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TAM GINĄ LUDZIEWSZĘDZIE  BUDKI
Nowy ratusz jest twojego projektu, byłaś w komisji wybiera-
jącej projekt rynku. Masz wiele wspólnego z nowym centrum 
Ustronia. Czy z perspektywy lat, z tego co powstało, jesteś  
w stu procentach zadowolona?
Nie ma takiej sytuacji, że człowiek może być w stu procentach 
zadowolony i dobrze, bo to zostawia furtkę. Ogólne wrażenie, 
nie tylko moje, jest pozytywne. Mówię tu głównie o rynku. 
Rzeczywiście w sezonie przebywają tam ludzie. Z punktu wi-
dzenia zawodowego, czyli architekta, mam świadomość, że to 
była kompilacja projektu i wcześniejszej koncepcji, na którą 
przyznano fundusze europejskie. Osobiście rażą mnie na rynku te 
małe pawilony. Może się już do nich niektórzy przyzwyczaili, ale 
mnie drażnią tak jak powstające tymczasowe budki. Jest rynek, 
ludzie dobrze się na nim czują, jednak chciałabym, aby pomyśleć 
o porządnej kubaturze...

W niedzielę późnym popołudniem nad dwupasmówką rozległo 
się głośne wycie syreny strażackiej. Wóz jechał szybko w stronę 
Skoczowa, pożaru nie było widać, więc było prawie pewne, że 
zdarzył się wypadek. A jeśli wypadek na dwupasmówce, to nie 

Rozmowa z architektką Zofią Perlegą

(cd. na str. 2)
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w Wiśle, Skoczowie i Cie-
szynie, Klub Kapitału Śląska 
Cieszyńskiego, Klub Przed-
siębiorców. Ich aktywność jest 
różna.

„Informator miasta Wisły” 
był jednym z pierwszych (po 
„Gazecie Ustrońskiej”) pism 
wydawanych przez samorządy 
lokalne. Pierwszy numer ukazał 
się w maju 1993 roku. Pismo 
wychodziło w miesięcznym 
cyklu ponad 5 lat, a mieszkańcy 
otrzymywali je bezpłatnie. Za-
stąpiło je „Echo Wisły”.

Karpie są głównie hodowa-
ne w kilkudziesięciu stawach. 
Szczególnie „rybny” teren, to 

Pogórze, Dębowiec, Kończyce 
Wielkie i Małe oraz Pruchna, 
Ochaby i Gołysz. W tej ostat-
niej wsi ma siedzibę placówka 
PAN, znana z hodowli doświad-
czalnej wielu gatunków ryb.  

Cieszyn sąsiaduje z Cze-
skim Cieszynem oraz gminami 
Dębowiec, Goleszów i Haż-
lach. Liczy prawie 40 tysięcy 
mieszkańców. Jest mniejszy,  
o czym nie wszyscy wiedzą, od 
Karwiny czy Hawierzowa po 
drugiej stronie Olzy, o Ostra-
wie nie mówiąc. 

Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa zorganizowało 
w miniony weekend kolejną 

wystawę kwiatów i warzyw. 
Mieniły się one kolorami  
w Domu Narodowym w Cie-
szynie. TMO działa 42. rok  
i kontynuuje tradycje Towarzy-
stwa Rolniczego założonego 
ponad sto lat temu. Skupia 
członków z całego powiatu. 
Oprócz wystaw, organizowa-
ne są pogadanki, prelekcje  
i ciekawe wycieczki.    

W okresie  międzywojennym 
istniała w Cieszynie fabryka 
zegarów ściennych i budzików. 
Rocznie produkowano około 
16 tys. czasomierzy. Obecnie 
w nadolziańskim grodzie funk-
cjonuje kilka punktów zegar-
mistrzowskich.             (nik) 

Na początku października 
otwarta zostanie przy Muzeum 
Beskidzkim w Wiśle enklawa 
starego budownictwa. Turyści 
będą mogli zajrzeć do chaty 
kumornika, dawnej kuźni, zo-
baczyć „na żywo” rękodziel-
ników.

W cieszyńskim regionie 
działa kilka organizacji sku-
piających ludzi biznesu. Są to 
m. in. Towarzystwa Kupieckie  

*    *    *

*    *    *

WSZĘDZIE  BUDKI

*    *    * *    *    *

*    *    *

... i zasłonić najładniejszy budynek w Ustroniu, czyli starą 
szkołę. Nie wiem dlaczego ten budynek ma być niewidoczny.
Była koncepcja kubatury w miejscu dawnego pawilonu informacji 
turystycznej. Mogłaby tan powstać elegancka restauracja gdzie 
można by usiąść nie tylko latem. 
A co ze szkołą, gdzie mieści się nasza redakcja?
Nie wyobrażam sobie, by ten budynek czymkolwiek zasłonić.
Teraz rośnie tam masa drzew nie wiadomo po co. Przecież 
można je wyciąć!
Nie optuję za wycinaniem drzew. Może same z siebie upadną? 
Wtedy można nasadzić drzewa niższe, parkowe, na tyle niskie 
by nie przesłaniały większości budynku.
To jest jakiś pomysł. Masz inne?
Płynie tam Bładniczka, tzw. Betoniarka. Można ją zagospodaro-
wać. Wiele na takim potoku nie zrobimy, ale można eksponować 
brzegi, ładnie podświetlać, może jakiś meander. Są architekci kra-
jobrazu i oni mogą z tego potoku zrobić cacko. Do tego po drugiej 
stronie rynku płynie Młynówka, co do której Jasiu Sztefek ma 
ciekawe plany. Obecnie Młynówka w okolicy ul. Grażyńskiego 
też nie najładniej wygląda.
Jak powinna wyglądać ta ulica, skoro już jesteśmy po drugiej 
stronie rynku. Mamy ratusz, rynek, czy galeria handlowa 
pasuje do nich swym charakterem?
To dwie różne bajki - współczesna zabudowa płyty rynku i bar-
dziej klasycystyczna nadbudowa ratusza.  Galeria jest neutralna i 
atrakcyjna wizualnie. Na razie się sprawdza, pod warunkiem, że 
właściciel nie zasłoni jej  sezonowymi straganami. Galeria tworzy 
też ciąg od rynku, który jednak zbyt szybko się kończy.
Potem dopiero jest coś za torami.
Głównie budki! Niestety prawo budowlane jest tak skonstruowa-

ne, że z budkami nie ma kto walczyć. Starostwo daje pozwolenie 
na obiekty tymczasowe, które mają stać kilka miesięcy, a stoją 
kilka lat. Pół biedy gdy ich forma jest estetyczna lecz jeśli to tzw. 
szczęki straszące wyglądem to  po prostu wstyd dla miasta. 
Wszystkie budy są nieładne, ale ludzie je uwielbiają i to przed 
nimi się tłoczą. Jak je zlikwidujemy, przestaną przyjeżdżać.
A może zrobić dla nich coś ciekawego?
To co powinno powstać za galerią handlową?
Jest tam miejsce na kolejne usługi. Widziałabym też coś o cha-
rakterze pasażu. Może kubatura trochę cofnięta, żeby nie robić 
jednej ściany. Ale co tam umieścić? Zrobiłabym tam usługi. Być 
może hala z tarasem na dachu.
Targowa?
Targowa się źle kojarzy. Może nazwijmy to butikami. Jeżeli będzie 
pomysł, by tam coś postawić, co podniesie atrakcyjność ciągu 
pieszego, to jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem.
Pójdźmy teraz na południe od rynku.
Tam się niewiele dzieje. Stoją budynki jak wyszczerbione ząbki. 
To rejon Ustronia niezbyt atrakcyjny dla wczasowiczów, a to 
sprawia, że nie ma połączenia amfiteatru z rynkiem. Trudno 
jednak robić coś na siłę. Każda inwestycja powstać by musiała 
kosztem zieleni. Amfiteatr jest dobrze zrobiony, ale zamknięty 
dla codziennych parkowiczów – szkoda, że został w ten sposób 
wyizolowany.
Na północ od rynku też wyszczerbiona zabudowa. Dlaczego 
nic do niczego nie pasuje?
Pan redaktor to chciałby mieć wszystko geometrycznie. A na czym 
polega urok uliczki średniowiecznej? Na tym, że jest krzywa!
A u nas jest chaotycznie.
Bo powstawało w oderwaniu od siebie.
Co zrobić, by to wszystko ze sobą się wiązało w całość?
To będzie narastało latami, być może  nie za naszego żywobycia. 
Będzie się stopniowo dobudowywać plomby w jakimś porządku  
i będą się tworzyły pierzeje ulic. U nas główną osią jest linia rynek 
– Zawodzie. Na niej powinniśmy się koncentrować.
A jesteś za tym, by ludzie budowali jak się im podoba, czy pod 
kontrolą architektów?
Musi być pod kontrolą. To mogą być fantazyjne, budzące kontro-
wersje budynki, byle miały wartość architektoniczną. Nie chodzi 
o to, by wszystko było od sztancy, powtarzalne. Czasami zapisy 
w planie przestrzennym sprawiają, że wszystko jest podobne.  
W ustrońskim planie nie jest narzucona np. forma spadku da-
chowego, co pozwala na różne kreowanie bryły.  Nie wiem, czy 
w nowym planie to się utrzyma, czy wszystkie dachy będziemy 
mieli jednakowe. Z drugiej strony architekt pełni funkcję usługo-
wą i powstają różne „gargamele”, gdy zbyt ulega właścicielowi. 
Inwestor może być np. świetnym lekarzem, a nie mieć wyczucia 
co do architektury. A on chce! Płaci i żąda.
Można zrezygnować.
To pójdzie do innego. A system kontrolujący powinien istnieć, 
by nie powstawało np. coś obcego i nieharmonijnego. Nie cho-
dzi o kontrolowanie procesu twórczego architekta, ale o sprawy 
formalne. 
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław SuchtaZ. Perlega.                                                           Fot. W. Suchta

*    *    *

(cd. ze str. 1)
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NA  ŚLUBNYM  KOBIERCU  STANĘLI
Iwona Rippel z Jaworza i Adam Kudła z Ustronia

Martyna Rząsa z Ustronia i Łukasz Pietryczko z Cieszyna

7 IX 2010 r.
Przeprowadzono kontrole porząd-
kowe w Jaszowcu. W dwóch przy-
padkach nakazano zaprowadzenie 
porządku na posesjach.
8 IX 2010 r.
Strażnicy interweniowali w spra-
wie nietrzeźwej osoby zakłócają-
cej spokój w okolicach ul. Kuźni-
czej. Awanturujący się mężczyzna 
został odwieziony do domu.
10 IX 2010 r.
Interweniowano na targowisku, 
ponieważ zakłócany tam był po-
rządek publiczny. 
10 IX 2010 r.
Strażnicy prowadzą wzmożone 
kontrole wokół sklepów spożyw-
czych sprzedających alkohol. 
Mandatami w wys. 100 zł ukarano 
siedem osób pijących przed skle-
pami. Prowadzący placówki han-
dlowe tłumaczą się, że sprzedają 
alkohol tylko na wynos. Udają, że 

*    *    *

9.IX.2010
O godz. 18.45 na ul. Cieszyńskiej 
kierujący vw caddy mieszkaniec 
Ustronia wpadł w poślizg ude-
rzając w opla corsę kierowanego 
przez mieszkankę Ustronia.
10.IX.2010
W godz. 20-21.30 w barze na tar-
gowisku mieszkańcowi Usrtronia 
skradziono plecak z zakupami.
11.IX.2010
O godz. 10 do cukierni na ryn-
ku przyszedł młody mężczyzna 

*    *    *

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

prosząc o rozmienienie bankno-
tu 100 zł. Gdy sprzedawczyni  
z kasy wyciągnęła banknoty męż-
czyzna wyrwał jej pieniądze z ręki 
i uciekł.
11.IX.2010
Około godziny 15.30 sprzed 
cmentarza przy ul. Zabytkowej 
skradziono mieszkance Ustronia 
rower - damkę w kolorze czer-
wonym.
12.IX.2010
O godz. 14.20 na ul. Sportowej 
zatrzymano nietrzeźwą mieszkan-
kę Ustronia, która na ul. Grażyń-
skiego spowodowała kolizję z vw 
caravelle.

Jadwiga Szkaradnik  lat 101 ul. Wiślańska 7
Ludwig Wojnar  lat  85  ul. Równica 1

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

WYSTAWA  PROFESORA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy grafiki prof. 

Józefa Knopka pt. „Na końcu języka”, który odbędzie się w sobotę 
18 września o godz. 15.00. Z programem muzycznym wystąpią 
ustrońskie uczennice Szkoły Muzycznej w Cieszynie. 

Józef Knopek, mieszkaniec Ustronia jest nauczycielem aka-
demickim w stopniu profesorskim na Uniwersytecie Śląskim  
w Cieszynie oraz grafikiem. Od początku swej pracy na tej uczel-
ni jest zaangażowany w jej rozwój, m.in. w latach 1992-1999 
prowadząc społecznie Galerię Uniwersytecką, zorganizował tam 
kilkadziesiąt wystaw, promując twórczość artystów z Cieszyna, 
z różnych zakątków Polski i z zagranicy. W ostatnich latach 
brał udział w organizacji wystaw, które odbyły się w Republice 
Czeskiej (Ostrawa, Hawierzów, Opawa, Karwina), mających 
charakter projektów międzynarodowych w ramach państw Gru-
py Wyszehradzkiej. Jest też organizatorem licznych prezentacji 
artystycznych studentów oraz prowadzi cykliczne warsztaty dla 
dzieci i młodzieży w Cieszynie.

Jako grafik tworzy mezzotinty o syntetycznej formie i wyrazie 
symbolicznym oraz jest odkrywcą mezzotinty punktowej, sto-
sowanej w twórczości artystycznej. Brał udział w liczących się 
międzynarodowych wystawach grafiki w Czechach, we Francji 
na Litwie i w Rumunii. 

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały 

wywieszone wykazy nieruchomości:
1. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetar-

gu - ozn. nr 221/10 o pow. 1309m2 przy ul. Grażyńskiego, 
wykaz z dnia 07.09.2010 r.

2. przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do 
3 lat, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami 
niezwiązanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność 
osób prawnych, fizycznych, jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej -wykaz z dnia 09.09.2010 r.

EKRANY AKUSTYCZNE W USTRONIU
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozstrzygnął prze-

targ na budowę ekranu akustycznego w Ustroniu w rejonie osie-
dla Manhattan. Będzie to etap pierwszy zadania, który obejmie 
budowę ekranu północnego przy Drodze Wojewódzkiej 941.

Starania o ujęcie tego zadania w budżecie Województwa Ślą-
skiego czynił starosta cieszyński Czesław Gluza.
- Nasze liczne wnioski przyniosły efekt z czego bardzo się cieszę. 
Ekrany są w tym miejscu bardzo potrzebne, szczególnie biorąc 
pod uwagę mieszkańców osiedla Manhattan, którym na pewno 
poprawią się warunki życia. Budowa pierwszego ekranu ma 
zakończyć się 30 listopada bieżącego roku i kosztować bedzie 
blisko 900 tys. złotych. Liczę także na to, że drugi etap uda się 
zrealizować równie szybko, o co będę na pewno dalej wniosko-
wał w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Katowicach - podkreśla 
starosta Cz. Gluza.

Firma „Ola"
PORZĄDKOWANIE GROBÓW, GROBOWCÓW

SPRZĄTANIE MIESZKAŃ, BIUR
CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK

TEL. 691-265-796

AUTO SERWIS ZDZISŁAW ŻÓŁTY

WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
samochody osobowe i dostawcze

ul. Tartaczna 6a, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 41 23, kom. 664 466 130

POLICJA  tel. 856 38 10

nie widzą, co dzieje się przed ich 
sklepem. Powinni jednak zawia-
domić straż miejska lub policję, 
gdy widzą osoby pijące w miejscu 
publicznym.
11 IX 2010 r.
Otrzymano zgłoszenie, że na 
jednej z posesji przy ul. Stawo-
wej palone są śmieci. Informacja 
potwierdziła się na miejscu. Osobę 
odpowiedzialną ukarano manda-
tem w wys. 100 zł. 
12 IX 2010 r.
Mieszkańcy poinformowali  
o padniętych zwierzętach. Przy ul. 
Katowickiej znaleziono martwą 
sarnę, a przy ul. Skoczowskiej 
jeża i kota - pogotowie sanitarne 
zabrało je do utylizacji. 
12 IX 2010 r.
Interwencja przy ul. Źródlanej, 
gdzie zablokowany został dojazd 
do Leśnego Parku Niespodzia-
nek. Przez około godzinę nie 
wpuszczano żadnego samochodu 
jadącego w górę ulicy. Po tym 
czasie odblokowano drogę i ruch 
odbywał się normalnie.          (mn) 

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
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gdzie indziej jak w okolicach skrzyżo-
wania z ul. Dominikańską. Na szczęcie 
tym razem nie było ofiar, nie było też 
pokrzywdzonych. Ofiarą był sprawca 
kolizji, który pił alkohol, a potem bez-
trosko usiadł za kierownicą audi 100. 
Nietrzeźwy nie był w stanie utrzymać 
się na właściwym pasie jezdni, zjechał na 
pas zieleni i uderzył w słupek fotoradaru. 
Stworzył bardzo niebezpieczną sytuację, 
ponieważ ruch był wyjątkowo duży na 
drodze prowadzącej na Śląsk. Wielu 
turystów skorzystało może nie z pięknej, 
ale przynajmniej bezdeszczowej pogody  
i teraz wracało z wypoczynku w gó-
rach. 

St. asp. Mariusz Białoń, pełniący od 
września 2010 roku funkcję rzecznika 
prasowego Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie powiedział nam, że 44-letni 
mieszkaniec Goleszowa miał aż 1,63 mg 

alkoholu na litr krwi, co daje około 3,3 
prom. Gdy kierowca jest w takim stanie, 
może zdarzyć się właściwie wszystko,  
a w tym przypadku stracił panowanie nad 
samochodem. Prawdopodobnie jechał od 
strony Ustronia i chciał zakręcić w lewo 
do Kozakowic. Nie trafił na przejazd, 
przeszkodził mu w tym słup fotoradaru, 
na którym nie było sprzętu monitorują-
cego. Mężczyzna w ogóle nie miał prawa 
prowadzić, bo zostało mu to sądownie 
zakazane do roku 2014. 

O godz. 16.48 na miejsce zostali we-
zwani strażacy, którzy nie musieli rozcinać 
samochodu, żeby wydobyć kierowcę, 
nie musieli udzielać mu pomocy me-
dycznej, bo wyszedł z kolizji prawie bez 
szwanku. Konieczne było zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia z powodu natężenia 
ruchu, sprzątnięcie fragmentów karo-
serii i zneutralizowanie wycieku oleju.  

- Coś z tym skrzyżowaniem trzeba zrobić! 
– denerwują się mieszkańcy Hermanic  
i Kozakowic.
- Tu giną ludzie!
Tym razem nikt nie zginął, kolizje spo-
wodował pijany kierowca, a nie zły układ 
skrzyżowania.  
- Mamy siedzieć cicho aż znowu ktoś 
zginie?!

W tym roku była już jedna ofiara śmier-
telna skrzyżowania ulicy Dominikańskiej 
z ul. Katowicką. Jeden z ustroniaków, 
który mieszka bardzo blisko tragicznego 
miejsca, doliczył się 25 zabitych osób. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że „dwupa-
smówkę” dopuszczono do ruchu w 1981 
roku, to statystyka wypada dramatycznie. 
To prawie jednak osoba na rok ginąca w 
wypadku. 
- Przez wszystkie te lata nie zrobiono nic, 
żeby polepszyć bezpieczeństwo w tym 
rejonie – mówi inny mieszkaniec Ustronia. 
– Co więcej, nie koszone są nawet pobo-
cza, żeby polepszyć widoczność kierow-
ców włączających się do ruchu. 
 - Przekleństwem tego skrzyżowania jest 
to, że na drogę szybkiego ruchu wjeżdża 
się pod górkę – stwierdza mieszkający 
niedaleko emerytowany policjant. – Na-
wet doświadczony kierowca denerwuje 
się, gdy ma pokonać to skrzyżowanie. 
Słaba widoczność i problemy z wyjazdem, 
zwłaszcza gdy jest mokro, albo mroźno 
sprawiają, że kierowcy wpadają pod pę-
dzące z Wisły czy Skoczowa samochody. 
A te potrafią rozwijać zawrotną prędkość 
na odcinkach poprzedzających skrzyżo-
wanie. 
- Szkoda, że przy okazji remontu Domi-
nikańskiej, nie podniesiono dojazdu do 
dwupasmówki. To znacznie poprawiłoby 
bezpieczeństwo w tym miejscu. Liczyli-
śmy na to – stwierdza jeden z mieszkań-
ców Hermanic. 

Kierowcy nagminnie też wyprzedzają 
na tym skrzyżowaniu, co jest zabronione 
przepisami ruchu drogowego.
-  Obowiązuje zakaz wyprzedza-
nia na skrzyżowaniu i nieważne, ilu-
pasmowa droga. – stwierdza rzecznik  
M. Białoń. 

To wyprzedzanie również jest częstą 
przyczyna wypadków. Kierowca wyjeż-
dża z drogi podporządkowanej, bo widzi, 
że prawym pasem samochód jedzie dość 
wolno. Nagle zza niego wyłania się pi-
rat drogowy, który pędzi lewym pasem.  
O nieszczęście nietrudno. 

O tym, że wykaszanie poboczy jest  
w tamtym miejscu konieczne, nie trze-
ba nikogo przekonywać. Osoby często 
jeżdżące przez tragiczne skrzyżowanie 
sugerują, że należałoby utworzyć do-
datkowe pasy jezdni, pozwalające na 
bezpieczne włączenie się do ruchu. Przy-
dałoby się dla kierowców jadących od 
Ustronia i skręcających do Kozakowic  
i dla wyjeżdżających z Dominikańskiej  
w stronę Skoczowa. 

Trzeba by zrobić cokolwiek, żeby nie 
wspominać sześćdziesięciolatka, który  
w tym roku zginął na skrzyżowaniu jadąc 
na skuterze. Albo matki z trójką dzieci, 
która kiedyś nie dojechała na Dożynki. 

                                  Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

Po remoncie nic się nie zmieni.                                                          Fot. M. Niemiec

TAM  GINĄ  LUDZIE
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Zarząd Główny Ogólnokrajowego Sto-
warzyszenia Kombatantów Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie organizował  
7 sierpnia w Gdańsku Wrzeszczu przy Al. 
Wojska Polskiego uroczyste obchody 65. 
rocznicy zakończenia II wojny świato-
wej oraz 66. rocznicy zwycięskiej bitwy  
w Normandii pod Caen, Falaise przez  
1 dywizję pancerną gen. Stanisława Macz-
ka. Cała uroczystość odbywała się przy 
pomniku gen. S. Maczka,  a brała w niej 
udział kompania Wojska Desantowego 
Ochrony Wybrzeża z marynarką wojenną 
włącznie. 

Uczestniczyły licznie reprezentacje 
kombatantów Pomorza a głównie z Gdań-
ska, Gdyni, Starogardu Gdańskiego, Gru-
dziądza, Bydgoszczy i Torunia. 

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem 
hymnu państwowego przez wojskową or-
kiestrę. Następnie powitano gości, odmó-
wiono modlitwę, którą prowadzili księża 
kapelani Wojska Polskiego. W imieniu za-
proszonych gości przemawiał m.in. atache 

ambasady Holandii i Belgii. Kombatantów 
wyróżniono dekoracjami i nominacjami. 
Po apelu poległych liczne delegacje ko-
matantów złożyły wiazanki kwiatów pod 
pomnikiem gen. S. Maczka. 

Podziękowanie uczestnikom uroczysto-
ści w imieniu kombatantów złożył ustro-
niak Franciszek Korcz, będący wicepre-
zesem Zarządu Głównego SKPSZ. Dzię-
kował on przedstawicielom Urzędu d/s 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
za nominacje i wręczone odznaczenia, 
ks. kapelanowi za odmówione modlitwy  
i wszystkim gościom z przedstawicielstw 
zagranicznych i kombatanckich w kraju. 
Po zakończeniu uroczystości pod po-
mnikiem nastąpił przejazd autobusem do 
Schroniska Młodzieżowego na wspólny 
poczęstunek.                                     (ah)

O drogach leśnych mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
Dużą część powierzchni naszego miasta 

zajmują lasy. Obecnie należą głównie do 
Lasów Państwowych i osób prywatnych. 

W ostatnich latach największym zagro-
żeniem dla naszych lasów świerkowych 
było wysychanie spowodowane przez 
szkodniki i choroby. Wydaje się, że naj-
gorsze mamy już za sobą, a to dzięki 
wspólnym działaniom leśników i wła-
ścicieli prywatnych. Pojawiły się nato-
miast problemy zupełnie innego rodzaju 
związane z zarządzaniem lasami, ale nie 
stricte z gospodarką leśną. Chodzi o drogi 
i urządzenia infrastruktury. Pewne uwarun-
kowania historyczne sprawiły, że grunty 
prywatne wraz z budynkami mieszkalny-
mi i gospodarczymi otoczone są lasami 
państwowymi.

Gdy te gospodarstwa powstawały, wa-
runki komunikacyjne dostosowane były 
przede wszystkim do transportu konne-
go. Przy transporcie samochodowym 
powoduje to trudności komunikacyjne, 
a ostatnio zostały one pogłębione przez 
powodzie. Tak jak w całym mieście gwał-
towne opady wyrządziły spustoszenia 
na drogach górskich. Zazwyczaj drogi 
te położone są na terenie Lasów Pań-
stwowych lub na terenach prywatnych. 
Dotyczy to także cieków wodnych na 
terenach leśnych.

Drogi leśne służą przede wszystkim 
do prowadzenia gospodarki leśnej, mogą 
także być wykorzystywane jako trakty 
piesze, szlaki turystyczne i nie zawsze są 
utrzymywane w stanie spełniającym ocze-
kiwania mieszkańców jako dojazd do ich 
posesji. Drogi leśne szczególnie narażone 
są na wszelkie szkody. To nie tylko opa-
dy, ale także wichury łamiące drzewa, co 
uniemożliwia przejazd. Nadleśnictwo stara 
się utrzymywać drożność tych traktów, ale 
to co wystarczające dla gospodarki leśnej, 
często nie zadowala mieszkańców.

Wspólnie z Nadleśnictwem staramy się 
te sprawy rozwiązywać poprzez umocnie-
nia, poprawę nawierzchni, układanie płyt 
betonowych, odwodnienia. Są to jednak 
tematy trudne, budzące często emocje. 
Ostatni przykład to droga leśna w Dobce. 
Po powodzi droga się osunęła uniemoż-
liwiając dojazd. Jednakże koszt naprawy 
może przekroczyć wartość majątku korzy-
stających z tej drogi.

Staramy się mimo wszystko takie sytu-
acje rozwiązywać, pamiętając że zawsze 
będzie następował konflikt interesów 
Lasów Państwowych i mieszkańców,  
a gmina ma tu niewiele do powiedzenia 
nie będąc ani zarządcą ani właścicielem 
terenu. Staramy się jednak współpraco-
wać z Nadleśnictwem i mieszkańcami, by 
wszyscy mogli korzystać z infrastruktury 
w lasach.                        Notował: (ws) 

POD  POMNIKIEM MACZKA
Uczestnikom uroczystości dziękuje F. Korcz.
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Do zadań Izby Rolniczej należało: 
zakładanie i utrzymywanie szkół rolni-
czych, szerzenie pozaszkolnej oświaty 
rolniczej, a także organizowanie do-
świadczalnictwa rolniczego, wystaw  
i pokazów, wprowadzanie rachunkowo-
ści w gospodarstwach rolnych, organi-
zowanie melioracji rolnych, hodowli,  
a w szczególności kwalifikowanie zwie-
rząt zarodowych i prowadzenie ksiąg 
hodowlanych. Kwalifikowanie nasion, 
organizowanie akcji ochrony roślin, 
współdziałanie w zakresie zaspakajania 
rolnictwa w środki produkcji oraz inwen-
tarz żywy. Do zadań ŚIR należało także 
badanie opłacalności poszczególnych 
gałęzi produkcji rolniczej, współdziałanie  
w zaspokajaniu potrzeb rolników w za-
kresie kredytów. ŚIR zbierała dane staty-
styczne, współdziałała i popierała rolnicze 
związki oraz zrzeszenia. Organami ŚIR 
były: Rada Izby, Zarząd Izby i Prezes. 

Pierwszym prezesem powstałej ŚIR 
wybrany został Jan Sztwiertnia, rolnik  
z Goleszowa.

Izba wraz z Kółkami Rolniczymi 
kładła wielki nacisk na opiekę i troskę  
o rozwój Przysposobienia Rolniczego (PR) 
młodzieży oraz męskie i żeńskie szkoły 
rolnicze. 

W okresie przedwojennym zasłużonym 
pracownikiem ŚIR działającym na Śląsku 
Cieszyńskim był inż. Tichon Bołdyriew. 
Był w powiecie cieszyńskim opiekunem 
w zakresie hodowli bydła. Jako instruktor 
ŚIR wniósł duży wkład pracy w podniesie-
nie wydajności mlecznej krów i zawartości 
tłuszczu w mleku w rejonie Goleszowa i 
Pruchnej. Zwracał baczną uwagę na racjo-

nalne żywienie i higienę w hodowli bydła. 
Wieloletnim oddanym pracownikiem ŚIR 
w okresie przedwojennym i po reaktywo-
waniu po II wojnie światowej Katowickiej 
Izby Rolniczej w Katowicach był inż. 
Ferdynand Kańtoch. 

W latach dwudziestych działała w Puń-
cowie u dr. Zaleskiego pierwsza na ziemi 
cieszyńskiej Stacja Oceny Roślin. Poza 
działalnością Kółek Rolniczych, w 1929 
r. w Istebnej zostało założone z inicjaty-
wy inż. Lachowicza Koło Doświadczal-
ne. Lachowicz prowadził doświadczenia  
z nawozami sztucznymi i uprawą różnych 
odmian owsa, jak: niemierczański, złoty 
lachowa, biały mazur i sobieszyński.  
W 1933 r. zainteresowani rolnicy założyli 
tamże Koło Doświadczalne, prowadzące 
doświadczenia z nawożeniem koniczyny, 
buraków, owsa oraz łąk. Zakładano także 
doświadczenia odmianowe z ziemnia-
kami. Uczestnicy doświadczeń dzielili 
się swoimi wynikami i spostrzeżeniami  
z innymi zainteresowanymi rolnikami. 
Koło lustrowali: Radca Ministerstwa  
i Reform Rolnych Mierczyński, dr Ru-
ebenbauer z Wojewódzkiego Urzędu Ślą-
skiego, prezes Śląskiej Izby Rolniczej  
J. Sztwiertnia, Zarzycki i Krygiel z ramie-
nia Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie, 
prezes TR poseł Pilarczyk, Karol Sztwiert-
nia i inż. Keller. W 1936 r. założony został 
u Zuzanny Marekwicowej ogród warzyw-
ny (Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki  
i Koniakowa, 2001, s. 46-49).

Przy Towarzystwie Rolniczym działało 
jako sekcja Towarzystwo Ogrodniczo-
Pszczelarskie pod kierunkiem Franciszka 
Bogocza oraz dra Tomkiewicza. Instruk-

torem Towarzystwa Ogrodniczego był 
Paweł Lipa z Kalembic. Działał Związek 
Drobnego Inwentarza i Komitet do Spraw 
Młodzieży Wiejskiej. Kółka Rolnicze inte-
resowały się również młodzieżą zrzeszoną 
w Przysposobieniu Rolniczym (PR) oraz 
absolwentami szkół rolniczych, wpro-
wadzając ich w swoje szeregi oraz do 
zarządów KR. 

Integralną częścią osiągnięć i tradycji 
rolnictwa cieszyńskiego jest szkolnictwo. 
Początki szkolnictwa rolniczego na Śląsku 
Cieszyńskim sięgają czasów austriac-
kich. Pierwsza 3 letnia szkoła rolnicza  
z językiem niemieckim powstała w 1872  
w Kocobędzu (Chotebuz), w której kształ-
cono kadry techniczne i administracyj-
ne w majątkach Komory Cieszyńskiej.  
Z inicjatywy Towarzystwa Rolniczego 
zaczęły powstawać polskie szkoły rolni-
cze. W 1895 r. w Cieszynie, którą w 1914 
r. przeniesiono do Końskiej (Zaolzie), 
później z powrotem do Cieszyna, a stąd 
do Międzyświecia. Dzięki rozwojowi 
szkolnictwa rolniczego rejon cieszyński 
stał się w tym czasie bardzo prężnym 
ośrodkiem rozwoju rolnictwa i prze-
twórstwa rolno-spożywczego w całej 
monarchii Austro-Węgier. Absolwenci 
szkół przyczyniali się do powstawania 
mleczarni, cukrowni w Chybiu, browarów, 
zakładów olejarskich, gorzelni, młynów,  
a także zakładów lniarskich. 

Szkoła Rolnicza w Międzyświeciu zo-
stała założona w 1922 r. dzięki działaczom 
TR. Jej dyrektorem został inż. Alojzy Ma-
chalica, dotychczasowy dyrektor szkoły 
w Cieszynie. Równocześnie powstała 
Szkoła Żeńska Gospodarcza w Strumieniu, 
przeniesiona w 1928 r. do Międzyświecia.  
W 1937 r. powstała na Buczu w Gór-
kach druga na Śląsku Cieszyńskim (obok 
Międzyświecia) Szkoła Gospodarstwa 
Wiejskiego. Obie szkoły utrzymywane 
były przez Śląską Izbę Rolniczą w Ka-
towicach. 

Szkoła Ogrodnicza w Białej rozpoczęła 
działalność w 1928 r. jako średnia Szko-
ła Ogrodnicza, która pomimo że była 
położona w województwie krakowskim 
(Biała Krakowska), wywierała znaczący 
wpływ na rozwój ogrodnictwa i sadow-
nictwa na ziemi cieszyńskiej, zwłaszcza, 
że szkoła zajmowała się także rozprowa-
dzaniem drzewek owocowych i krzewów 
ozdobnych oraz organizowaniem wystaw 
ogrodniczych. 

W 1922 r. powołana została w Cie-
szynie Państwowa Szkoła Gospodar-
stwa Wiejskiego (PWSGW). Jej po-
czątki sięgają Akademii Rolniczej  
w Bydgoszczy, która w 1922 r. została 
przeniesiona do Cieszyna. O wyborze 
Cieszyna na wyższą uczelnię rolniczą 
zadecydowały kadry nauczycielskie,  
a także bogate tradycje rolnicze, rybackie 
i spółdzielcze oraz przemysłu rolno-spo-
żywczego. W 1927 r. nadano szkole nowy 
status i nazwę PWSGW. Początkowo 
oprócz Wydziału Rolniczego istniał tak-
że Wydział Instruktorsko-Nauczycielski  
z sekcją rolniczą i ogrodniczą. Od 1936 r. 
utworzony został Wydział Mleczarski. 
    (cdn)    

                           Gustaw Michna 

POSTĘP  I  TRADYCJE  
ROLNICTWA  CIESZYŃSKIEGO (2)

(cd. z poprzedniego numeru)
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Dziś przedstawiamy grupę młodzieży z organizacji ZMW 
„Wici” sprzed sześćdziesięciu kilku lat, którą sfotografowano 
w plenerze. Leżą na trawie od lewej: Gustaw Rzyman, Ludwik 
Lipowczan, Sikora, Anna Cicha, Oldrzych Sikora, Emilia Zaby-
strzan, Wilhelm Gogółka, Wanda Wantulok, nad nimi: Adam Ma-
cura, Jerzy Białoń, NN, Janina Kołder, Anna Lipowczan, Ludwik 
Podżorny, Zuzanna Bujok, Anna Rymorz, Bronisława Kubok, 
Helena Cieślar, nad nimi od lewej: Wilhelm Kaleta, Paweł Go-
gółka, Adolf Lipowczan, Helena Wacławik, Wanda Kozieł, Jerzy 
Śliwka. Fotografię opisali Anna Cieślar i Oldrzych Sikora.

U W A G A !
Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym  

z ustawy o  wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi obowiązku uiszczania trzeciej raty 
za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności 
trzeciej raty upływa 30 września 2010r.Płatności nale-
ży dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) 
lub przelewem na konto bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 10501070 
1000 0001  0102  5211Wycinka drzew na ul. Brody.                           Fot. W. Suchta
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Wirtuozka wokalu i fortepianu.                                                           Fot. M. Niemiec

NIEOBLICZALNA  WOKALIZA

dla naszego Stowarzyszenia. W tym roku 
znowu zaczęłam od tego, że poszłam na 
koncert – mówi K. Rychlik. - Później 
próbowałam porozmawiać z Gabą Kulką 
za kulisami, co nie było łatwe, bo oblegali 
ją fani. Ważne było, żeby w kilku słowach 
przedstawić ośrodek, w którym pracuję, 
przedstawić ideę koncertu i przekonać 
do przyjazdu. Udało się uzyskać wstępną 
zgodę i mogłam już omawiać szczegóły 
występu z menadżerem artystki. Musiałam 
jeszcze uzyskać potwierdzenie terminu,  
a stało się to na osiem dni przed koncertem. 
Dopiero wtedy można było przystąpić do 

rozwieszania plakatów, pozyskiwać spon-
sorów, patronów medialnych, sprzedawa-
nia biletów. Było bardzo mało czasu. 

Mimo krótkiego czasu na przygoto-
wanie i rozreklamowanie koncertu, udał 
się znakomicie. Publiczność stanowili 
mieszkańcy Ustronia i całego powiatu, 
liczną obecnością doceniając zaproszoną 
artystkę. Był starosta cieszyński Czesław 
Gluza, przewodniczący Rady Miasta Sta-
nisław Malina, który nie ominął żadnego 
z koncertów charytatywnych, o czym 
wspominała ze sceny prezes Stowarzy-
szenia Iwona Werpachowska. Nie mogło 
zabraknąć przewodniczącej Komisji Kul-
tury i Oświaty Rady Miasta Bogusławy 
Rożnowicz oraz sponsorów. 

Byli nimi: przede wszystkim właściciel 
hotelu Olympic oraz właściciele restau-
racji Wrzos, firmy Nico, firmy Kubala  
z Ustronia, firmy Wilczek z Cieszyna, 
Lena Kubień. Medialnie nagłośniły kon-
cert portale: OX.pl, Nasz-Ustroń, radio 
CCM. Patronat objął burmistrz Ustronia 
Ireneusz Szarzec, współorganizatorem 
było Starostwo Powiatwe w Cieszynie. 
W realizację zaangażowana była dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” 
Barbara Nawrotek-Żmijewska, inspek-
tor ds. kultury i oświaty UM Zdzisław 
Brachaczek obsługa techniczna MDK  
i wiele osób, którym dziękowano podczas 
koncertu. Całkowity dochód ze sprzedaży 
biletów, który wyniósł 4.700 zł, przezna-
czony zostanie na słoneczne zimowisko 
dla dzieci z Ośrodka Można Inaczej. 
- Gaba Kulka nie miała szczególnych 
wymagań, jeśli chodzi o pobyt w Ustro-
niu. Takie rzeczy jak zapewnienie hotelu 
i wyżywienia są oczywiste, a oprócz tego 
nie miała życzeń – wyjaśnia K. Rychlik. 
- Mieszkała w hotelu Olympic i wiem, 
że była bardzo zadowolona z warunków. 
Jeśli chodzi o stronę techniczną koncertu, 
to menadżer całkowicie mi zaufał, że 
sala, instrument, obsługa, nagłośnienie są 
profesjonalne i nie zawiódł się. Myślę, że 
wiele dała nam rekomendacja Czesława 
Mozila, który występował charytatywnie 
na naszym koncercie „Podaruj dzieciom 
słońce” w ubiegłym roku. Czesław z Gabą 
się przyjaźnią i jego rekomendacja na 
pewno nam pomogła.

Tak o imprezach charytatywnych mówi-
ła po koncercie Gaba Kulka:
- Słyszałam, że nie zawsze organizatorzy 
są w porządku, ale ja na szczęście nie 
miałam do tej pory złych doświadczeń.  
W tych sprawach polegam na zdaniu 
mojego menadżera, który sprawdza cel 
koncertu, stowarzyszenie, które go przy-
gotowuje. W tym przypadku odbyło się 
to nieco inaczej, ponieważ zaufaliśmy 
rekomendacji Czesia, który zachwalał, 
że było cudownie. Nawet dzisiaj z nim 
rozmawiałam przez telefon i kiedy powie-
działam, że jestem w Ustroniu, stwierdził, 
że to wspaniale i że mam wszystkich 
pozdrowić. Do tego wszystko się ładnie 
ułożyło, bo graliśmy w Bielsku koncert 
charytatywny, częściowo sponsorowany, 
który miał na celu zebranie funduszy na 
operację młodej dziewczyny, chorej na 
stwardnienie rozsiane. Wykorzystałam to, 
by w Ustroniu zagrać już całkiem chary-

Koncert pod tytułem „Podaruj dzieciom 
słońce” odbył się po raz trzeci. Dwa lata 
temu wystąpił Simoni, rok temu Czesław 
Mozil, a w tym, 8 września mieliśmy 
okazję wysłuchać recitalu Gaby Kulki. To 
artyści, których utworów próżno szukać  
w najpopularniejszych stacjach radiowych, 
a mimo to zdobywają złote płyty, gdyż 
talentem zyskują rzesze fanów. Co najważ-
niejsze są to ludzie wrażliwi na potrzeby 
innych i dlatego godzą się na występ za 
wikt i opierunek. 
- Próbuję pozyskać artystów, którzy cał-
kowicie charytatywnie zgodzą się zagrać 

- Jeśli chce się pozyskać artystę dla swojego celu, to trzeba oprzeć się na 
osobistym kontakcie i całkowitej szczerości. Jak dotąd ta metoda mnie 
nie zawiodła. Gdy artyści widzą słuszność idei i zaangażowanie, to udaje 
się uzyskać pozytywną odpowiedź, a potem formalności załatwia się  
z menadżerem – mówi Katarzyna Rychlik z Ośrodka Socjoterapeutycz-
nego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej”, która po raz trzeci zaprosiła na koncert charytatywny 
uznanego artystę.

Mateusz Zawada, wolontariusz z Ośrodka dziękuje za koncert.     Fot. M. Niemiec
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CZANTORIA  W  HAJDUSZOBOSZLO
Czantoria na pierwszym i drugim planie.                                                             Fot. W. Suchta

Od 28 sierpnia do 4 września członkowie 
Estrady Ludowej „Czantoria” mieli przy-
jemność gościć u naszych „Bratanków i do 
szabli, i do szklanki”. W uzdrowisku termal-
nym Hajduszoboszlo – zaraz po przyjeździe, 
w sobotni wieczór – zabrzmiały pieśniczki 
spod Czantorii w kościele rzymskokato-
lickim pw. św. Władysława. Wypełnione 
różnojęzycznym tłumem wnętrze kościoła 
serdecznie harmonizowało z brzmieniem 

pieśni religijnych, a potem żywo i sponta-
nicznie z naszym folklorem, oprawionym  
w piękne ludowe stroje. Koncert, pierwot-
nie planowany w amfiteatrze – z uwagi na 
tamtejszy koniec sezonu – przeniesiono 
do świątyni, co w niczym nie wpłynęło na 
prezentację programu. Usłyszeliśmy wiele 
ciepłych słów i gratulacji – zarówno po 
koncercie, jak i później podczas spacerów 
czy kąpieli. Mogliśmy też obejrzeć w tele-

wizji części naszego koncertu i wywiadu 
z kierownictwem zespołu. Dalsze dni poby-
tu były relaksem urlopowym, choć pogoda 
nas nie rozpieszczała.

Wdzięczni jesteśmy pani Barbarze Szabo 
– Polce tam mieszkającej oraz naszemu 
panu Romanowi Macurze, którzy pomagali 
nam w kontaktach i wszelakich niespo-
dziankach jak np. defekt autobusu. Serdecz-
nie im za to dziękujemy!   Józef Cieślar 

tatywnie. Występowałam sama, więc była 
to tylko moja decyzja. Gdyby był zespół 
trzeba by jeszcze uzyskać ich zgodę. 

Kiedy jej piosenki pojawiły się na an-
tenie radiowej, zastanawiano się, czy na 
estradę wróciła Kate Bush, porównywano 
ją do Tori Amos, niektórzy doszukiwali 
się Laurie Anderson, a w mocniejszych 
utworach nawet Pati Smith. Przypomina 
się też niewinny głos Nico z płyty na-
granej z zespołem Velvet Undeground.  
A jednak Gaba Kulka jest jedyna i niepo-
wtarzalna. I nieobliczalna. Nigdy nie wia-
domo, czego spodziewać się w następnej 
frazie. Jej utwory są tak urozmaicone 
rytmicznie, głosowo, instrumentalnie, 
że nawet osłuchane potrafią zaskoczyć. 
Fortepian jest jej posłuszny i robi co chce 
artystka: kwili albo grzmi w zależności 
od potrzeby. Jego stateczny dźwięk stano-
wi wyraziste, ale jednocześnie neutralne 
tło dla woltyżerki wokalnej. 

Podczas koncertu Gaba Kulka wyko-
rzystuje głos jak instrument i aż dziw, że 
jej struny nie rwą się jak gitarowe. Czy 
taka eksploatacja nie szkodzi głosowi?

- Pomaga mi to, że ponownie biorę lekcje 
śpiewu i oprócz techniki poznaję zasady 
higieny głosu, które każdy wokalista po-
winien sobie przyswoić – mówi artystka. 
- Śpiewanie solo jest wbrew pozorom 
łatwiejsze niż z zespołem, bo jest mniej 
hałasu na scenie, a więcej powietrza, 
luzu. Taki solowy koncert dla mnie może 
być dłuższy, ale z kolei może tego nie 
wytrzymać publiczność. W ubiegłym 
roku podczas trzytygodniowej trasy  
z Czesławem Mozilem i grupą Dic-
k4Dick zagraliśmy 17 koncertów. Wszy-
scy wokaliści złapali jakiegoś paskud-
nego wirusa. To był wynik niewystar-
czającej ilości snu. Bardzo ważne jest 
też picie odpowiedniej ilości płynów. 
O lekach i pielęgnacji gardła mogę 
opowiadać godzinami. Jest to jeden z 
najpopularniejszych tematów rozmów 
wokalistek. 

Artystka, która zachwyciła ustrońską 
publiczność, ma bardzo znanego ojca, ale 
nigdy nie była tylko córką swojego taty. 
Do sukcesu doszła sama, nie podpierając 
się jego autorytetem. Zresztą Konstanty 

Andrzej Kulka długo traktował twórczość 
córki jako hobby. Gaba Kulka denerwo-
wała się, ale teraz przyznaje rację, że nie 
trzeba się śpieszyć do nazywania pasji 
zawodem. Razem z tatą zagrała utwór na 
płycie Hat, Rabbit. To był jej trzeci album, 
pierwszy, którego dystrybucją zajęła się 
duża wytwórnia. W październiku 2009 
r. osiągnął status złotej płyty, przebojem 
stała się piosenka „Niejasności”. W 2009 
roku Gaba Kulka nominowana była do 
Paszportu Polityki, potem zdobyła Fry-
deryka 2010 dla wokalistki roku.

Na barwnej stronie internetowej tak 
określa swoją muzykę: By nie nadużywać 
słowa-wytrychu „alternatywa”, powiedz-
my, że jej muzyka to progresywny pop: 
pstrokata mieszanina gatunków, od jazzu, 
przez fortepianowy rock, po weillowski 
kabaret.” Na bis zaśpiewała piosenkę 
z repertuaru Hanki Ordonówny „Pierw-
szy znak”. Prostota, subtelność i piękno 
wykonania pokazały jeszcze jedną twarz 
Gaby Kulki.                 Monika Niemiec

Rozmowa z artystką w jednym z najbliż-
szych numerów.
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- Dzisiaj położona zostanie warstwa wią-
żąca, czyli pierwsza warstwa asfaltowa.
Następna będzie ścieralna, czyli taka, 
po której już będziemy jeździć – mówi  
M. Kowalska. – W piątek zbiera się rada 
budowy i będą omawiane szczegóły 
dotyczące harmonogramu następnych 
prac. Jest jeszcze wiele do przygotowania  
w otoczeniu drogi.

Na pytanie, czy z powodu niekorzyst-
nych warunków pogodowych są opóź-
niania w realizacji zadania, M. Kalinik 
odpowiada:
- Wszystko idzie zgodnie z harmono-
gramem. Wprawdzie firma prowadzącą 
inwestycję miała nadzieję na pewne przy-
spieszenie prac, ale ciągłe opady deszczu 
to uniemożliwiły. Jednak jeśli chodzi  
o ostateczny termin zakończenia przebu-
dowy, to nie jest on zagrożony. 

Przebudowa drogi powiatowej Go-
leszów – Hermanice realizowana jest  
w ramach Programu Rozwoju Subregionu 
Południowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013 i współfinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 

Żyjemy nadzieją
Przed rozpoczęciem prac ulica Domini-

kańska była pełna dziur, a w odcinku znaj-

KŁOPOTLIWY  ALE  KONIECZNY

dującym się przy działkach tak wąska, 
że dwa samochody z trudem się mijały. 
Mieszkańcy poprzez samorządowców 
od lat zabiegali o przebudowę. Jednak 
w trakcie remontu ich życie mocno się 
skomplikowało. Nie zawsze mogli do-
jechać do domu, grzęźli w błocie, albo 
wdychali tumany kurzu. Żeby dojechać 
do dwupasmówki musieli jechać na ul. 
Cieszyńską lub do Nierodzimia. Czy 
te uciążliwości nie przygasiły radości  
z rozpoczęcia modernizacji ulicy? Zde-
cydowana większość mieszkańców jest 
wyrozumiała. Oto ich wypowiedzi:
- O remoncie ulicy dowiedziałem się  
w 2008 roku i właściwie cieszę się, że się 
odbywa. Długo wręcz nie wierzyłem, że 
się w ogóle zacznie, ale jak zobaczyłem 
pierwsze maszyny, to już nie miałem 
wątpliwości.
- Ja już nawet o tym zapomniałem, że miał 
być remont, ale dobrze, że w końcu coś 
z tym zrobią. Te dziury to tragedia była, 
bardzo wszystkim przeszkadzały.
- Czasem trzeba być po prostu cier-
pliwym, ciągle się starać, aż w końcu 
wywalczy się co trzeba. Teraz ulica jest 
rozkopana, często nie można zaparko-
wać na terenie swojej posesji. Czasem 
nawet są spore problemy z wyjazdem, 
z powodu robotników, którzy parkując 
swoje maszyny, kompletnie nie zwracają 

uwagi na to, że ograniczają możliwość 
poruszania się po ulicy samochodem. 
Bywa, że przed wyjazdem trzeba prosić 
robotników by wsiedli do swoich maszyn 
i je przestawili. Zdarza się też odwrotnie: 
Czasem to pracownicy budowy nie mogą 
przejechać z powodu pechowo zaparko-
wanych samochodów. Ale skąd ludzie 
mają wiedzieć gdzie i jakie prace będą się 
teraz odbywać? Czasem mogą wjechać 
na teren posesji, czasem muszą parkować 
przed nią, a bywa tak, że muszą zostawiać 
samochody w innych miejscach np. przy 
kościele. Przecież istnieje możliwość 
wyznaczenia miejsc, w których nazajutrz 
będą stać koparki i inne maszyny. Np. za 
pomocą taśm, linek, którymi robotnicy 
odgradzają wykopane doły. Ale chyba 
nikomu się nie chce. 
- Utrudnienia są duże, ale jakoś je znosi-
my, pomaga świadomość tego, że z dnia 
na dzień będzie coraz lepiej. 
- Prawda, czasem jest ciężko wyjechać, 
ale myślę, że to stan przejściowy, przed-
tem też się źle jeździło, ale wtedy nikt  
o to nie pytał.
- Czasem jak muszę zostawiać samochód 
daleko od domu, albo mam problemy 
z przejazdem, to się denerwuję, ale tak 
ogólnie, to cieszę się, że prace w końcu 
ruszyły. Na pierwszy rzut oka widok 
może robić wrażenie: wykopane doły, 
wysypany żwir, przyczepy, dużo wielkich 
koparek i innego rozmaitego sprzętu, 
jakieś linki, taśmy, pomiary. Jednak nie 
trudno zauważyć, że przy tym wszystkim 
uwija się zaledwie kilku pracowników. 

Niektórzy patrzą na całe zamieszanie 
bardziej krytycznie: 
- Na pewno można mieć zastrzeżenia 
do tempa pracy. Robotnicy twierdzą, 
że zostało zrobionych za mało badań 
geologicznych, więc nie spodziewali 
się takiego gruntu, jaki zastali. Firma 
z Bielska wysyła tu niewystarczającą 
liczbę ludzi do pracy. Sprzęt co prawda 
jest, ale on często stoi, używana naraz jest 
może jedna, dwie maszyny. Zdarza się, 
że robotnicy zaczynają coś robić, później 
nie kończą, czego przykładem mogą być 
krawężniki. 
- Czasem to wygląda tak, jakby nie wie-
dzieli, za co się zabrać, a jak już się za-
biorą, to nie wiedzą co robić dalej
- Oni pracują na drugim końcu ulicy,  
a ja i tak nie mogę wjechać do garażu, 
bo komuś się nie chciało posprzątać. Nie 
można jednak pominąć faktu, że postępy 
w pracach są zauważalne, co dobrze rokuje 
na przyszłość. 

Mieszkańcy mają tego świadomość, 
więc nie narzekają zbytnio: 
- Oczywiście, pewne niedogodności są, 
ale przynajmniej coś się w końcu dzieje, 
wreszcie prace ruszyły. Wiadomo, że 
nie od razu Rzym zbudowano i trochę 
trzeba poczekać, ale na pewno idzie ku 
lepszemu.
- Zawsze jak się denerwuje na coś zwią-
zanego z budową, to sobie myślę jak to 
będzie wyglądało już skończone. I od 
razu mi lepiej.
- Żyjemy nadzieją, że do końca roku już 
będzie dobrze.             Monika Niemiec

Kacper Kaczmarzyk

Powiatowa wizytacja.                                                                           Fot. M. Niemiec

Ul. Dominikańska wreszcie doczekała się pierwszej warstwy asfaltu. 
Jej położenie zapowiadano już 7 września, ale codzienne opady deszczu 
pokrzyżowały plany. 14 września na placu budowy pojawiła się dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Monika Kalinik i Magdalena Ko-
walska z tegoż Zarządu. Z kierownikiem budowy Kazimierzem Szotkiem 
omawiały szczegóły następnego etapu modernizacji. 
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZIOMO: 1) po kawie, 4) kolor karciany, 6) broń gada,  
8) grzyb na drzewie, 9) szekspirowski król, 10) ze znaczkami, 
11) uskrzydlony koń, 12) stolica Kampanii, 13) firma handlo-
wa z Cieszyna, 14) taniec towarzyski, 15) czuwa w górach,  
16) ciężka praca, 17) oddziela kondygnacje, 18) szachowy 
remis, 19) część krydtu, 20) wędrowny artysta.
PIONOWO: 1) dobroczyńca, 2) zwisa w jaskini, 3) smoczek 
gwarowo, 4) przegroda wodna, 5) sieć paliwowa, 6) sąsiadka 
Juraty, 7) leń, nierób, 11) odrażające stworzenie, 13) krew 
bogów, 14) gra karciana.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 24 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35: 

CZANTORIA DO ZDOBYCIA
Nagrodę w wysokości 30 zł, książkę „Siedem słupów 

mądrości” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia oraz bon  
o wartości 100 zł do wykorzystania w Biurze Turystycz-
nym „Mea Travel”, otrzymuje: Piotr Kamiński z Ustronia, 
ul. Reja 7/5.  Zapraszamy do redakcji.

 Przepraszam że wykorzystuję pośrednictwo mojej ulubionej 
„Gazety” do komunikacji z Andrzejem Georgiem, na dziś nie 
mam innego sposobu.

 Drogi Andrzeju, z wielką przyjemnością czytam Twoje felietony 
ale czasem bajdurzysz. Coś się tak czepił tego Gierka. Tzw. „długi 
Gierka” zostały ponoć spłacone (w końcu !!!!) w 2009 roku.

 Piszę „w końcu” bo gdyby pieniądze z prywatyzacji prze-
znaczano na spłatę długów naszego Państwa, również tych 
zaciągniętych przez Gierka - to już dawno powinny być splacone  
a nie dopiero zeszłego roku. Efektem polityki kredytowej Gierka 
było średnio i długookresowe zadłużenie Polski na kwotę 19,6 
mld USD oraz krótkoterminowe (spłacane od razu) na kwotę 
3,4 mld USD. Łączne zadłużenie na rok 1980 wynosiło 23 mld 
USD. W latach 70-tych splacono wierzycielom kredyty w wy-
sokości dwukrotnie wyższej niż pozostało do spłacenia w roku 
1980. Więc Gierek nie tylko pożyczał ale też spłacał kredyty. 
Warto jednocześnie pamiętać że dochody ze sprzedaży (prywa-
tyzacji) przedsiębiorstw zbudowanych lub zmodernizowanych  
w epoce Gierka już w 2003 roku osiągnęły wartość 40 mld USD,  czyli 
dwukrotnie przekroczyły wartość długu pozostawionego do spła-
cenia. Czy dzisiejsze zadłużenie naszego kraju ma coś wspólnego  
z długami Gierka? Tyle co zeszłoroczna wiosna z tegoroczną.

 Fakt nieprzeznaczenia dochodów z prywatyzacji przedsię-
biorstw powstalych w latach 70-tych  na spłatę resztek zadłużenia 
zaciągniętego w latach 70-tych tylko na konsumpcję nie może 
przecież obciążać Gierka tylko politykę bieżącą.

 Wiele na ten temat możesz znaleźć w internecie, wystarczy tylko 
wpisać hasło np. „długi Gierka - spłacanie” lub inne podobne.

 Życzę dużo zdrowia i przesyłam pozdrowienia z Hajduszobosz-
lo.                                                                       Roman Macura

 P.S. Czytam każdą „Gazetę Ustrońską” chociaż nieraz  
z „poślizgiem” stąd dopiero teraz mam możliwość odnieść się 
do Twojego felietonu - pozdrowienia również dla wszystkich 
Pracowników „Gazety”. 

Witejcie ludeczkowie
Jako sie też mocie w tyn przedjesiynny czas? Jo już łoto 

tydziyń tymu przeszła grype żołóndkowóm i zesłabłach tak, 
że sie ni mógłach pozbiyrać. Lyczym sie czoskym i miodym 
i już żech je kapke lepszo. Pore dni nie byłach na polu  
i isto łodłuczyłach sie chodzić po dziedzinie. Dzisio stołach 
z dziesiyńć minut i fórt ni mógłach przyńś przez ceste. Tych 
aut telkownych przibywo, żynóm wte i wewte, że ponikiedy 
doista nielza przedostać sie na drugóm stróne. Jo nej-
czyńścij sie przemieszczóm piechty, póki mie jeszcze nogi 
niesóm, a przeca wielkigo wyboru ni móm. Mojimu chłopu 
maluch sie zepsuł łóńskigo roku i choć dycki se sóm pumóg, 
bo sie na autach doista zno i mo wszelijaki norychta, ale 
jednego razu prziszeł do chałupy taki zastarany i bónknył 
cosik pod nosym: Nielza już go sprawić i fertig. Nó i auto 
już kapke zardzewiane stoji w garażu, bo mu żol wyciepać 
go na złóm. 

Tóż trzeja było sie zaś nauczyć chodzić piechty, nale na 
stare roki, to je biyda, bo nieroz nożyska bolóm. Nie kupu-
jym już łacnych bótków, jyno taki porzóndne, co sie w nich 
szłapa nie łodrze. Kansik dali to nas zawiezie ziyńć, abo 
szwagier, nale dyć tu fórt cosik trzeja ku chałupie prziżynóć. 
Łoto baji na torg chodzym z takóm taszkóm na kółkach, coby 
nie smyczyć telkownego towaru w ryncach. Powiycie: Na 
cóż też tam tak moc kupujecie, dyć nejczyńścij miyszkocie 
sami. Na fórt cosik, dyć latoś mało co urosło mi na zogó-
nach. Marekwia tako niehersko, a ziymnioki już gnijóm, 
a kaj tam jeszcze do wiosny. Łogórki żech se zamówiła  
u moji kamratki, bo sie ji latoś podarziły, nó i już ze dwa dni 
kiszym, bo ni ma to jak dómowe przetwory. Ponikiedy zdo 
mi sie, że na przednówku bydzie biyda i drożyzna jako hań 
downi bywała, co nasze starki i starzicy spóminali. Ludzie 
pytali ło miske fazoli, abo bobu za łodrobek, bo piniyndzy 
też bardzo ni mieli. Niejedyn isto pomyśloł, że taki czasy sie 
nie wrócóm. A latoś doista był nieurodzaj, tóż muszymy sie 
liczyć z tym, że jedzyni podrożeje. Muszymy też nauczyć sie 
go szanować, bo telkownego chleba widać w kóntenerach 
na śmieci, że nie idzie sie na to marnotrawstwo dziwać. Jo 
je szporobliwo, jako ludzie starej daty. U mnie sie nic nie 
zmarnuje, a resztki chleba dowóm kuróm. 

Jabłek latoś mało, tóż zbiyróm aji taki małe psiorki na 
kómpot, abo przeciyr se zrobiym na łobiod ku miynsu. Śliwki 
zawarzujym, robiym przeciyr pomidorowy i fórt móm pełne 
rynce roboty.                                                               Hela

LISTY  DO  REDAKCJI
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(przede wszystkim Andy) oraz Ameryka Środkowa. Co jednak 
najciekawsze, aż do końca XVIII wieku obie rośliny były zupełnie 
nieznane w Europie. Niestety, ciekawość botaników skusiła ich 
do sprowadzenia obu gatunków na nasz kontynent i posadzenia  
w ogrodach botanicznych. Najpierw w 1794 r. w ogrodach bota-
nicznych w Paryżu i w Madrycie wysiano żółtlicę drobnokwiato-
wą, która nieco później pojawiła się także w ogrodach angielskich 
i niemieckich. Niewiele lat było potrzebne żółtlicy, aby wyrwać 
się spod opieki ogrodników i rozpocząć triumfalny podbój pól 
uprawnych i nieużytków Europy. Choć nikt tej rośliny na polskie 
ziemie nie zapraszał, to po raz pierwszy pojawiła się w północnych 
rejonach naszego kraju w 1807 r., a później to już było „z górki”: 
w Krakowie zaobserwowano żółtlicę w 1859 r., we Lwowie  
w 1866 r., a w Warszawie w 1872 r. Równie szybko przebiegała 
inwazja w pozostałych europejskich krajach, a nawet na innych 
kontynentach. I tak na przykład od 1880 r. żółtlica drobnokwia-
towa występuje w Ameryce Północnej, od 1873 r. w Australii 

i Indiach, a od 1881 r. na 
obszarze Indonezji. Bardzo 
podobnie przebiegała „ka-
riera” żółtlicy owłosionej, 
chociaż rozpoczęła się nie-
co później niż bliźniaczego 
gatunku. Wiemy, że w euro-
pejskich ogrodach botanicz-
nych pojawiła się w XIX 
wieku, a uciekła z ogrodu 
we Wrocławiu. W Polsce 
gwałtownie rozprzestrzeni-
ła się dopiero po II wojnie 
światowej, ale współcześnie 
oba gatunki są równie po-
spolite na całym obszarze 
naszego kraju i nawet krzy-
żują się między sobą. 

Jakim właściwościom 
żółtlice zawdzięczają swój 
światowy sukces? Przede 
wszystkim małym i leciu-
teńkim nasionom, łatwo 
przenoszonym przez wiatr  
i wodę. Nasiona te zachowu-
ją możliwość kiełkowania 
nawet po kilkuletnim prze-
bywaniu w glebie, w nie-
sprzyjających warunkach. 
Choć żółtlice mają raczej 
krótki okres wegetacyjny,  
a ich nasiona kiełkują 
późno - dopiero wtedy, 
kiedy gleba nagrzeje się 

do temperatury 12-15oC - to rośliny zakwitają już po czte-
rech tygodniach od wykiełkowania. Pojedyncza roślina może 
wydać nawet do 100.000 nasion! Być może w porównaniu  
z roślinami innych gatunków nie brzmi to szczególnie imponu-
jąco (ale każdy z nas chciałby co miesiąc dostawać wyciąg ze 
swego konta bankowego z taką kwotą wpłat, nieprawdaż?), to  
w sumie każda żółtlica może doczekać się nawet trzech pokoleń, 
a 300.000 nasion w zasadzie z jednej rośliny rocznie, to już liczba 
zupełnie wystarczająca do podboju całego świata! Żółtlice stały 
się w ten sposób nadzwyczaj uciążliwym i niezwykle trudnym do 
wytępienia chwastem i to pomimo tego, że pochodzą z obszarów 
o ciepłym klimacie i są wrażliwe na mróz. 

Ponoć jeśli czegoś nie można się pozbyć, to trzeba to polubić 
i nauczyć wykorzystywać. Do czego można więc wykorzy-
stać żółtlice? Ot, na przykład jako swego rodzaju termometry, 
czyli rośliny wskaźnikowe. Liście tych roślin są wrażliwe na 
jesienne przymrozki i ich więdniecie następuje dokładnie przy 
temperaturze 0oC. Duża zawartość witaminy C sprawiła nato-
miast, że w medycynie ludowej napary z ziela żółtlic stosowano 
jako lek przeciwszkorbutowy, a także pobudzający laktację, 
natomiast okłady ze świeżego i zmiażdżonego ziela używa-
no jako okłady przy różnych chorobach skóry. Czy jednak te 
pożytki płynące z żółtlic rekompensują wszechobecność tych 
chwastów?                      Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

  

 

 ŻÓŁTLICE

Zapewne dla wielu Czytelników - a zwłaszcza dla posiadaczy 
ogrodów, sadów, poletek, czy nawet przysłowiowej grządki pod 
oknem - termin chwast idealny zabrzmi co najmniej dziwnie, jeśli 
nawet nie denerwująco. O wielu rzeczach, zdarzeniach czy zjawi-
skach, a nawet o osobach i ich postawach możemy powiedzieć, że 
są idealne. I jest w tym określeniu raczej wydźwięk lub ocena jak 
najbardziej pozytywna, bowiem zgodnie z definicją słownikową 
idealny to doskonały, odpowiadający ideałowi, wzorcowy. Nic 
więc chyba dziwnego, że w tym słowie można także usłyszeć jakąś 
delikatnie przebrzmiewającą nutkę zazdrości, żeby nie powiedzieć 
zawiści. Natomiast słowo chwast, z całym swoim bagażem nega-
tywnych skojarzeń, zdaje się być absolutnym przeciwieństwem 
słowa idealny. Przecież nie tylko o roślinach mówimy chwast, 
a nawet wielu ludzi skłonni jesteśmy nazywać chwastami bądź 
szkodnikami. W wielu takich „nieroślinnych” chwastach nie tylko 
nie znajdujemy nic godnego do naśladowania czy pozazdrosz-
czenia, ale dostrzegamy wyłącznie powody, by się takich właśnie 
„chwastów” - niczym nie-
chcianych roślin z grządki 
- definitywnie pozbyć. Spró-
bujmy jednak przez chwilę 
poczuć się głodnymi wiedzy 
specjalistami „od chwastów” 
i zastanówmy się, jakimi 
cechami musi charakteryzo-
wać się roślina, aby zasłużyć 
sobie na wątpliwy zaszczyt 
bycia chwastem. Oczywi-
ście musi rosnąć w miejscu, 
w którym jej nie chcemy, 
np. wśród roślin uprawnych, 
i przynosić nam wyraźne 
straty, choćby w obniżeniu 
plonów. Ale żeby stać się 
dobrym, idealnym chwastem 
dany gatunek rośliny winien 
cechować się przede wszyst-
kim małymi wymaganiami 
życiowymi (umieć po pro-
stu róść byle gdzie), przy 
bardzo dużej rozrodczości, 
czyli wytwarzać ogromne 
ilości nasion. Obie te cechy 
posiadły dwa gatunki żółtlic, 
którym chciałbym poświecić 
dzisiejszy artykuł.

Żółtlice znamy wszy-
scy, bowiem te niepozorne  
z wyglądu rośliny rosną do-
słownie wszędzie. Chociaż 
są typowymi chwastami 
różnych upraw i ogrodów, to z powodzeniem rosną w różnych 
miejscach ruderalnych - na śmietniskach, przydrożach, ba, do 
życia wystarcza im tyle miejsca i gleby, ile znajdą w szczelinach 
pomiędzy płytami chodnikowymi, czy też pomiędzy asfaltową 
jezdnią a krawężnikiem! W Polsce spotykamy dwa gatunki żół-
tlic - drobnokwiatową i owłosioną. Są to rośliny jednoroczne, 
o raczej krótkim i słabo rozgałęzionym korzeniu palowym. Ich 
łodygi osiągają maksymalnie do 80-100 cm wysokości i w górnej 
części są mocno rozgałęzione. Liście żółtlic mają krótkie ogonki, 
są na brzegach ząbkowane i zaostrzone na szczycie. U żółtlicy 
drobnokwiatowej  najniższe liście na łodydze mają kształt rom-
bów, w środkowej części są jajowate, a na szczycie - podłużnie 
lancetowate. Natomiast wszystkie liście żółtlicy owłosionej są 
szerokojajowate. Zarówno łodyga, jak i liście żółtlicy owłosionej 
są - co chyba dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem - gęsto 
i  odstająco owłosione.

Na szczytach łodyg żółtlic rozwijają się od czerwca do paź-
dziernika małe kwiaty, a w zasadzie koszyczkowate kwiatostany 
osiągające do 5 mm średnicy. Tworzą je drobne, żółtawe kwiaty o 
rurkowatym kształcie, na brzegu otoczone najczęściej 5 białymi 
kwiatami języczkowymi, które przypominają płatki korony poje-
dynczych kwiatów. Te białe „płatkowe” kwiaty u żółtlicy owło-
sionej są dużo mniejsze niż u jej drobnokwiatowej „kuzynki”.

Ojczyzną obu gatunków żółtlic jest Ameryka Południowa 
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28-29 sierpnia w Krakowie odbyły się 
Młodziezowe Mistrzostwa Polski w Lek-
kiej Atletyce. W sobotę w konkursie sko-
ku o tyczce wystartowała  podopieczna 
Marka Konowoła, obecnie zawodniczka 
AZS AWF Katowice Patrycja Moskała. W 
rywalizacji dziesięciu zawodniczek zajęła 
trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. 
Czwarte miejsce zajęła Magdalena Molek 
z MKS Ustroń. To trzeci medal Patrycji 

TRZECI  MEDAL
młodzieżowych mistrzostw. Zwyciężyła 
Joanna Michalska z Bydgoszczy, druga 
była Karmen Bunikowska z Gdańska.
- Na rozgrzewce padał deszcz, ale na 
konkurs wyszło słoneczko, jednak tartan 
był śliski – wspomina konkurs P. Moska-
ła. – Wiał wiatr, ale w Krakowie zawsze 
wieje. Poziom dość niski. Skoczyłam 340 
cm i to mój najgorszy wynik w sezonie. 
Najlepsze też poniżej swoich życiówek.

Patrycja w tym sezonie pobiła swój 
rekord życiowy skacząc 380 w czerwcu 
na zawodach w Sosnowcu. Powtórzyła 
ten wynik w lipcu na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów. Zwyciężyła Monika Pyrek 
(420), P. Moskała zajęła 7 miejsce.

Patrycja na razie odpoczywa, a od paź-
dziernika studia na trzecim roku AWF  
w Katowicach i przygotowania do sezonu 
halowego. Kłopotem jest to, że na AWF 
nie ma trenera tyczki
- Obecnie rozpoczęła także współprace  
z córka trenera Magdaleną Kubalą. Cza-
sem jeżeli mi kolidują godziny idę do niej 
na trening, a ostatnio byłam z nią na obo-
zie. W Katowicach spędzam dwa dni tygo-
dniowa, aby moc jak najwięcej trenować. 
Mogę tak układać sobie rozkład tygodnia 
dzięki indywidualnemu tokowi studiów. 
W wakacje trenowałam codziennie. Sport 
zamierzam uprawiać na pewno do końca 
studiów, bo to jednak pomaga. Mam klasę 
mistrzowska i w końcu po trzech latach 
pobiłam życiówkę, jest więc motywacja. 
Wszystko pozostanie jak do tej pory, 
prawie każdy dzień na sali w Lipowcu.  
4 metry są z zasięgu, ale muszę przepra-
cować dobrze zimę.

Przed Patrycją sezon halowy. W lu-
tym Mistrzostwa Polski Seniorów, bo od 
przyszłego roku startować będzie już jako 
seniorka. Mistrzostwa Polski na stadionie 
w sierpniu. To dwa najważniejsze starty.
- Z tego sezonu jestem zadowolona, to 
co chciałam zostało osiągnięte. Podobno 
tyczkarki skaczą najlepiej w wieku 24 lat, 
więc wszystko przede mną – mówi P. Mo-
skała. - Za to co dotychczas chcę podzię-
kować trenerowi Markowi Konowałowi, 
trenerce Magdzie Kubali oraz rodzicom za 
wsparcie, poświecenie i pomoc.        (ws)

Patrycja i jej brąz.                                                                                  Fot. J. Moskała

Po szóstym z rzędu, zwycięstwie  
w klasie D4-3500, Karolina Lampel-Czap-
ka zapewnia sobie na torze Poznań tytuł 
Mistrza Polski - już dziewiąty w karierze 
zawodniczki z Ustronia. Przed końcową 
rundą na Automotodromie Brno, Karolina 
zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji 
generalnej Grand Prix Polski.

Sukcesem zakończył się również start 
Karoliny i Michaeli Peskovej w dwu-
godzinnym wyścigu Endurance. Jedyna 
kobieca załoga w stawce finiszowała na 
drugim miejscu w generalce, podobnie jak 
na Slovakiaringu, wygrywając klasę 3. Po 
czterech rundach, Karolina i Michaela tra-
cą 7 punktów do liderów klasy, Krzysztofa 
Spyry i Pawła Szymańskiego, kolegów  
z zespołu Karolina Autosport, który zaj-
muje drugie miejsce w klasyfikacji spon-
sorskiej mistrzostw Polski Endurance. Do 
ARC Bratislava brakuje 5 punktów.

Karolina: - Bardzo się cieszę z mojego 
dziewiątego tytułu Mistrza Polski. Dzie-
siąty sezon ścigam się na torze i mam 
dziewięć mistrzowskich tytułów. Początek 
sezonu nie był zbytnio obiecujący, ponie-
waż ciągle prześladowały nas awarie. Tym 
razem ustawienie samochodu okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Podczas wyści-

gu nie chciałam ryzykować. Zależało mi 
przede wszystkim na zapewnieniu sobie 
tytułu. Pod koniec sezonu zazwyczaj jeździ 
się już taktycznie i liczy punkty. Cieszę 
się, że teraz sezon tak dobrze się układa.  
W klasie zapewniłam sobie już mistrzo-
stwo, ale w generalce nie ma szans na 
poprawienie czwartego miejsca. Początek 
sezonu pokrzyżował nam plany. Miałam 

nadzieję, że znajdę się w pierwszej trójce.
W Brnie Karolina będzie walczyć  

o powtórkę wyników z Poznania. W En-
durance ma drugie miejsce w klasie i tyle 
samo punktów co Pachura Motorsport. 
Traci siedem oczek do kolegów z teamu, 
Krzyka Spyry i Pawa Szymaskiego. Teore-
tycznie bardzo trudno będzie nadrobić taką 
stratę, ale w wyścigach wszystko może 
się wydarzyć i należy walczyć do koca. 
To bardzo kapryśny sport. O wszystkim 
zadecyduje Brno.

DZIEWIĄTY  TYTUŁ
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www.ustron.pl

Dj, wodzirej - wesela, imprezy 
firmowe, karaoke, uroczystości 
rodzinne. tel. 603-168-747.

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny. Kolejki PIKO,HO,TT. 
607-912-559.

Kupię antyki, starocie 790-467-
020.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-
854-22-57. www.komandor-
ustron.pl

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

Sprzedam obornik koński w wor-
kach. 664-692-791.

Węgiel Eko-groszek pakowany, 
drewno podpałkowe, drewno 
twarde, brykiet, transport. 518-
201-189.

Pokój do wynajęcia. 665-875-678, 
33/ 854-71-37.

Ustroń Rynek - lokal do wyna-
jęcia, obecnie Admiralclub. 33 
854-54-47.

DACH-DEKER, więźby, bla-
charstwo-dekarstwo, domy od 
podstaw, domki drewniane (szkie-
letowe), altany ogrodowe. 606-
608-055.

Komis art. dziecięcych Baby 
Boom 100 m od Tesco. 

Sprzedam pawilon handlowy w 
centrum Ustronia. 602-768-768.

Sprzedam atrakcyjne mieszka-
nie 3 pokoje z kuchnią (60m2)  
z garażem w centrum Ustronia. 
602-621-797.

Kupię wiązki samochodowe mie-
dziane. 518-201-189.

Do wynajęcia Ustroń Hermanice 
apartament 39m2, umeblowany, 
parter, taras, garaż. 608-432-322.

Pokój do wynajęcia na dłużej. 
505-201-564.

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 
os. Cieszyńskie. 781-987-555.

Sprzedam kiosk przy ul. Partyzan-
tów (k/parkingu). 695-630-544.

dziesięć  lat  temu

        KULTURA
16.09 godz. 11.00  „Chciałam być Julią”, musical dla pierw- 
          szych klas gimnazjów i szkół ponadgim- 
          nazjalnych, MDK „Prażakówka”.
18.09  godz. 15.00  Wernisaż wystawy grafiki prof. Józefa  
          Knopka z Uniwersytetu Śląskiego  
          w Cieszynie, Muzeum Ustrońskie.
 SPORT
18.09          Bike Maraton – Ustroń 2010 
19.09   godz. 15.00    Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - KS 
          Nierodzim - stadion Kuźni.
  KINO 
17-23.09 godz.18.30   Heartbreaker. Licencja na uwodzenie, 
           12 lat, komedia, Francja 2010.
17-23.09 godz.20.15   Kwiat pustyni, 15 lat, dramat biograficzny, 
           Wielka Brytania.

Za rok w Ustroniu odbędą się Mistrzostwa Świata Weteranów 
w Biegach Górskich. Zdecydowano o tym 8 września w Bergen 
podczas Kongresu Międzynarodowej Federacji Biegów Górskich. 
Będą to pierwsze w historii oficjalne Mistrzostwa Weteranów. 
Ustroń ubiega się również o organizację Mistrzostw Europy  
w Biegach Górskich w roku 2002. Po kongresie w Bergen pozo-
stały dwa miasta kandydujące – Trydent i właśnie Ustroń. 

Muzeum wzbogaciło się o kolejny eksponat. Jest nim dwuipół-
metrowej wysokości prasa, darowana przez Zakłady Kuźnicze, 
która została zainstalowana 30 sierpnia przed budynkiem maga-
zynu. Sprzęt specjalistyczny udostępnił nieodpłatnie Inżbud.

1/2.09.2000 r. W nocy nieznani sprawcy włamali się do sze-
ściu samochodów zaparkowanych w Hermanicach. Chodzili 
od samochodu do samochodu, wybijali szyby i kradli radia. 
Byli na tyle bezczelni, że włamywali się nawet do aut stojących  
w ogrodach. O włamaniach policję poinformowano dopiero  
o godz. 5 rano. Wcześniejszy sygnał zapewne doprowadziłby do 
ujęcia sprawców.

Na zaproszenie Bielskiego Sztabu Wyborczego Aleksandra 
Kwaśniewskiego, na spotkanie z nim udała się sześcioosobowa 
grupa wyborców z Ustronia, osób bezpośrednio zaangażowanych 
w kampanię poprzedzającą zbliżające się wybory prezydenckie 
– oraz 10-letnia uczennica szkoły podstawowej Magda Zborek, 
członek zespołu „Równica”, która w stroju cieszyńskim serdecz-
nymi wierszowanymi słowami przywitała Aleksandra Kwaśniew-
skiego i jego żonę. 

Stefan Partyka z Jaszowca króliki hoduje już ponad 20 lat.  
Z podobnym przypadkiem ma jednak po raz pierwszy do czynie-
nia. Przed trzema miesiącami w jego hodowli urodził się królik  
z jednym uchem. Co prawda sporym, ale tylko jednym.

3 września, tradycyjnie w ostatni weekend wakacji, odbył się  
w Ustroniu VIII Otwarty Turniej Koszykówki „Beton 2000”.

Kazimierz Wawrzyk, złotnik z Ustronia, otrzymał I nagrodę 
w Konkursie Sztuki Ludowej, który odbył się w ramach I Dni 
Europejskiej Kultury Ludowej - Częstochowa 2000.

Ogólnoświatowe Sprzątanie Świata 2000 odbywało się 8, 9 
i 10 września. Wzięli w nim udział również uczniowie ustroń-
skich szkół.                                                                     (mn)  

15-17.9 Centrum ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
18.9  Venus ul. Grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
19-20.9 Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
21-22.9 Elba ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
23-24.9 „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Do czego to doszło.                     Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

Co autor miał na myśli
Czytanie i omawianie lektur ma trwałe 

miejsce w szkolnej nauce. Co pewien czas 
zmienia się kanon szkolnych lektur, ale 
trudno sobie wyobrazić, aby w polskiej 
szkole z tego kanonu wypadli polscy 
klasycy: Mickiewicz, Słowacki czy Sien-
kiewicz. Zapewne też więcej wątpliwości 
budzą autorzy współcześni niż dawni kla-
sycy. Oni niejako pozostają poza dyskusją 
i swymi dziełami wywierają mniejszy czy 
większy wpływ na sposób myślenia i oce-
ny rzeczywistości kolejnych pokoleń.

Bez względu jednak na to czy chodzi 
o autorów dawnych czy współczesnych 
przy omawianiu na lekcjach ich utworów 
stawiane jest nieodmiennie to samo od 
lat, a właściwie od wieków, pytanie: Co 
autor miał na myśli i co chciał przekazać 
swoim czytelnikom? Zapewne wspomina-
jąc dawne, szkolne czasy, przypominamy 
sobie jak nieraz męczyliśmy się starając 
znaleźć właściwą odpowiedź. Nie zawsze 
bowiem swoje poglądy autorzy wyrażali 
w sposób jednoznaczny i łatwy do odczy-
tania i sformułowania. A do tego trzeba 

było znaleźć taką odpowiedź, która od-
powiadała wyobrażeniom i oczekiwaniom 
nauczyciela. I nawet wtedy, gdy uczeń był 
pewny intencji autora, to nie zawsze mógł 
być pewny poglądów swego nauczyciela. 
Tym bardziej, że w ciągu lat zmieniała się 
nieraz obowiązująca interpretacja tych czy 
innych utworów.

Podobno obecnie uczniom jest łatwiej. 
Powiadają, że można przechodzić z klasy 
do klasy a nawet zdać maturę, w ogóle nie 
czytając lektur. W zupełności wystarczą 
wydawane streszczenia i opisy poszcze-
gólnych utworów, a czasem filmy powsta-
łe w oparciu o powieści znajdujące się  
w lekturze szkolnej. W owych „pomocach 
naukowych”, zwanych kiedyś ściągaw-
kami, zawarty jest nie tylko opis dzieła, 
ale także odpowiedź na owe tradycyjne 
pytanie: Co autor miał na myśli? W efekcie 
uczeń zostaje zwolniony nie tylko od prze-
czytania lektury, ale także od przemyślenia 
zawartych w niej treści. Przyznam, że nie 
podoba mi się wydawanie takich stresz-
czeń ani korzystanie z nich w szkolnym 
nauczaniu. Prowadzi to do zaniku czytania 
książek. Jeśli ktoś nie nauczy się czytać 
książek w dzieciństwie czy młodości, to 
niewielkie są szanse, że nauczy się tego  
i polubi to w późniejszym wieku. Stąd ob-
serwowane zmniejszanie się czytelnictwa 
książek, szczególnie wśród młodych ludzi, 
musi budzić niepokój…

A do tego podsuwanie gotowych rozwią-
zań, odpowiedzi na pytanie: Co autor miał 
na myśli? Prowadzi to do umysłowego 
lenistwa. Brak konieczności własnych 
przemyśleń i szukania odpowiedzi na 
stawiane pytania sprawia, że człowiek 
ma kłopoty z samodzielną oceną tego, 
co widzi i słyszy, tego, co ogląda i czyta. 
Efektem jest obserwowane przy różnych 
okazjach zjawisko czytania czy słucha-
nia tekstów bez umiejętności ich oceny  
i zrozumienia.

Z różnych stron podawane nam są 
gotowe rozwiązania, mające nieraz po-
stać jedynie słusznych i obowiązujących 
prawd. Coraz mniej mamy do czynienia  
z wymianą poglądów, z dyskusją, w której 
uczestnicy wymieniają się argumentami  
i słuchają się wzajemnie, z odpowiedziami 
na poglądy naprawdę wyrażonymi przez 
autora. Bywa, że zamiast tego, co autor 
miał na myśli i to napisał czy powiedział, 
stara się mu wmówić rzeczy zupełnie od-
mienne od tego. I wtedy w dyskusji jest 
tak, jak w owym starym powiedzeniu, że 
jeden mówi o kozie, a drugi o wozie… 
Odnosi się nieraz wrażenie, że choć mówią 
jednym językiem, to jednak się nie słyszą 
i nie rozumieją wzajemnie. A zamiast 
rozmawiać ze sobą próbują się wzajem-
nie przekrzykiwać, jak to bywa w wielu 
dyskusjach, szczególnie politycznych,  
w programach telewizyjnych.  Jerzy Bór  

Tak sobie myślę

1. Rozpoczął się nowy rok szkolny,  
a za chwilę rozpocznie się nowy rok aka-
demicki. To okazja, aby zwrócić uwagę 
na pedagogikę uniwersytecką. W kultu-
rze europejskiej uniwersytet uznawano 
bowiem za zwieńczenie systemu oświaty. 
To zwłaszcza uniwersytety mają manife-
stować etos pracy intelektualnej i wartości 
poznawcze, którym służyć powinien cały 
system edukacji. Uniwersytet spośród 
innych form kształtowania kultury intelek-
tualnej wyróżnia dążenie do całościowego 
poznania rzeczywistości, a co najmniej do 
zespolenia we względną całość aspektowe-
go poznania rzeczywistości. Takie dążenie 
motywuje przekonanie, że jedności rze-
czywistości powinna odpowiadać jedność 
wiedzy o niej.

2. Współczesny stan rozchwiania uni-
wersytetu kontrastuje z wspomnieniem 
dawnego uniwersytetu, którym dzieli się 
wybitny filozof Karl Jaspers (1883-1969), 
studiujący na początku XX wieku: „Wobec 
nauczycieli wybitnych żywiłem głęboką 
cześć, respekt wobec tych, których nie 
aprobowałem. Gmach, aulę, tradycyjne 
uniwersyteckie obrzędy: do tych rzeczy od-
nosiłem się z pietyzmem. Nie wiedziałem 
dokładnie, co nadaje temu blask, wówczas 
jeszcze widzialny”. Warto zastanowić się, 
na czym polega szlachetny blask uniwer-
sytetu? Dlaczego dziś go nie widać? Jakie 
niepożądane praktyki go przesłoniły? 

FELIETON
W kręgu filozoficznej 

refleksji (77)

3. Gdy współcześnie rozpatruje się spo-
łeczne funkcje uniwersytetu, to głównie 
zwraca się uwagę na jego efektywność 
wedle wzorców wydajności produkcyj-
nej i zysku ekonomicznego. Prowadzi 
się obecnie wzmożoną kontrolę działań 
naukowo-dydaktycznych uniwersytetu, 
którą wyraża się wszakże w języku obcym 
– a nawet wrogim – etosowi i warto-
ściom klasycznie pojętego uniwersytetu.  
W tym kontekście trzeba przypomnieć, 
że John Henry Newman (1801-1890)  
w klasycznym dziele „Idee uniwersytetu” 
– pochodzącym z połowy XIX wieku 
– stwierdza: „bez wahania dałbym pierw-
szeństwo temu Uniwersytetowi, który nic 
nie robi, nad tym, który by wymagał od 
swych adeptów zapoznawania się z wszel-
kimi naukami pod słońcem”. Natomiast 
Jaspers wskazuje na niebezpieczeństwa 
wprowadzanych w pierwszej połowie XX 
wieku obowiązkowych programów stu-
diów: „Uniwersytet zmienia się w szkołę 
średnią po to, by osiągnąć zadowalającą 
przeciętną ze statystyczną niezawodno-
ścią. To prowadzi uniwersytet do ruiny. 
Gdy studentowi nie pozwala się pracować, 
studiować tak, jak uważa za właściwe, 
dławi się życie umysłu. Życie umysłu to 
życiowa szansa pośród morza porażek  
i frustracji”. Dziś obowiązkowe programy 
studiów są niestety powszechne, a co 
gorsza przyjmuje się je za niezbywalną  
i jakby odwieczną oczywistość. 

4. Kolejną budzącą niepokój kwestią 
jest postulowanie wychowawczych dzia-
łań, które mają prowadzić nauczyciele 
akademiccy. Spóźnione wychowywanie 
ma zaradzić niedojrzałości podejmujących 
studia. Mieczysław Porębski zauważa, 
że dla właściwego przebiegu studiów nie 

jest najgroźniejsze niedouczenie rozpo-
czynających studia, ale ich niedojrzałość. 
Wspominając własne doświadczenia edu-
kacyjne prof. Porębski (ur. 1921) podkre-
śla: „Moje gimnazjum dawało dojrzałość 
– gimnazjum kończyli dorośli ludzie. 
Świadectwo dojrzałości zobowiązywało, 
znaczyło, że od tej chwili sami już muszą 
wybierać dalej, sami decydować o sobie”. 
I Porębski dodaje: „A teraz nam się każe 
studentów wychowywać, mówi się, że 
na uniwersytecie jest młodzież, i że nie 
tylko należy ich uczyć, ale pilnować, 
dozorować, zaliczać. Na różne sposo-
by usiłuje się przekształcić uniwersytet  
w szkółkę, zalicza się te wykłady kurso-
we, zdaje się niezliczone egzaminy, które 
polegają na wkuciu jakiejś kolejnej cząstki 
materiału. No i ten terror terminów…”. 
Dlatego Jaspers przypomina: „Studenci 
to ludzie dorośli, nie dzieci. Są dojrzali, 
ponoszą za siebie pełną odpowiedzial-
ność”. Narzucanie zadań wychowawczych 
uniwersytetowi oznacza odbieranie samo-
dzielności studentom i przyodzianie do-
rosłych w przyciasne dziecięce ubranka. 
Jaspers stwierdza: „Ze swobody nauczania 
wypływa swoboda uczenia się. Żadne 
przepisy, żaden nadzór nad studiami, jak  
w szkołach średnich, nie powinny krę-
pować studenta uniwersytetu. Wolno mu 
»zejść na psy«”. 

5. Gdy dziś panuje masowość kształ-
cenia akademickiego, to na uwagę zasłu-
guje też inny osąd Jaspersa: „Nie należy 
do uniwersytetu ten, kto zalicza studia 
po to, by wyrobić sobie lepszą pozy-
cję, kto wkuwa na egzamin”. Zdobywa-
nie rzetelnej wiedzy stanowi warunek 
rzeczywistego uczestnictwa w eduka-
cji uniwersyteckiej. Marek Rembierz 
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BEZ  STRATY  BRAMKI
D. Ciemała kładzie obrońcę i będzie sam na sam z bramkarzem.                    Fot. W. Suchta

Nierodzim - Spójnia Zebrzydowice 1:0 (1:0)
Około 150 kibiców obserwowało mecz 

Nierodzimia z Spójnią w niedzielne przed-
południe na stadionie w Nierodzimiu. Była 
piękna słoneczna pogoda, a piłkarze stwo-
rzyli dobre widowisko. Pierwsza połowa 
wyrównana, przy czym dwukrotnie w wy-
bornych sytuacjach bramkowych znaleźli 
się napastnicy Victorii. Świetnie jednak  
w bramce spisuje się Jarosław Legierski. 
Wynik spotkania zostaje ustalony w ostat-
niej minucie pierwszej połowy po dwój-
kowej akcji Daniela Ciemały i Tomasza 
Niedziółki. Ten ostatni celnie strzela.

Druga połowa rozpoczyna się niegroź-
nymi atakami Spójni. Po kwadransie na 
boisku zdecydowanie przeważa Niero-
dzim, co chwilę zagrażając bramce prze-
ciwników. W tej fazie gry bardzo dobrze 
w polu gra D. Ciemała będąc praktycznie  
motorem napędowym akcji Nierodzimia. 
Byłby piłkarzem meczu gdyby nie wpad-
ka w doliczonym czasie gry, gdy sędzia 

podyktował rzut karny dla Nierodzimia. 
Do piłki podszedł D. Ciemała i strzelił, 
a bramkarz nie miał kłopotu z obroną.  
W ostatniej minucie spotkania nie popisał 
się T. Niedziółko, również zasługujący na 
pochwałę za grę w tym meczu. Gdy zawod-
nicy Spójni mieli rzut wolny i podawali 
piłkę w miejsce wskazane przez sędziego, 
T. Niedziółko bezsensownie ją wykopnął. 
Wcześniej miał już żółtą kartkę, teraz za-
robił drugą i musiał opuścić boisko.

Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Piotr Szwajlik: - Pierw-

sza połowa całkiem dobra w naszym 
wykonaniu. Niestety w końcówce tracimy 
bramkę, a w drugiej połowie przewagę 
zdobył Nierodzim. Nam gra się nie kle-
iła, ale jak na warunki aklasowe chłopaki 
zostawili dziś sporo potu na boisku. Są 
drużyny stawiające sobie ambitniejsze 
cele, a my gramy, jak potrafimy. Niestety 
dziś znowu zero punktów. 

Trener Nierodzimia Sławomir Rudzki: 
- Sporo nerwów do samego końca, a mecz 
w każdej chwili mogliśmy zdecydowanie 
rozstrzygnąć, bo sytuacje trzeba wykorzy-
stywać. Z postawy drużyny jestem zado-
wolony. Po raz pierwszy w tym sezonie 
nie tracimy bramki na własnym boisku. 
Mogłem w tym spotkaniu dokonać trzech 
zmian i wszyscy sprawdzili się. Mam długą 
ławkę rezerwowych. Dziś był ładny mecz, 
otwarty, obie drużyny miały sytuacje. Do-
brze, że przeciwnikowi nie udało się ich 
wykorzystać. Za tydzień zobaczymy, co 
będzie w Ustroniu. Jak zawsze pojedziemy 
tam po zwycięstwo.      Wojsław Suchta 

1 KP Beskid 09 Skoczów 18 16:3
2 LKS Pogórze 15 11:6
3 LKS 99 Pruchna 12 10:7
4	 LKS	Orzeł	Zabłocie	 10	 12:7
5 TS Mieszko-Piast Cieszyn 9 6:4
5 KS Nierodzim 9 6:4
7	 KKS	Spójnia	Zebrzydowice	 7	 9:10
8	 KS	Kuźnia	Ustroń	 7	 6:7
9 LKS Spójnia Górki Wielkie 6 10:12
10	LKS	Błyskawica	Kończyce	W. 6 8:10
11	 LKS	Strażak	Dębowiec	 4	 4:7
12	LKS	Zryw	Bąków	 4	 4:8
13 LKS Beskid Brenna 3 4:12
14	LKS	Victoria	Hażlach	 3	 4:13

Hażlach - Kuźnia 0:1 (0:0)
W ostatnia niedzielę Kuźnia grała na 

wyjeździe w Hażlachu z tamtejszą Vic-
torią. Mecz zaczął się od ataków Kuźni. 
Niecelnie uderzał Dariusz Czyż oraz 
Paweł Wydra, następnie mecz się wyrów-
nał i toczył w środkowej strefie boiska. 
Obraz gry zmienił się w 55 minucie, gdy 
za czerwoną kartkę wyleciał z boiska za-
wodnik gospodarzy. Od tej pory przewaga 
Kuźni była coraz to większa. Na bram-
kę niecelnie strzelali kolejno: Wasilew-
ski, Zorychta, Kożdoń, Wydra. Dopiero  
w 71 minucie strzał P. Wydry na bramkę 
trafia do siatki. Dużą zasługę przy tym 
strzale ma bramkarz gospodarzy – Paweł 
Macura, zresztą były zawodnik Kuźni. 
W ostatnich minutach meczu obrońca 
Hażlacha atakuje bezpardonowo od tyłu 
Piotra Zorychtę, sędzia nawet nie poka-
zuje żółtej kartki. Drużyna z Hażlacha 
okazała się słabsza i musiała uznać wyż-
szość naszej drużyny. Mecz obserwowało 
około 80 widzów. Artur Steczkiewicz 

D. Kocot ma przed sobą tylko bramkarza, a faulu nie dostrzega sędzia.        Fot. W. Suchta

DERBY W NIEDZIELĘ
Długo oczekiwany mecz derbowy Kuź-

ni z Nierodzimiem został przeniesiony  
z soboty na niedzielę 19 września. Począ-
tek o godz. 15 na stadionie Kuźni.


