, a w szczególności słów błogosławieństwa. Odkryj znaczenie osobistego przykładu i potrzebę duchowego ojcostwa w książce Henryka Wieji „Moc błogosławieństwa ojca”. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl
10 sierpnia 2017 r.
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DRUGI, ALE LIDER
Ustroniak Kajetan Kajetanowicz prowadzi w Samochodowych Mistrzostwach Europy.
Tytuł lidera zapewnił sobie zajmując drugie miejce w Rajdzie Rzeszowskim, który
odbył się w ostatni weekend.

Miejsce tuż za Bouffierem zapewnił
sobie mimo trudnej trasy, charakteryzujących się zmienną przyczepnością podkarpackich asfaltów i licznymi podbiciami,
na których samochody odrywały się od
ziemi. Mimo bardzo wysokiej temperatury, wpływającej nie tylko na pojazdy,
ale i koncentrację ludzi. Mimo świetnej

obsady, bo w polskiej rundzie cyklu FIA
ERC wzięła udział praktycznie cała czołówka tabeli mistrzostw Starego Kontynentu, a do tego sporo gości. Jednym
z faworytów z pewnością był uczestnik
ponad 100 rund Rajdowych Mistrzostw
Świata (WRC) Mads Østberg, jednak
prócz niego do rajdu zgłosiło się też 25

OBIECUJĄCO I PECHOWO
Jarek i Marcin Szejowie bardzo dobrze spisywali się w 26. Rajdzie Rzeszowskim, który okazał się niezwykle wymagający dla wszystkich zawodników. Załoga
z Ustronia nawiązała walkę z najlepszymi kierowcami, choć temperatura powietrza dochodziła do 35 stopni, a ta odczuwana przez załogi wewnątrz samochodów
dochodziła nawet do 60 stopni Celsjusza.

Kierowca GK Forge Metkom Rally Team
od początku nastawił się na atak i nieco zbyt
optymistycznie podszedł do jednego z dohamowań. Po bardzo szybkiej partii braciom
zabrakło kilkunastu metrów, by odpowiednio
zwolnić do ciasnego lewego zakrętu. Fiesta
R5 polskiej załogi na kilka chwil znalazła
się poza drogą. Jarek i Marcin szybko ruszyli
dalej, ale niestety okazało się, że przebili
oponę, więc zmuszeni byli się zatrzymać
i wymienić koło. Strata czasowa pozbawiła
ich szans na dobre miejsce w pierwszym
etapie rajdu. Jednak już od drugiej próby
bracia poprawiali swoje tempo, a równa,
czysta i konsekwentna jazda dała im wyniki
w czołowej dziesiątce klasyfikacji.
Sobotni etap też okazał się pechowy dla
Jarka i Marcina Szejów. Niespełna 8,5 km
po starcie odcinka opuścili drogę i roz-

bili swojego Forda Fiestę R5. Załoga z
Ustronia nie odniosła żadnych obrażeń.

innych kierowców w samochodach topowej klasy R5. Tym trudnościom mogli się
przeciwstawić tylko polscy kibice. I oni
nie zawiedli, dopingując załodze Lotos,
gdy dynamicznie pokonywała kolejne
odcinki. Ostra jazda była konieczna, by
zrealizować plan zdobycia prowadzenia
w klasyfikacji ME. Cel został osiągnięty,
a Kajto tak podsumowuje rajd:
– Fantastyczna robota całego zespołu
LOTOS Rally Team, za co bardzo dziękuję. To był trudny rajd pod wieloma
względami. Bardzo wymagające odcinki
specjalne – wąskie, techniczne, miejscami
bardzo szybkie. Do tego wysokie temperatury. Duża liczba rajdowych fanów
mogła wywołać presję, lecz starałem się
to fantastyczne wydarzenie przekuć na
dodatkową motywację. Mam nadzieję,
że kibice są zadowoleni tak samo jak ja.
Pozostały trzy rajdy do końca sezonu
i zrobię wszystko, aby utrzymać pozycję
lidera. Rajdy są jednak nieprzewidywalne, dlatego też je kochamy. Nawet kiedy
ciężko pracujesz, nigdy nie jesteś pewien
tego, co będzie na mecie.
Klasyfikacja Rajdu Rzeszowskiego
2017: 1. Bouffier/Dini (Francja, Ford
Fiesta R5) 1:58:12,6 s., 2. Kajetanowicz/
Baran (Polska, Ford Fiesta R5) +38,5 s.,
3. Griebel/Kopczyk (Niemcy, Skoda Fabia
R5) +55,6 s.
Punktacja Rajdowych Mistrzostw Europy po 5 z 8 rund: 1. Kajetan Kajetanowicz
(Polska) - 108 pkt., 2. Bruno Magalhães
(Portugalia) 95 pkt., 3. Marijan Griebel
(Niemcy) 50 pkt.
(m)
Ucierpiał jedynie samochód. Niestety,
w konsekwencji tej przygody, Szejowie
zakończyli swój udział w rajdzie. Uszkodzenia przodu były na tyle poważne, że
oznaczało to koniec startu i przygody
z ERC.
Rajd Rzeszowski to pierwsze zawody
w tym sezonie, których bracia z Ustronia
nie ukończyli. We wszystkich wcześniejszych startach załoga GK Forge Metkom
Rally Team docierała do mety.
(m)

Fot. Jakub Rozmus
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