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CHOPIN Z NIEBIOS KAJTO MISTRZEM
Rozmowa z Adamem Makowiczem
Po raz jedenasty wystąpi pan w Ustroniu w koncercie charytatywnym. Zawsze ma to miejsce jesienią, ostatnio w ramach
Ustrońskiej Jesieni Muzycznej.
Tak się składa, że w tym czasie zawsze mam trasę koncertową, nie tylko w Polsce. Coraz częściej także w Rosji, Irlandii.
W Niemczech poprowadzę master class dla zainteresowanych
problemami improwizacji jazzowej. Jeden koncert mam nawet
w Kazachstanie, będę też w republikach nadbałtyckich w Rydze,
Tallinie, Wilnie. Oczywiście dużo koncertów zagram w Polsce.
To dość intensywny pobyt w Europie.
Będę tu aż do grudnia.
To głównie koncerty solowe?
Dużo solowych, ale występuję także z dwoma pianistami. Kilka lat
temu wymyśliłem formułę, że najpierw oryginalną wersję utworu
gra pianista klasyczny, a po skończeniu ja improwizuję. To jakby
ciągłość, bo przecież Chopin był wspaniałym improwizatorem.
Odbywały się, można powiedzieć mecze improwizatorskie mie(cd. na str.2)
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Kierowcy ścigający się w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski 2010 mają za sobą: 8 rajdów, 112 odcinków
specjalnych, ponad 1400 kilometrów oesowych. W minionym
weekend rozegrano ostatnią rundę - Rajd Dolnośląski. Wygrał
Bryan Bouffier. Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran, wywalczyli
tytuł mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej już podczas przedostatniej eliminacji. Metę w Kłodzku przejechali jako drudzy
potwierdzając wysoką klasę. Niewątpliwie byli załogą jeżdżącą
najrówniej w tym sezonie. Tytuł mistrzowski tym bardziej cenny, gdyż K. Kajetanowicz jechał samochodem klasyfikowanym
w grupie N, a nie jak cała czołówka w klasie S 2000, a to różnica.
Kajetan Kajetanowicz podsumowuje: - Świetne zakończenie
sezonu i bardzo ciekawy rajd. Odcinki były bardzo szybkie
i wymagające, trudne aż ręce bolą, ale jesteśmy dumni z tego,
co uzyskaliśmy. Sezon 2010 zakończony i mam nadzieję, że
w przyszłym roku będziemy mogli bronić tytułu mistrzów Polski
i jeździć jeszcze szybciej.
Dodajmy, że K. Kajetanowicz jest najchętniej pokazywanym
rajdowcem w różnych telewizjach, nawet gdy nie wygrywa.
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(cd. ze str. 1)
dzy pianistami. Oczywiście nie było nagrań, wiec muzycy byli
zmuszeni wszystko zapisywać, bo nie było okazji utrwalenia
w innej formie. A przekazywało się np. uczniom, których także
Chopin miał kilku. Tak następowała wymiana pokoleń.
Czy często zdarza się panu koncertować w takiej formule
z pianistą klasycznym?
Współpracuję z firmą Blutnera, liczącą się przed wojną na rynku
europejskim. Były takie cztery firmy: Blutner, Steinway, Bechstein, Bosendorfer. Wojna wszystko zmieniła, bo firma Blutnera
znajdowała się pod Lipskiem w NRD. Po zjednoczeniu Niemiec
znaleźli się wnukowie, wznowili produkcję i dostarczają mi na
koncerty dwa fortepiany. M.in. w Bielsku-Białej będę grał koncert
ze Stanisławem Drzewieckim, znanym dawniej jako Staś. Dziś
to poważny pan, a jego rodzice to także znani pianiści, więc on
dostał takie fortepianowe DNA. Grałem z nim, gdy miał 11 lat.
Wtedy razem improwizowaliśmy i była przyjemna zabawa. Teraz
on będzie grał klasykę a ja improwizację.
Czego możemy spodziewać się na koncercie w Ustroniu?
Będzie oczywiście muzyka chopinowska. Coś zapewne zagram z
najnowszej płyty. Zostałem zainspirowany interpretacją pianisty
i premiera Ignacego Paderewskiego. Kupiłem prawa do kilku
utworów, płyta jest już nagrana. Okładkę robi artysta polskiego
pochodzenia, prekursor komputerowego przetwarzania fotografii
Ryszard Horowitz, który z Polski wyjechał w 1958 r. Czyli trzech
Polaków znanych w Stanach. A Paderewski był chyba jedynym
wybitnym pianistą, który był również premierem. Jednocześnie
ukazała się książka o sławnych Polakach w Stanach, więc jest
tam o Paderewskim, Horowitzu, ja też miałem szczęście się tam
znaleźć. Jest to więc wspólna płyta trzech Polaków związanych
ze Stanami Zjednoczonymi.

A. Makowicz przed swoim domem w Ustroniu.

Fot. W. Suchta

nie ulic Błogockiej i Majowej
w Cieszynie. Ewakuowano dotąd dwie rodziny spod Tułu.

*

Występujące w naszym regionie wody mineralne to tzw.
solanki chlorkowo-sodowe.
Złoża w Dębowcu zawierają
jod i brom, podobnie, jak te
z Jaworza.

*

*

*

Po ulewnych deszczach, których region cieszyński doświadczył tej wiosny i lata,
zagrożeniem są osuwiska występujące pod Tułem w Lesznej Górnej, pod Chełmem
w Goleszowie oraz w rejo-
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Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Cieszynie kontynuuje tradycje
utworzonego w 1929 roku
Państwowego Gimnazjum
Matematyczno-Przyrodniczego. Uczniowie popularnego
„Kopera” być może jeszcze
w tym roku zaczną korzystać
z sali gimnastycznej, która jest
w trakcie gruntownej przebudowy. Przede wszystkim będzie
większa i nowocześniejsza.
*		
* *
Między ulicami Michejdy
a Czarnym Chodnikiem

Mówi się dużo o Roku Chopinowskim, natomiast jakby
w cieniu pozostaje rozpoczęty właśnie Konkurs Chopinowski.
Dlaczego?
Ginie w zgiełku chopinowskim. Dziś Chopina się gra na wszelkie
sposoby, niezależnie czy jest to muzyk klasyczny, rozrywkowy,
instrumentalista, śpiewak. Dziś każdy włącza do repertuaru
Chopina. Może stąd wrażenie, że Konkurs Chopinowski ginie
w obchodach dwustulecia urodzin. Tę ważną datę celebrujemy,
bo to przecież był jeden z najważniejszych kompozytorów muzyki fortepianowej w historii. Jest to jedna z najwybitniejszych
postaci, o ile nie najwybitniejsza. Geniusz, a takich wielkich
w muzyce było zaledwie kilkunastu. Kiedyś Maksymiuk powiedział bardzo ładnie, że my jesteśmy muzykami przekazującymi
pewne wartości, natomiast taki geniusz jak Chopin przychodzi
gdzieś z niebios.
Mówi pan o przekazywaniu wartości. Co doradzi pan rodzicom chcącym kształcić muzycznie swe dziecko?
Wszyscy powinni poznać podstawy. Moja mama uczyła
w ogniskach muzycznych od lat 60. Jest to dodatkowa nauka
poza normalną szkołą. Chodzi o nauczenie muzyki, a nie o to, że
każdy musi zostać artystą. Kilkuset się kształci, a zostaje kilku.
Dziecko musi choć trochę grać na instrumencie, wiedzieć co
to gama, by mieć pojęcie o muzyce. Podobnie wszyscy muszą
się nauczyć alfabetu, by czytać książki. W Stanach dzieciak
uczący się pisania i czytania, równocześnie uczy się gry na
instrumencie. Potem jest to kwestia, czy ktoś chce się dalej
kształcić muzycznie, Czy instrument zaczyna wciągać. Wtedy
trzeba się zastanowić, czy dziecko jest uzdolnione. Wiele może
powiedzieć rodzicom nauczyciel. Bardzo ważne jest też to, czy
dziecko wykazuje chęć ćwiczenia. Myślę, że ogniska spełniają
rolą nauki podstaw muzycznych. Jak ktoś wykazuje chęć i talent
idzie do szkoły muzycznej. Jeżeli zaś chodzi o porady, to nie ma
generalnej zasady.
Na pewno są ćwiczenia, gdy koledzy grają w piłkę.
To dość ciężka praca. Każdy chcący w tym zawodzie coś znaczyć
musi się poświęcić, zostawić inne zainteresowania. Równocześnie nikt ci nie zagwarantuje, że zdasz egzamin, dostaniesz dobrą
pracę, że zarobisz na życie. Nie wiadomo czy pomoże ci twój
talent, bo to, czy jest się dobrym, w dużej mierze zależy od cech
indywidualnych. Obok talentu trzeba mieć siłę przebicia, walczyć
o swoje i piąć się w górę. Zresztą dziś nikt nie ma niczego zagwarantowanego. Masz świetną pracę, a jutro się firma rozwiązuje.
Tylko w PRL obowiązywała zasada: „Czy się stoi czy się leży,
dwa tysiące się należy”. Jak ktoś dostał etat, to już był nie do
ruszenia. Każdy miał pracę bez problemu. Dziś nie ma takich
gwarancji. Każdy kto ma łatwość rozwiązywania problemów,
uczenia się, ma talent. Ten kto ma predyspozycje techniczne
szybko opanowuje instrument, gdy inny musi temu poświęcić
sporo czasu, żeby osiągnąć ten sam poziom. Trzeba jeszcze lubić
to co się robi, mieć pasję. Myślę, że to kształtuje się w wieku
dojrzewania. Wtedy powinno się wiedzieć, co chce się robić, do
czego ma się pasję. I nie chodzi tylko o muzykę. To może być
malarstwo, ale też matematyka, czy nauka języków.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
w Cieszynie znajduje się tzw.
Bosak. Nazwa ta pochodzi od
franciszkanów, którzy mieli
zwyczaj chodzenia na bosaka.
Zakonnicy zniknęli z miasta,
ale nazwa pozostała.

*

*

*

W cieszyńskim kościele parafialnym św. Marii Magdaleny
znajduje się nagrobek księcia
Przemysława I Noszaka – jednego z najwybitniejszych władców Księstwa Cieszyńskiego.
Nagrobek został wykonany
jeszcze za życia księcia.

*

*

*

Pierwszą koronkarką z Trójwsi
Beskidzkiej, która otrzymała
Nagrodę im. O. Kolberga, była
Jadwiga Legierska z Konia-

kowa Kadłubów. Jej warsztat
pracy pokazano w filmie dokumentalnym.

*

*

*

*

*

*

Kościół ewangelicki Świętej
Trójcy w Bażanowicach został
wzniesiony w latach 1978-81.
Tutejsza wspólnota liczy około
600 wiernych i świętuje w tym
roku jubileusz 20-lecia wzniesienia świątyni.
Na Buczniku w Istebnej stoi
kapliczka wykonana przez
Ludwika Konarzewskiego seniora. Mistrz dłuta wybudował ją ponad 80 lat temu, jako
wotum wdzięczności za swój
szczęśliwy powrót z zesłania
na Syberię.
(nik)
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Małgorzata Heller z Ustronia i Sebastian Kuboszek z Kiczyc

*

*

*

KONFERENCJA DLA MĘŻCZYZN
16 października odbędzie się Konferencja dla Mężczyzn
„Bohater według Bożego serca” w Hotelu Gołębiewski
w Wiśle, organizowana przez Chrześcijańską Fundację Życie
i Misja. Wykładowcami będą: Jerzy Rycharski, Jacek Sierka
i Henryk Wieja. Zgłoszenia do 8 października na stronie internetowej: www.misja.org.pl, telefonicznie 33 854 45 22 (wewn. 31)
lub e-mailowo: fundacja@misja.org.pl.
Organizatorzy

*

*

*

*

*

*

TAJNIKI PRODUKCJI MLEKA
Polski Klub Ekologiczny zaprasza na prelekcję Gustawa
Michny pt: „Tajniki produkcji mleka”, która odbędzie się 21
października o godz. 17 w Izbie Przyrodniczo-Historycznej przy
ul. 3 Maja 108 w Nadleśnictwie.
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Stanieczek
lat 50		ul. Daszyńskiego 52/7
Urszula Łysek
lat 45		ul. 3 Maja 16/2
Karol Herzyk
lat 62		ul. Orłowa 33
Daniel Olszowski
lat 37		ul. 3 Maja 5
Józef Kramarczyk
lat 87		ul. Dąbrowskiego 9
Celina Kozłowska
lat 87		ul. Słoneczna 10
Ewa Macura		
lat 78		ul. Obrzeżna 21
Agnieszka Nowak
lat 90		ul. Jelenica 17
Helena Kubeczka
lat 93		ul. Słoneczna 10
Stanisława Zięba
lat 57		ul. Drozdów 49
Julia Tomiczek
lat 74		ul. Lipowska 114

Serdeczne podziękowanie za wsparcie, modlitwę,
okazane współczucie, kwiaty
oraz udział w pogrzebie

śp. Ludwika Lipowczana

ks. Wowremu, rodzinie, sąsiadom, kolegom z pracy,
delegacji Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń,
pracownikom Muzeum Ustrońskiego,
członkom Klubu Emerytów
przy Parafii Ewangelickiej w Ustroniu
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa Rodzina.

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie

śp. Henryka Słowika
składają
koledzy zmarłego

Pani Ewie Tomiczek
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci matki

śp. Julii Tomiczek
składają
Zarząd i pracownicy
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A.
14 października 2010 r.			

POLICJA tel. 856 38 10
7 X 2010 r.
O godz. 22 na ul. Nadrzecznej zatrzymano kierowcę prowadzącego
skodę fabię w stanie nietrzeźwym

– 0,9 mg alkoholu w 1 litrze krwi,
czyli około 1,8 prom. Wcześniej
na ul. 3 Maja mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli.
8 X 2010 r.
O godz. 10 personel sklepu Lidl
zatrzymał mieszkańca Ustronia,
który próbował ukraść balsam po
goleniu.

tel. 854 34 83, 604 55 83 21

4 X 2010 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. Bernadka
w sprawie zanieczyszczenia jezdni
gliną. Ustalono sprawcę, nakazano
uprzątnięcie, co zostało zrobione.
5 X 2010 r.
Otrzymano zgłoszenie o potrąconym psie przy ul. Katowickiej.
Wezwano pracowników schroniska dla zwierząt w Cieszynie,
którzy zabrali psa.
6 X 2010 r.
Kolejny raz przyjechali pracownicy cieszyńskiego schroniska
dla zwierząt. Tym razem do bezpańskiego psa, który przybłąkał
się na jedną z posesji przy ul.
Skoczowskiej.
6 X 2010 r.
Kontrole w Hermanicach. W jednym przypadku nakazano zaprowadzenie porządku na posesji.
8 X 2010 r.
W trakcie kontroli osób handlujących na targowisku, sprawdzano przestrzeganie przepisów
sanitarnych oraz przestrzeganie
regulaminu targowiska.
10 X 2010 r.
Wezwano pogotowie sanitarne do
psa potrąconego na ul. Katowickiej.
(mn)

Obiady abonamentowe
w Angel's
z dowozem gratis!
Już od 11 zł.
za dwudaniowy obiad!
Zamawiasz przez cały tydzień,
siódmego dnia jesz gratis
(z dzieckiem do lat siedmiu).
Menu dostępne na

www.angelspub.pl
zamówienia:

509 922 882 lub 33 854 42 33
Domowe gotowanie już się nie opłaca!

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0 502 715 339

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

26 października o godz. 17 w sali Nadleśnictwa odbędzie się
zebranie mieszkańców Ustronia Poniwiec.

SPOTKANIE Z PISARKĄ

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na wieczór autorski Katarzyny Enerlich („Prowincja pełna marzeń”,
„Prowincja pełna gwiazd” ,”Czas w dom zaklęty”). Spotkanie
z pisarką odbędzie się 29 października (piątek), o godz. 18.00
w Czytelni Biblioteki.
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W I terminie nie zebrało się quorum. Zebranie rozpoczęto w II teminie.

Fot. M. Niemiec

PARTYZANTÓW DO REMONTU

Jesienne spotkanie mieszkańców osiedla Ustroń Górny odbyło się
w czwartek, 7 października w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1. Szkoły,
która jest niemal symbolem boomu inwestycyjnego w naszym mieście,
realizowanego przy udziale funduszy unijnych. Większość projektów dotyczy infrastruktury w centrum, czyli na terenie osiedla Ustroń Górny. Dla
dzieci jest hala sportowa przy SP-1, dla rekreacji, odpoczynku i rozrywki
– Park Kuracyjny i Amfiteatr, dla zdrowia – przychodnia przy ul. Mickiewicza,
dla kultury – Muzeum Ustrońskie i jego oddział na Brzegach. Nie mówiąc
o generalnym remoncie ul. 3 Maja, który miał miejsce w tej kadencji. Podkreślano, że są to obiekty ważne nie tylko dla okolicznych mieszkańców,
ale dla wszystkich ustroniaków.
Jednak Ustroń Górny to także rejon jak mówił, wspaniałej współpracy z samonajwiększych szkód, jakie poczyniła ma- rządem miasta Ustronia. Na niektórych
jowa powódź. Szczególnie ucierpiały prace jeszcze trwają. Są to m.in. ulice: 3
rodziny mieszkające przy ul. 3 Maja, M. Maja, Daszyńskiego, Polańska, Lipowska,
Skłodowskiej-Curie i Partyzantów. Zala- Dominikańska. Cz. Gluza wspomniał też
ne ogrody, piwnice i domy. Takiej wody sprawę ośrodka zdrowia, który został kow tym rejonie jeszcze nie było. O tamtych rzystnie sprzedany miastu, a do transakcji
dramatycznych wydarzeniach mówił gość doszło dzięki zaangażowaniu się w sprawę
zebrania starosta Czesław Gluza. Podkre- radnego z dzielnicy Przemysława Korcza.
ślił, że to w jego gabinecie zapadła decyzja P. Korcz był obecny na zebraniu i nieraz
o ostrzeżeniu mieszkańców o możliwej przyjmował podziękowania. Podobnie jak
ewakuacji podczas ostatniej powodzi. drugi radny z dzielnicy Bogumił Suchy. Do
Do dziś uważa tę decyzję za słuszną. świetlicy SP-1 przybyli również: burmistrz
Podczas klęsk żywiołowych zbyt często Ireneusz Szarzec i przewodniczący RM
poszkodowani pytają: „Dlaczego nikt nas Stanisław Malina. Spotkanie prowadził
nie ostrzegł?”. Cz. Gluza stwierdził, że przewodniczący Zarządu Osiedla Arkazagrożenia wylania wody ze zbiornika diusz Gawlik, a wspierali go członkowie
w Wiśle Czarnym nie było, ale w tamtej Zarządu. Nie zabrakło służb porządkosytuacji, gdy docierały do starosty sprzecz- wych, które reprezentował komendant
ne informacje, ostrzeżenie mieszkańców Straży Miejskiej w Ustroniu Jacek Tarnabyło konieczne. Zebrani potwierdzili, że wiecki i dzielnicowy policjant Piotr Glenc.
była to słuszna decyzja.
Honory gospodyni pełniła dyrektor SP-1
Cz. Gluza zanim został starostą, był rad- Bogumiła Czyż-Tomiczek.
nym powiatowym wybranym w naszym
Mieszkańcy zgłaszali różne problemy.
okręgu, obejmującym Brenną i Ustroń. Dla tych, którzy mieszkają w pobliżu
Dlatego przed swoimi wyborcami postano- stawu kajakowego problemem są gruwił się wyspowiadać z osiągnięć ostatniej py młodzieży, ale też dorosłych ludzi,
kadencji. Najpierw wspomniał, że gdy którzy po zamknięciu lokali organizują
obejmował urząd, zagrożony był Zespół zakrapiane imprezy. Jest głośno, brudno
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. i niebezpiecznie. Policja jest proszona
Istniały już plany sprzedaży i przebudowy. o interwencje.
Warsztaty szkolne i szkoła są bezpieczne,
Zgłaszano konieczność wykonania odstarosta bacznie śledzi nabór do jedynej wodnienia całego terenu za Przedszkolem
średniej szkoły w naszym mieście, na- nr 1, które jest zalewane coraz częściej
mawia przedsiębiorców do fundowania i coraz głębiej. Jedną z przyczyn tego
stypendiów, rozmawia z dyrektorem huty stanu rzeczy, jest zabudowywanie okolicy.
Trzyniec o pracy dla absolwentów, planuje Na przykład halą sportową oraz nowym
budowę boiska szkolnego. Wszystko po to, osiedlem mieszkaniowym. Infrastruktura
żeby młodzież chciała się uczyć w szkołach miejska może wchłonąć mniej wody niż
zawodowych, w specjalnościach dziś już łąki i zarośla, które były charakterystyczne
zanikających. Starosta wymienił też drogi, dla tej części miasta. Teraz cała woda spłyktóre udało się już wyremontować, dzięki, wa na osiedle domów jednorodzinnych.
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Mieszkanka ul. Partyzantów stwierdziła,
że trzeba zrobić kanalizację deszczową
z przepompownią. To drogie rozwiązanie,
ale konieczne.
Skarżono się na stan nawierzchni ul.
Partyzantów oraz zniszczone chodniki.
Obiecany był remont po zakończeniu
budowy hali. Marzy się remont ulicy
i utworzenie progów zwalniających, bo
jak usłyszeliśmy: „Motocykliści jeżdżą
w tamtym rejonie z prędkością ponaddźwiękową, a niektóre samochody prawie
wjeżdżają w przedszkolaki, które właśnie
uczą się przechodzić po pasach.” Starosta
razem z burmistrzem mówili, że remont ul.
Partyzantów jest w planach, że była szansa, by rozpoczął się jeszcze w tym roku,
ale postanowiono poczekać na zakończenie budowy hali. Stwierdzono, że dobrze
się stało, bo powódź ukazała problemy
z odwodnieniem.
Zwrócono też uwagę na zaśmiecony
parking przy bulwarach nadwiślańskich,
w pobliżu szlaków spacerowych, boiska,
terenów zielonych. A. Gawlik odpowiadał, że w czasie zwyczajowych kontroli,
jakie przeprowadza razem z burmistrzem
w dzielnicy, zauważył już tę sprawę i dawno porzucone gałęzie, będą wywiezione.
Jedna z mieszkanek domagała się ekranów
przy ul. Olchowej, które oddzieliłyby ją od
ruchliwej i głośnej ul. Katowickiej. Przy
otwartych oknach nie słyszy telewizora.
Dziwi się, że ekrany czasem są, czasem
ich nie ma, a powinny chronić wszystkich, którzy mieszkają wzdłuż obwodnicy
Ustronia. Gospodarze miasta wiedząc,
jak ciężkie są rozmowy z Wojewódzkim
Zarządem Dróg Publicznych, obiecali
przekazać sugestie, ale nie obiecywali, że
sprawę uda się załatwić. Postulowano też
m.in.: zmianę organizacji ruchu w rejonie
skrzyżowania ulic: Partyzantów, Myśliwskiej i Jelenica. Bardziej sensowne byłoby,
gdyby drogą z pierwszeństwem były ulice
Partyzantów z Myśliwską, a nie Partyzantów z Jelenicą. Mieszkańcy domagali
się remontu ul. Skowronków i wyrażali
niezadowolenie z remontu ul. A. Brody.
Jedna z pań stwierdziła, że skoro szerokość
chodnika została zmniejszona, to remont
jest bez sensu. Burmistrz przypominał, że
na zebraniu mieszkańców Ustroń Górny,
najgłośniej domagano się wyprostowania
i poszerzenia ul. A. Brody. A wszystkiego
mieć nie można.
Propozycje do przyszłorocznego budżetu z osiedla Ustroń Górny: remont ul. Myśliwskiej; kontynuacja budowy chodnika
przy ul. Jelenica; remont jezdni, chodnika
i poprawa kanalizacji deszczowej na ul.
Partyzantów oraz budowa kanalizacji
deszczowej dla terenów za Przedszkolem
nr 1; wyburzenie tzw. „Wielkiego Domu”
i przylegających do niego budynków gospodarczych; budowa ogrodzenia terenu
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum
nr 1; budowa wodociągu dla posesji położonych w górnej części ul. Jelenica i ul.
Myśliwskiej z budową przepompowni.
W tym zestawieniu nie znalazły się inwestycje długoletnie, wcześniej już wpisane
do realizacji w 2011 roku, np. dokończenie
budowy ul. Pod Skarpą.
Monika Niemiec
14 października 2010 r.

KOMISJA O DOPALACZACH

11 października odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miasta
w całości poświęcone dopalaczom. Na
posiedzenie zaproszono właściciela lokalu,
w którym uruchomiono sklep z dopalaczami. Stwierdził on, że wprowadzono go
w błąd, gdyż podpisując umowę dzierżawy
nie wiedział, czym faktycznie będzie się
w tym lokalu handlować. Gdy dowiedział
się, że to dopalacze, bezzwłocznie wysłał pismo do dzierżawcy o rozwiązaniu
umowy.
Przewodniczący komisji Przemysław
Korcz podziękował za takie rozwiązanie
sprawy. Jednak problem pozostaje, gdyż
zapewne zostanie wynajęty następny lokal.
Wtedy również powinno się zaprosić na
spotkanie osobę, która wynająć lokal się
zdecydowała. Poza tym handel dopalaczami kwitnie poza sklepami.
Komendant ustrońskiej policji Janusz
Baszczyński mówił, że burza medialna
wokół dopalaczy sprawiła, że młodzież
chce tego spróbować. Ostatnio zdarzyło
się, że młodzi ludzie w parku palili fajkę

wodną używając jako paliwa toaletowej
kostki zapachowej.
O tym, że Kuratorium Oświaty poleciło
przeprowadzenie w szkołach pogadanek
mówiła Bogusława Rożnowicz.
Radny Stefan Bałdys był zdania, że
skoro rady w Skoczowie, Rudzie Śląskiej
i wielu innych miast podjęły uchwały
zakazujące handlować dopalaczami, to
chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by
nasza rada taką uchwałę również podjęła.
Przewodniczący RM Stanisław Malina
argumentował, że uchwały takie zapewne
zostaną uchylone w trybie nadzoru, więc
podejmowanie ich jest bezskuteczne. Ponadto uchylona uchwała może skutkować
tym, że handlarze dopalaczami poczują się
bezkarni. S. Bałdys odpowiadał, że trudno
z góry wyrokować o efektach.
Komisja postanowiła, że nadal należy
monitorować miasto, informować odpowiednie organy o pojawianiu się handlu
dopalaczami. Gdy natomiast ktoś się zdecyduje wynająć lokal na taką działalność,
próbować go przekonać, by odstąpił od
wynajmu.
(ws)

Położono drugą warstwę asfaltu na ul. Dominikańskiej. Pracowano w piątek w nocy. Kierowcy
czekają na ostatnią wylewkę i dokończenie chodników oraz ścieżek rowerowych. Zakończenie
inwestycji na odcinku ustrońskim jest już bliżej niż dalej.
Fot. M. Niemiec
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Zdaniem
Burmistrza

O walce z dopalaczami mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

*

*

Co jakiś czas w każdym mieście, w tym
i w Ustroniu, pojawia się rodzaj działalności negatywnie odbierany przez zdecydowaną większość mieszkańców. Wystarczy
wspomnieć o funkcjonującej przed laty
w naszym mieście dyskotece Mirage 2000.
Były wtedy skargi mieszkańców i samorząd miał wiele kłopotu z uporaniem się
z tym problemem.
Obecnie pojawiła się działalność
związana z handlem tzw. dopalaczami.
W świetle obowiązujących przepisów dotyczących wolności gospodarczej miasto
wyłącznie rejestruje działalność gospodarczą na zasadzie ewidencji, nie udziela
natomiast zezwoleń i koncesji z wyjątkiem
napojów alkoholowych. Dodać należy,
że nie każda działalność prowadzona
w naszym mieście jest tu zarejestrowana.
To wszystko stwarza sytuacje, że zaskakiwani jesteśmy pojawianiem się podmiotów prowadzących działalność, którą
prawie wszyscy mieszkańcy oceniają
negatywnie. Tak też stało się z otwartym
w Ustroniu sklepem z dopalaczami. Sprawy związane z tego rodzaju handlem są
w ostatnich dniach bardzo nagłaśniane
przez media. Zajmuje się tym rząd i parlament. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że
w pewnym stopniu sami możemy ograniczyć taką niechcianą działalność. Wystarczy by właściciele lokali czy nieruchomości mogących służyć za potencjalne
miejsce takiego handlu, zwracali uwagę
na to, komu lokal wynajmują. To jakby
pierwszy filtr, przez który musi przejść
osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w wynajmowanym pomieszczeniu.
Ten filtr pozostaje w sferze naszej odpowiedzialności.
Z drugiej strony dokonując jakiejkolwiek transakcji należy szczególną uwagę
zwrócić na rodzaj towaru, czy jest prawidłowo opisany, czy posiada polskie oznaczenia, czy podany jest skład, Chodzi o to,
byśmy wiedzieli co kupujemy i na jakie
ewentualne skutki się narażamy.
Polskie prawo generalnie zakłada wolność gospodarczą i nie przewiduje uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie większości działalności. Jest to sprytnie wykorzystywane przez osoby wprowadzające
na rynek produkty takie jak dopalacze.
Dlatego zawracam uwagę na dużą rolę
jaką mają do spełnienia właściciele lokali,
a gdy chodzi o dopalacze także rodzice.
Wierzę, że tylko wspólne działania mogą
przynieść efekty. Tak było w przypadku
dyskoteki Mirage 2000. Mam nadzieję,
że tak będzie w innych przypadkach, ale
konieczna jest jednoznaczna postawa. To
z co nazywamy kontrolą społeczną, przynosi w takich przypadkach dobre efekty.
Notował: (ws)
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WSPOMNIENIE O CESARSKIM
„Czas przemija,
wypowiedziane słowo
pozostaje”
Lew Tołstoj

Zaledwie minął
tydzień od nastania
kalendarzowej jesieni, a już na tablicach
ogłoszeń zaczęło
pojawiać się coraz
więcej nekrologów.
Jeden z nich poinformował mieszkańców
Ustronia, iż 30 września br. po krótkiej,
ale ciężkiej chorobie,
w Śląskim Szpitalu
w Cieszynie, w wieku
86 lat, zmarł śp. Ludwik Lipowczan, zam.
przy ul. Długiej.
Urodził się 25 marca 1924 r. w Ustroniu
jako najstarszy syn Jerzego i Marii z domu Lipowczan. W 1948
r. ożenił się z Heleną Drózd, z którą przeżył szczęśliwe i udane
54 lata. Od 7 lat był wdowcem. Państwo Lipowczanowie mieli
troje dzieci: Krystynę (po mężu Dzida), nieżyjącego od 10 lat
Adama oraz Janusza. Wychowywał się w towarzystwie dwóch
sióstr – Anny (Cieślar) i Zuzanny (Podżorskiej).
Zmarły przez całe swoje pracowite życie związany był z ukochanym Ustroniem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 2,
rozpoczął dalszą edukację w Liceum Ogólnokształcącym im.
A. Osuchowskiego w Cieszynie, lecz wybuch II wojny światowej
przerwał wszystko. W czasie okupacji hitlerowskiej przeszedł
gehennę frontu wschodniego i niewolę na Syberii do 1945 r.
W latach młodzieńczych swój entuzjazm poświęcił Związkowi
Młodzieży Wiejskiej „WICI”. W jesieni życia natomiast związki
przyjacielskie sprzed lat kontynuował w wydaniu towarzyskim,
uczestnicząc w obchodach urodzinowych jubileuszy. Zaraz po
wojnie, tj. w 1946 r., na deskach „Prażakówki” wystawiona
została przez WICI-owców sztuka pt. „Nawrócony” K. Bergera.
Po spektaklu, w którym zagrał również bohater wspomnienia,
publiczność skandowała „cesarscy idą”. Od tego momentu „Cesarskim” nazwano Ludwika Lipowczana. Ten pseudonim tak do
niego przylgnął, iż nieodłącznie kojarzył się z jego postacią.
W 1940 r. rozpoczął pracę w Kuźni Ustroń jako następca pokoleniowy po dziadku i ojcu, gdzie przepracował ponad 40 lat,
będąc zatrudnionym na różnych stanowiskach. Stamtąd przeszedł
na zasłużoną emeryturę. Wspominał – „między grudniem 1940
r., kiedy po raz pierwszy przekraczał bramę fabryczną i grudniem 1981 r., w którym kończył pracę zawodową, wiele było
podobieństw, ostra zima i czas historyczny z wojną w nazwie”.
W 1955 r. ukończył Technikum Mechaniczno-Kuźnicze, Wydział
dla Pracujących w Ustroniu. Po zlikwidowaniu największego na
terenie miasta zakładu przemysłowego z olbrzymimi tradycjami,
został współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Kuźni
Ustroń, w którym do końca czynnie działał. Na bieżąco współpracował z Muzeum Ustrońskim, pisząc liczne artykuły do „Kalendarza Ustrońskiego”. Był autorem tekstów zamieszczonych
w„Gazecie Ustrońskiej”. Bardzo rzetelnie wykonywał swoje
czynności podczas udzielania się w pracach Komisji Rewizyjnej
przy Parafii Ewangelickiej. Można go było zapamiętać jako tego,
który stał i zbierał ofiarę. Kościół traktował jak coś bliskiego
i drogiego, bowiem był oddanym domownikiem wiary.
Prowadzący uroczystość pogrzebową proboszcz – ks. Piotr
Wowry bardzo trafnie skupił się na istocie przemijania, obawy,
trwogi, na refleksji – co będzie kiedy śmierć przyjdzie nagle. Co
każdego z nas czeka? Odpowiedź jest prosta. W momencie, gdy
nie jesteśmy w stanie żyć bez cienia lęku, powinniśmy spoglądać
w stronę Zbawiciela, który daje zapewnienie „niechaj się nie
trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie”. Wte-
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dy otwiera się nowa perspektywa, wieczność, ziemia obiecana,
a największą wartością tej ziemi jest miłość do Boga prowadząca
do bram królestwa. W tym kontekście Ludwik Lipowczan dawał
dobry przykład, ufnie spoglądał w przyszłość. Zamiast się bać,
umiał strach przezwyciężać.
Zostanie zapamiętany jako pogodny, życzliwy, sprawny fizycznie człowiek, aktywny i utrzymujący kontakty z rozlicznymi
znajomymi. Jego charakter i dusza predysponowały go do pracy
dla rzeczy wspólnej, czyli społecznej. Był osobą „stela”, bardzo
spolegliwą i pracowitą. Z szacunku do jego osobowości, wrażliwości i aktywności społecznika, na miejscowym cmentarzu
ewangelickim w imieniu współtowarzyszy pracy pożegnał go
prezes Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, Karol Brudny,
mówiąc na zakończenie: Roztomiły Ludwiku, dzisio już jyny Pónbóczek może zapłacić ci za wszystko. My twoji werkowi kamraci
bydymy dali robić to na co my się umowiali, a ciebie niech ta
ustrońsko ziymeczka kołysze do snu wiecznego.
Ludwik Lipowczan odprowadzony został na miejsce wiecznego
spoczynku 6 października 2010 r. przez liczną rzeszę rodziny,
współpracowników, przyjaciół, sąsiadów, znajomych, chcących
swoją obecnością poddać hołd jego pamięci. Czas dla niego
przeminął, ale słowa wypowiedziane i utrwalone na papierze
na zawsze przechowane zostaną we wspomnieniach oraz naszej
zbiorowej świadomości.
Elżbieta Sikora

JESIEŃ MUZYCZNA

Trudny rok bogaty w atmosferyczne anomalie mija równie
szybko jak poprzednie. Jeszcze przed nami – mam nadzieję
– piękna, ciepła i kolorowa jesień, którą chcemy Państwu umilić
Ustrońską Jesienią Muzyczną. Zaczniemy 23 października Koncertem Młodych Talentów z udziałem gości z miast partnerskich.
I nie tylko – przyjedzie do nas bowiem z Lublina utalentowana
Dorota Krać, która zaśpiewa i zagra na gitarze.
Piętnastoosobowa grupa z Frensztatu zaczaruje nas impresjami
tanecznymi z wykorzystaniem tańca klasycznego, a utalentowani
Węgrzy pokażą, że śpiew i muzykę mają we krwi.
My – jako gospodarze – zaprosiliśmy do koncertu „Beskidersów”. To nowa grupa wspaniałych muzyków z naszego terenu,
powstała niejako na zamówienie MDK, prezentująca się po
raz pierwszy na tegorocznym Festiwalu Zespołów Folkowych
i Folklorystycznych „Gdzie Biją Źródła”. Motorem przedsięwzięcia jest młody skrzypek Marcin Hałat, znany naszym widzom
ze wspólnych występów z Adamem Makowiczem. Tym razem
„Beskidersi” zagrają i zaśpiewają nie tylko folkowo – pokażą, że
świetnie radzą sobie z klasyką i popem.
Jestem przekonana, że cały koncert będzie interesujący i gorąco
zachęcam Państwa do przyjścia nań.
A teraz nowość – Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Gwiazdy Jesieni”. Trwać będzie od 27
do 29 października a w dwóch dniach konkursowych i koncercie
galowym zobaczymy – prócz polskich grup – zespoły zza naszej
wschodniej granicy – z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii. Prawie 300 wykonawców pokaże się na scenie MDK "Prażakówka”
i z pewnością energii, werwy, młodzieńczości i talentu im nie
zabraknie. Wygra ten, kto przyjdzie podziwiać zdolną młodzież,
bo zapał i energia się udzielają, a przecież potrzebujemy ich, aby
przetrwać szarugi i długie zimowe wieczory.
dyrektor MDK Barbara Nawrotek-Żmijewska

SPOTKANIE Z ARGENTYŃCZYKIEM

Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Hugonem Kowalczukiem, Argentyńczykiem z pochodzenia, obecnie mieszkańcem
Ustronia, wykładowcą jęz. hiszpańskiego na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na temat „Argentyna jako
cel turysty”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 października
o godz. 15.00
14 października 2010 r.

KTO NA RADNEGO
Listy kandydatów na radnych zgłaszać można do 22
października do godz. 24. Kandydatów na burmistrza
zgłaszać można do 27 października do godz. 24. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. Kto może zostać
radnym, a kto burmistrzem?
W ubiegłym tygodniu wymieniliśmy komitety wyborcze wyborców, które zarejestrowały się w celu wystawienia kandydatów
na radnych i na burmistrza w Ustroniu. Mogą to także zrobić
komitety wyborcze partii politycznych. Każda partia tworzy
jeden komitet wyborczy, który zgłasza listy w całym kraju.
W poprzednich wyborach samorządowych w 2006 roku, kandydatów na radnych w Ustroniu zgłosiła Platforma Obywatelska
oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Podobnie jak kandydatów na radnych, tak samo kandydata na
burmistrza może wystawić partia polityczna, organizacja społecznym oraz obywatele, zrzeszeni w komitetach wyborczych
wyborców. Muszą jednak zarejestrować listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów
wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów trzeba
zarejestrować nie mniej kandydatów, niż wynosi liczba radnych
wybieranych w danym okręgu.
Gdy komitety wyborcze będą szukały swoich kandydatów,
muszą pamiętać, że nie mogą oni być karani. Radnym, burmistrzem nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem

sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane
z oskarżenia publicznego. Kandydatem może być osoba, która
w pełni korzysta z praw publicznych i wyborczych oraz posiada
pełną zdolność do czynności prawnych. Musi mieć też ukończone
18 lat najpóźniej w dniu głosowania. Radnym miasta może zostać
osoba zamieszkująca na stałe na obszarze tego miasta. Za to nie
trzeba mieć obywatelstwa polskiego. Naszym radnym może
zostać obywatel dowolnego kraju Unii Europejskiej.
Kandydat na burmistrza musi być starszy – minimum ukończone 25 lat i musi mieć polskie obywatelstwo. Nie musi jednak
zamieszkiwać gminy, w której będzie się ubiegał o urząd. Nie
można kandydować na burmistrza w dwóch miastach, ale można
jednocześnie na radnego i burmistrza.
Kandydaci, urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r., w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie na radnego oraz burmistrza składają
oświadczenie lustracyjne.
Monika Niemiec

Zachowało się sporo fotografii z amatorskiej działalności teatralnej w Ustroniu. Niektóre z nich wraz z opisami zamieszczono
w „Pamiętniku Ustrońskim” nr 7. Dziś przedstawiamy fotografię,
która jeszcze nie była opublikowana, lecz niestety brak nam do
niej opisu. Jest to prawdopodobnie przedstawienie przygotowane
przez Związek Młodzieży Ewangelickiej w latach 20. Na fotografii ze zbioru Grażyny Kubicy-Heller rozpoznano drugą osobę od
lewej - Julię Blasbalg (zam. Wantuła) i drugą siedzącą – Elżbietę
Blasbalg (zam. Dostal). A może ktoś udzieli więcej informacji
na temat tego zdjęcia?

14 października 2010 r.			
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Wspomina Tadeusz Podżorski.				

Fot. M. Niemiec

SZKOŁA TOTALNA
Więcej niż zwykle osób przyszło 4 października na spotkanie emerytowanych pracowników ustrońskiej Kuźni. Tym razem tematem była szkoła
zawodowa, jaka powstała przy zakładach kuźniczych. Najpierw była to
szkoła przemysłowa, potem technikum mechaniczno-kuźnicze, a obecnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Mimo zmian w nazwach, utrzymana
została ciągłość od lat 40. ubiegłego wieku po rok 2010. Dowodem na to
obchodzenie przez Zespół Szkół, jubileuszu 60-lecia.
Zaczęło się jednak smutnie, bo wspominano zmarłego niedawno Ludwika
Lipowczana, zwanego przez przyjaciół
Cesarskim. Prowadząca spotkanie dyrektor Muzeum, Lidia Szkaradnik mówiła,
że drogi zmarły związany był z Kuźnią
ponad 40 lat, zainicjował powstanie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń
Nie opuścił żadnego ze spotkań emerytów.
Ostatnie - wrześniowe, było dla niego
naprawdę ostatnim.
Spotkania byłych pracowników Kuźni
odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Muzeum Ustrońskim.

Rozmowy toczą się w sali na parterze,
czyli tam, gdzie kiedyś były klasy. W latach 80., w czasie wyżu demograficznego
budynek Muzeum należał do szkoły. Na
parterze młodzież uczyła się w czterech
klasach.
W spotkaniu uczestniczył Marian Żyromski, jako reprezentant grona pedagogicznego szkoły i zarazem jej dyrektor.
Pracował w szkole od 1958 do 1976 roku.
Jego zamierzeniem było przedstawienie
szkoły technicznej od strony humanistycznej. Najpierw jednak zwrócił uwagę na przedmioty, z jakimi zmagali się

uczniowie. Były to: korespondencja, krajoznawstwo połączone z historią, nauka
o obywatelstwie i prawoznawstwie, rachunki zawodowe, księgowość i kalkulacja, rysunek odręczny i szkiców, rysunek geometryczny, kreślenie rzutowe
i geometria wykreślna, kreślenie i rysunek
zawodowy, nauka religii, materiałoznawstwo, fizyka przemysłowa i wychowanie
fizyczne w wymiarze dziewięciu godzin
tygodniowo. M. Żyromski użył słowa „totalna” na określenie charakteru szkoły. Bo
kładziono nacisk nie tylko na uczenie się
przedmiotów typowo technicznych. Liczba
godzin przedmiotów humanistycznych nie
była imponująca, ale ich prestiż owszem.
Szczególnie, jeśli chodzi o poznawanie
poezji, konkursy recytatorskie, spotkania
autorskie. Szkołę ukończyło wielu wybitnych ludzi niekoniecznie związanych
z kuźnictwem. W szkole tej panował również duch wolności, skoro na akademię
z okazji rocznicy rewolucji październikowej przygotowano wiersz Gałczyńskiego
„Dlaczego ogórek nie śpiewa”.
Krystyna Gołda. zwróciła uwagę na
ciężki żywot dziewcząt na lekcjach technicznych. Wspominała lekcje projektowania u profesora Gogółki. Projekt podnośnika trzeba było narysować podczas zajęć
z nauczycielem. Nie szło to pani Krystynie
i jej koleżankom najlepiej. Mama jednej
z nich była sprzątaczką, więc podłożyły
poprawione w domu prace. Profesor zauważył, że coś jest nie tak i zagroził, że
jeśli winowajcy się nie znajdą, cała klasa
będzie robić projekt od początku. Dziewczyny się przyznały.
Podczas spotkania można się było jednak dowiedzieć, że był czas, kiedy do
technikum nie chodziły żadne uczennice.
Trwało to dobrych parę lat. Nie wszyscy
też może pamiętają, że kiedyś nie wchodziło się do szkoły od ul. 3 Maja, ale od
strony parku. Wspominano dyrektorów,
nauczycieli, najtrudniejsze przedmioty.
Padały nazwiska kolegów. Kto nie chodził
do tej szkoły!? Dzisiaj to zacni obywatele
Ustronia. Wspomnieniom z uwagą przysłuchiwała się dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, Ewa Matuszyńska,
bo wie, jakie znaczenie miała jej szkoła
dla społeczności lokalnej.
Monika Niemiec

Jest taki jeden dzień w roku kiedy to szczególnie
uświadamiamy sobie jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia. W tym dniu myśli
i życzenia kierują się w stronę szkoły i nauczycieli.
W Dniu Edukacji Narodowej chciałbym serdecznie podziękować dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym – wszystkim osobom
zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania
młodych ludzi.
Wszystkim pedagogom życzę, aby nigdy nie utracili chęci pracy z drugim człowiekiem. Niech praca
z dziećmi i młodzieżą będzie dla Państwa przyjemnością, a postępy podopiecznych satysfakcją.

Starosta Cieszyński Czesław Gluza
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SPORT BEZ HRANIC

ODWIEDZINY ZNAD
BALATONU

Już po raz drugi, chór miejski z Balatonalmadi zagościł w Ustroniu. Znajomość
z Ustrońskim Chórem Ewangelickim trwa
od 2005 roku i każde kolejne spotkanie
wydaje się bliższe i bardziej serdeczne.
Tym razem 40-osobowy węgierski chór
przyjechał do nas w piątek 24 września i
po zakwaterowaniu w gościnnym Pensjonacie „Anna” spotkał się z naszym chórem
w sali parafialnej. Tam przy kawie i dobrych ciastkach spędziliśmy miły czas.
Były śpiewy, wymiana upominków, rozmowy wspomagane gestami i niezastą-

Występ węgierskiego chóru w kościele.

14 października 2010 r.			

pionymi tłumaczkami Bożeną i Basią
– polskojęzycznymi Węgierkami. Pożegnaliśmy się w wesołych nastrojach,
a następnego dnia pojechaliśmy z naszymi
gośćmi do Tychów, aby zwiedzić tamtejszy
browar. Tyskie Browary Książęce istniejące od 1629 roku są największym polskim,
a drugim co do wielkości browarem w Europie. W Tyskich Browarach Książęcych
rozlewa się rocznie ponad 8 milionów
hektolitrów piwa. Jest to miejsce, gdzie
tradycja oznacza wielką dumę z wiekowej
przeszłości, a równocześnie najnowocze-

We wrześniu, czterdziestoosobowa
grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 im.
prof. Jana Szczepańskiego wzięła udział
w imprezie międzynarodowej w ramach
projektu ,,Nasz wspólny region”. Otrzymaliśmy zaproszenie z Zakladni Skola Delnicka w Karvinie-Nove Mesto,
od wielu lat naszej partnerskiej szkoły,
z którą realizowaliśmy ciekawe projekty
np. ,,Chcemy być razem, nie obok siebie
- nauka, sport, turystyka i zabawa łączy
młodzież ponad granicami”. Tym razem
były to zabawy sportowo-językowe. W integracyjnych, polsko-czeskich drużynach,
uczniowie grali w piłkę nożną, ręczną
i w softball. Gry literackie przygotowane zostały przez Bibliotekę Regionalną
w Karwinie realizującą projekt ,,Kdo cte,
nebloudi-Kdo sportuje, nenudi se”. Były to
przeróżne słówka, wiersze, tytuły książek,
językołamy np. ,,Czy się Czesi cieszą,
gdy się Czesio czesze”. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom, order i inne pamiątki. Po
wspólnym obiedzie odbyła się wycieczka
do Ostrawy, gdzie zwiedzaliśmy Piłkarski
Klub Banik Ostrawa. Pobyt w Czechach
sprzyjał nawiązaniu nowych znajomości
i pogłębieniu więzi z kolegami z Karwiny.
Małgorzata Niemczyk
śniejsze metody i technologie produkcji
są stosowane dla satysfakcji milionów
miłośników „tyskiego”.
Na zakończenie zwiedzania czekał na
nas kufelek złocistego napoju w stylowym
pubie w podziemiach Browarium.
Po udanej wycieczce wróciliśmy do
Ustronia, aby wieczorem wysłuchać pięknego koncertu chóru węgierskiego pod
dyrekcją Ester Demel, który odbył się w
sanatorium „Równica”. Frekwencja była
zaskakująco duża, a pieśni tak pięknie
śpiewane, że po długich oklaskach nie
obyło się bez bisów.
Niedzielny poranek zaskoczył nas ponurą i deszczową pogodą, ale cieszyliśmy się,
że w ramach nabożeństwa głównego chór
zaśpiewał kilka pieśni w naszym kościele
Jakubowym.
Wspólne wykonanie pieśni „Dziękujemy Panie Ci”, (w języku polskim!), przez
zaprzyjaźnione chóry, było akcentem kończącym odwiedziny gości z Balatonalmadi
w naszym mieście.
Pożegnaliśmy się z nadzieją następnego
spotkania – być może na Węgrzech.
Halina Szarowska

Fot. K. Gibiec
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz w związku
Nr
obwodu
głosowania

		
1		
		
		

z uchwałą nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic
i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47, poz. 1461 z późn. zm.) i uchwałą
nr XLVIII/553/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010
r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców,
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
dla wyborów w dniu 21 listopada 2010 r.:

Granice obwodu
ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa,
Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma,
Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni,
Żarnowiec,3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa Nr 3
43-450 Ustroń
ul. Polańska 25

Państwowe Gospodarstwo
		
ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów,
Leśne
Lasy Państwowe Nad2		
Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78,
leśnictwo Ustroń
		
Limbowa, Lipowa, Słowików, Topolowa, Wiązowa.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 108
			
		ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej) M.Konopnickiej,
Przedszkole Nr 7
3		
Ks.Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 8 do nr 24, Os.Centrum, Os.Manhatan,
43-450 Ustroń
		
Pasieczna, Piękna, Jana Wantuły, Widokowa.
ul. K.I. Gałczyńskiego 16
		ulice: Asnyka, K.I.Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza,
		
Kochanowskiego, Kluczyków, 9 Listopada, 3 Maja
4		
(do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana,
		
Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Reja, Rynek,
		
M.Skłodowskiej, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Wierzbowa,
		
Tuwima, Zielona, Złota, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej
		
(za wyjątkiem nr 12)
		ulice: Bema, Jana Błaszczyka, Cieszyńska (V, VI, VII i od nr 22 po stronie prawej),
		
Os.Cieszyńskie, Jana Cholewy, Ignacego Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie
		
lewej i do nr 34 po stronie prawej), Dworcowa, Dąbrowskiego, Fabryczna,
5		
dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 27, 31), Katowicka (do nr 46),
		
Komunalna, Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), Krzywa, Pawła Lipowczana, Obrzeżna,
		
Ogrodowa, Polna, Plac Ks.Karola Kotschego, Spółdzielcza, Pawła Stalmacha, Sta		wowa, Sportowa, Strażacka, Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta, Wybickiego, Wiosenna.
		ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska,
		
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa,
		
Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101
6		
do nr 201 po stronie lewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą,
		
Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna,
		Jana Sztwiertni, Skoczowska (do nr 99 po stronie lewej i do nr 100F po stronie prawej),
		
Pawła Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza.
		
		
7		
		

ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, Krzywaniec,
Leśna od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23
po stronie lewej), Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna,
Wesoła, Wałowa.

		
		
		
8		
		
		

ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska,
Graniczna, Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej
i od nr 203 po stronie lewej), Józefa Kreta, Krótka, Lipowska
(do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), Łączna, Potokowa,
Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Szeroka,
Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa.

		
		
9		
		

ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, dr Michała Grażyńskiego nr 12,
27, 31, Kamieniec od nr 1 do nr 8, Kuźnicza od nr 6, Lecznicza, Liściasta., Leśna
od nr 1 do nr 7, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności,
Szpitalna, Wojska Polskiego, Uzdrowiskowa, Uboczna, Zdrojowa, Źródlana.

10		

Miejski Dom Spokojnej Starości, 43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 10

Szkoła Podstawowa nr 1
43-450 Ustroń
ul. Partyzantów 2
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 2
43-450 Ustroń
ul. I. Daszyńskiego 31

Przedszkole Nr 4
43-450 Ustroń
ul. Wiśniowa 13

Dom Strażaka OSP
43-450 Ustroń
ul. Lipowska 116

Szkoła Podstawowa Nr 6
43-450 Ustroń
ul. Józefa Kreta 6

Gimnazjum Nr 2
43-450 Ustroń
ul. I. Daszyńskiego 31
Miejski Dom
Spokojnej Starości
43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 10

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 r. między godziną 8.00 a 22.00.

10 Gazeta Ustrońska

14 października 2010 r.

Ustrońską Jesień Muzyczną rozpoczną w tym roku młodzi,
ale nie zabraknie też mistrza Adama Makowicza, który 31
października zagra utwory Chopina. Wieczór z sympatycznym
pianistą, który od lat cały dochód z koncertu przeznacza dla dzieci
z Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nierodzimiu jest
zawsze niezapomnianym wydarzeniem i ogromną przyjemnością.
A wysłuchanie mazurków, preludiów i polonezów w wykonaniu
pana Adama będzie na pewno wyjątkowym przeżyciem.

MISTRZOWIE JESIENIĄ

Kolejne jesienne spotkanie w „Prażakówce” przebiegać będzie
pod hasłem Wielcy Nieobecni. 5 listopada sympatyczny Joachim
Perlik i piękna Ludmiła Małecka wraz z zespołem „Moment”
przypomną nam piosenki Anny Jantar, Marka Grechuty, Czesława
Niemena, Krzysztofa Klenczona, Agnieszki Osieckiej i Jonasza
Kofty. To miła dla ucha twórczość, której każdy z nas chętnie
posłucha. A że sala widowiskowa zyskała od września tego roku
świetną akustykę, więc występy zespołów wokalno – instrumentalnych nie są nam już straszne i są naprawdę ucztą dla ucha.
No i na zakończenie – 12 listopada – Wieczór Retro przy
świecach. Najbardziej znany repertuar Hanki Ordonówny, Zuli
Pogorzelskiej, Marleny Dietrich i Edith Piaf usłyszymy w wykonaniu sopranistki i duetu fortepianowo- skrzypcowego. Joanna
i Paweł Łukasikowie oraz Magdalena Skawińska przeniosą nas
w świat przedwojennych kawiarenek i estrad oraz zaczarują samymi przebojami, niezwykłymi aranżacjami i stylowymi strojami.
Zapraszam Państwa gorąco na wszystkie koncerty, które zwyczajowo zaczynają się o godz. 18.00. Jedynie Festiwal „Gwiazdy
Jesieni” zaczynać będzie się nieco wcześniej – o 16.00 i 17.00.
dyrektor MDK Barbara Nawrotek–Żmijewska

JESIEŃ MUZYCZNA 2010
23.10		
27-29. 10
31.10		
5.11			
12.11		

godz. 18.00
godz. 16.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00

Koncert Młodych Talentów
Gwiazdy Jesieni 2010
Adam Makowicz gra Chopina
Wielcy Nieobecni
Wieczór Retro

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

WSPÓLNIE DLA USTRONIA
-

wystawi kandydatów do Rady Miasta Ustroń

Dzielnice tworzą miasto
Fundusze unijne dla dzielnic Ustronia
Zdrowie dzieci to nasza przyszłość
Polepszenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w dzielnicach Ustronia
- Umożliwienie rozwoju zainteresowań
naszej młodzieży
Inicjatorami powstania komitetu są:

Miniona niedziela na Równicy.		

Fot. W. Suchta

POZIOMO: 1) ryba z kolcem, 4) straszy na zamku,
6) uzdrowisko, 8) pohukuje w lesie, 9) 10.10.2010, 10) zarośla, 11) krucha z owocami, 12) na spodniach generała, 13)
imię żeńskie, 14) pociecha dziadka, 15) w zakonnej rodzinie,
16) stwór z Himalajów (wspak), 17) Indianin z Meksyku, 18)
Agata zdrobniale, 19) pierwiastek chemiczny, 20) Administracja Domów Mieszkalnych.
PIONOWO: 1) trwała na głowie, 2) widzi świat na różowo, 3) postój w podróży zaprzęgiem, 4) choroba kolorów,
5) dużo nałożnic, 6) ciasto z jabłkami, 7) wiara w duszę
przyrody, 11) monotonna praca (wspak), 13) zbiornik wodny,
14) zagranie koszykarskie.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 22 października.

mgr Artur Kluz - nauczyciel dyplomowany wychowania
				 fizycznego i działacz społeczny,
Marek Matuszny - przedsiębiorca, trener i były wieloletni
				 bramkarz klubów pierwszoligowych,
inż. Andrzej Szeja - przedsiębiorca i działacz społeczny,
				 były prezes Polskiego Związku
				 Snowboardowego i wiceprezes
				 Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sporto				 wego „Czantoria”,
mgr Mateusz Żebrowski - nauczyciel wychowania
				 fizycznego i trener, czynny
				 sportowiec,
Piotr Husar - 		 przedsiębiorca i czynny sportowiec.

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 39:

JESIENNA SŁOTA

Nagrodę w wysokości 30 zł, książkę „Idealna
dziewczyna” oraz najnowszy numer magazynu „Nasze Inspiracje” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia
otrzymuje: Michał Mojeścik z Ustronia, ul. Źródlana 106.
Zapraszamy do redakcji.
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Stało się już pewną tradycją, że skoro mamy jesień i sezon na łamach naszej Gazety. To skojarzenie okazuje się całkiem trafne,
grzyby w pełni, to i w cyklu „Bliżej natury” grzybów nie może bowiem i to moje grzybowe znalezisko zaliczane jest – podobnie
zabraknąć. Ale równie tradycyjnie zamiast grzybów o jakże jak sromotnik bezwstydny – do rodziny sromotnikowatych. Jest
wszystkim dobrze znanym „planie budowy”, przedstawiam ra- to mądziak malinowy, gatunek, który na terenie Polski był dotąd
czej gatunki zupełnie do grzybów – tych powszechnie znanych odnotowany ponoć zaledwie kilkadziesiąt razy.
i zbieranych – niepodobne.
Mądziak malinowy należy do grzybów zwanych wnętrzniakaJuż kiedyś wyjaśniałem, że żaden ze mnie grzybiarz, a te mi. Są to grzyby z owocnikami osłoniętymi okrywą (perydium),
grzyby, które mam przyjemność Czytelnikom Ustrońskiej przed- pod którą kryje się część płodna, czyli tzw. gleba, wytwarzająca
stawiać, nie tyle sam znajduję, co raczej przez przypadek na nie zarodniki. Ojczyzną mądziaka malinowego jest kontynent pół„wpadam”, czasem wręcz w ostatniej chwili powstrzymując się nocnoamerykański, a w Europie grzyb ten został znaleziony po
przed ich rozdeptaniem. W tych moich grzybowych spotkaniach raz pierwszy w Niemczech, w pierwszej połowie lat 40. XX wiedostrzegam pewną prawidłowość. Oto nadzwyczaj sporadycznie ku, natomiast w Polsce odnotowany go dopiero w połowie lat 60.
napotykam (a czasem wręcz – potykam) typowe, powszech- ubiegłego wieku. W naszym kraju jest to grzyb spotykany bardzo
nie i tradycyjnie zbierane
rzadko i zazwyczaj na siegrzyby jadalne, a mówiąc
dliskach synantropijnych,
ściślej – te, które wydają
czyli w miejscach w różny
mi się jadalne. Natomiast
sposób przez człowieka
co rusz przytrafiają mi się
przekształconych i użytspotkania z co rzadszymi
kowanych (np. w parkach,
przedstawicielami krów pobliżu wysypisk śmieci,
lestwa grzybów. Wbrew
w miejscach ruderalnych),
MĄDZIAK
pozorom tego typu grzyprzy czym mądziak lubi
bobranie – jeśli tylko
miejsca wilgotne, z bogatą
grzybobraniem można je
w próchnicę glebą, a licznazwać – bardzo mi odponiej pojawia się zwłaszcza
wiada. Po pierwsze skoro
w ciepłych latach. Młody
już wiem, że statystycznie
owocnik ma postać jaja
rzecz ujmując praktycznie
o średnicy od 1,5 do 2 cm,
nie napotykam grzybów
przyczepionego do podłopowszechnie uznaważa sznurami białej grzybni.
nych za jadalne, to i nie
Przez szczytowe pęknięcie
doświadczam pokus zewyrasta charakterystyczrwania i skonsumowania
nego kształtu twór, zbunapotkanych kapeluszodowany z trzonu i stożwatych i niekapeluszowakowatej główki. Dojrzały
tych stworów. Po drugie
owocnik może osiągnąć
– odnalezienie rzadkiego
maksymalnie 10 cm długatunku grzyba daje całgości, ale zazwyczaj nie
kiem sporo przyrodniczej
przekracza 6–8 cm. Trzon
satysfakcji, ponieważ
jest walcowaty, gąbczasty
w wielu przypadkach ich
i pusty w środku, zakońrozmieszczenie w Polsce
czony przypominającym
wciąż jest bardzo słabo
trochę naparstek „kapelupoznane, a i nowych gaszem” o barwie malinowej
tunków grzybów stale
lub malinowoczerwonej.
nam przybywa. Podkreślić
Kiedy owocnik dojrzewa,
w tym miejscu wypada,
jego szczyt pokrywa się
że w mykologicznych
oliwkowozieloną, śluzoannałach jak dotąd odwatą masą zarodnikononotowano, opisano i naśną, początkowo okrytą
zwano około 120 tysiędelikatną błonką. Dojrzały
cy gatunków grzybów,
grzyb wydziela silny i niea szacuje się, że na
przyjemny dla nas zapach
świecie występuje ich
(z reguły porównywany do
w sumie około 1,5 mizapachu padliny lub gnijąliona, w większości po
cej kapusty), ale skuteczprostu nam nie znanych,
nie przyciągający muchy,
z których co roku odkrywa
które skuszone zapachem
się i opisuje około 1.700.
odwiedzają owocniki, rozJuż choćby tylko te liczby
nosząc przy tym zarodniki.
pokazują, że sporo przed
Na wszelki wypadek domiłośnikami grzybów jeszcze do poznania i warto przyglądać dam, że mądziak malinowy jest grzybem niejadalnym!
się wszystkim napotykanym grzybom.
Do 2004 r. mądziak malinowy znajdował się na liście gatunNa grzyby ciekawych i rzadko spotykanych gatunków często ków objętych ochroną ścisłą na terenie Polski, ale z aktualnie
możemy natrafić w dość zaskakujących miejscach, które mniej obowiązującej listy grzybów podlegających ochronie został
doświadczonym grzybiarzom zwykle nie kojarzą się z grzybami skreślony jako gatunek obcego pochodzenia. Ochroną objęty
i grzybobraniem. Tak było i w moim przypadku, kiedy błąkając jest natomiast spokrewniony mądziak psi, którego owocnik jest
się po jednym z kompleksów stawów, czy też zalanych wodą biały lub jasnopomarańczowy, z końcówką barwy oliwkowej
zapadlisk pokopalnianych na Zaolziu, nastawiony na poszukiwa- lub morelowej.
nia zupełnie innych żywych stworzeń, natrafiłem na wyrastające
Mądziaka psiego jakoś dotąd nie było mi dane zobaczyć.
z gruntu „coś”. To „coś” przypominało…, miało kształt…, było Spotkałem za to innego przedstawiciela grzybów z rodziny sropodobne do… A zresztą co ja się będę wysilał – proszę rzucić motnikowatych, o jeszcze bardziej zadziwiającym niż mądziak
okiem na fotografię i samemu sobie opisać twór, który przy bliż- lub sromotnik kształcie owocnika. O tym grzybie opowiem za
szym poznaniu okazał się być grzybem. Przypomina on nieco sro- dwa tygodnie.
motnika bezwstydnego, którego przedstawiałem już niegdyś na
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Powstrzymany atak Siły.

			

Fot. G. Winiarska

OPTYMIZM TRENERA
Sezon siatkarski w pełni. Ze zmiennym
powodzeniem występują drużyny kadetek
i juniorów TRS Siła w mistrzostwach
województwa. Dziewczęta wygrały 3:1
mecz z GTSiK SiKReT Gliwice. Kadetki
zajmują czwarte miejsce w tabeli mając
jeden mecz mniej od lidera. Niestety juniorzy przegrali dwa mecze. W Jastrzębiu
z Borynią 3:0 i w Ustroniu z zespołem
Volley Rybnik 1:3 i są obecnie na 5 miejscu w tabeli.
Nadal nie mają wygranego meczu na
swoim koncie seniorzy TRS Siły grający
w III lidze. Dwa ostatnie mecze grali w
Ustroniu i oba przegrali. Z BBTS Włókniarzem Bielsko-Biała 2:3 (25:23, 22:25,
24:14, 18:25, 12:15) oraz z MCKiS Jaworzno 2:3 (25:17, 22:25, 16:25, 25:18,
12:15).
Atut własnego boiska pozwolił jedynie wywalczyć dwa punkty po dwóch
przegranych tie breakach. Sobotni mecz
z Włókniarzem nasi siatkarze powinni wygrać. Przeszkodą są nie wiadomo
z czego wynikające przestoje w grze i tra-

Kiks w ataku Jaworzna.
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cenie seryjnie punktów. Do tego za dużo
zagrywek naszych siatkarzy ląduje na
aucie lub w siatce. A dzieje się to zazwyczaj w przełomowych momentach. Może
trochę zawodzi koncentracja niektórych
zawodników.
Mówią trenerzy:
Jerzy Romański (BBTS Włókniarz):
- Młodzi chłopcy nie umieją utrzymać do
końca poziomu gry jaki mogą prezentować. Jednego seta wygrywamy, potem
przegrywamy itd. Na sczęście chłopcy
się pozbierali i wygrali. W Ustroniu zawsze gramy zacięte mecze. Fajna walka,
atmosfera i tak powinno być. Po to jest
sport. Oby tak dalej.
Zbigniew Błaszczak (MCKiS Jaworzno): - Trudno się grało w tym słońcu,
a po drugiej stronie bardzo fajny młody
zespół. Myśmy też próbowali młodych,
ale zagrali trochę bojaźliwie. Odeszło
sześciu zawodników do pierwszej ligi
i młodych musimy wprowadzać. Taka
nasza rola. Mało brakowało, a byśmy
przegrali. Zwyciężyła jednak rutyna. Za-

			

skoczyli nas bardzo dobrą grą, dużo bronili, dobrzy byli w ataku i gdyby mieli
trochę bardziej zimne głowy, to mogło być
różnie i byśmy przegrali pierwszy mecz od
półtora roku w III lidze.
Zbigniew Gruszczyk (TRS Siła
Ustroń): - Bardzo dobry mecz rozegraliśmy z Jaworznem. Można było wygrać.
Miałem dobry skład personalny, było 12
zawodników do dyspozycji, więc duże
możliwości manewru. Zdobyliśmy punkt
z liderem i to cieszy. Natomiast w sobotę
z Włókniarzem powinniśmy wygrać. Było
jednak tylko dziewięciu zawodników razem z libero, więc możliwości manewru
znikome, chociaż okresami gra wyglądała
ładnie i przy prowadzeniu 2:1 trzeba było
wygrać czwartego seta. Zresztą w tym
secie prowadziliśmy trzema punktami
od początku. Niestety coś się zacięło.
Naszym największym mankamentem
była zagrywka, a ćwiczymy ten element
gry na każdym treningu. Po zagrywce
i w sobotę, i w niedziele oddaliśmy bardzo
dużo punktów. Organizacja gry się polepsza. Momentami gra wyglądała bardzo
dobrze. Mam nadzieję, że z meczu na
mecz będzie progresja wyników. Bardzo
dobrze do zespołu wprowadził się junior
Piotr Juroszek. Mamy również młodego
rozgrywającego Dawida Gomolę oraz
juniora Damiana Bujoka, który miał trochę
kłopotów zdrowotnych i nie wszedł do
szóstki. Generalnie jestem zadowolony
z tego co pokazała drużyna i na następne
mecze patrzę optymistycznie. W zespole
widać mobilizację i chęć walki, a to bardzo
ważne.
Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8

MCKiS Jaworzno 2
14
AZS ATH Bielsko-Biała
10
KS Halny Węgierska Górka
10
SK Górnik Radlin
7
MTS Winner Czechowice Dziedzice 7
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
5
TKS „Kombud” Tychy
5
TRS Siła Ustroń
2

Fot. G. Winiarska
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www.ustron.pl

KULTURA

9.10 godz. 10.30-12.30		English Culture Contest” – Konkurs
														języka angielskiego, MDK „Prażakówka”.
19.10 godz. 12.45 					 „Na początku był rytm” – Audycja
													 muzyczna Filharmonii Śląskiej dla
													 uczniów II klas ustrońskich gimnazjów,
													 MDK „Prażakówka”.			

SPORT

16.10 godz. 15.00
										
17.10 godz. 11.00
										

KINO

Koci kaskader.		

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Kolejki PIKO,HO,TT.
607-912-559.
Kupię antyki, starocie 790-467020.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi i
nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl

Fot. W. Suchta
Prywatne, indywidualne lekcje
wokalistyki rozrywkowej dla
dzieci i dorosłych. Zakres nauczania: - emisja głosu, interpretacja
utworu, teoria muzyki, kształcenie
słuchu muzycznego, rozwinięcie
osobowości artystycznej ucznia.
Karolina Kidoń. 518 206 333.
karolina.kidon@tlen.pl
Sprzedam kiosk przy ul. Partyzantów (k/parkingu). 695-630-544.
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię. 502-685-400.
Tłoczymy sok, sprzedajemy jabłka. Zapraszamy. Jabłoniowy sad.
ul. Lipowska 63. Ustroń. Tel. (33)
854-75-60, 600-875-086.

Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 518201-189.

Dj, wodzirej - wesela, imprezy
firmowe, karaoke, uroczystości
rodzinne. 603-168-747. www.
djslawek.pl

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

Pokój do wynajęcia. 665-875-678.
(33) 854-71-37.

Komis art. dziecięcych Baby
Boom 100 m od Tesco.

Drewno kominkowe. (33) 85415-58.

Kupię wiązki samochodowe miedziane. 518-201-189.

AVON-praca! Ciekawe zarobki,
prezenty, szkolenia. Kasia 783090-012.

Do wynajęcia lokal 31m2
w Ustroniu. 603-555-233. 691391-128.

Elektroinstalacje, odgromówki.
508-016-055.

Odnowiony i znów otwarty BAR

„PIWNICZKA POD BOCIANEM”

Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS
Spójnia Górki Wielkie - stadion Kuźni.
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS
Pogórze - stadion w Nierodzimiu.

15-21.10 godz 18.45 Tak to się teraz robi - komedia,12 lat, USA,
15-21.10 godz.20.30 Kwiat pustyni - dramat biograficzny,
										 15 lat, Wielka Brytania.
										

dziesięć lat temu
Na ostatniej sesji (...) omawiano interpelacje radnych i odpowiadano na ich pytania. (...) Józef Kurowski poruszył sprawę
bezpieczeństwa pieszych na ul. Katowickiej w okolicach przystanku PKS i skrzyżowania z ul. Skoczowską. Podkreślał, że na
tym odcinku często zdarzają się wypadki z udziałem pieszych.
W tym roku zanotowano już 3, a we wrześniu omal nie zginęła
tam uczennica gimnazjum, potrącona na pasach.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

„- To było bardzo sympatyczne, kiedy osoby, wydawałoby się,
znające pracę Fundacji, po tych krótkich prezentacjach, były zaskoczone, że ich wyobrażenia o naszym oddziaływaniu były jedynie
fragmentaryczne – mówił Henryk Wieja, prezes Chrześcijańskiej
Fundacji Życie i Misja, obchodzącej jubileusz 10-lecia istnienia.
– Zwrócono również uwagę na fakt promowania Ustronia poprzez
działania Fundacji. Promowania w takim specyficznym wymiarze, pokazującym, że jest to miasto wrażliwe na potrzeby ludzi
i otwarte na różne formy rozwiązywania problemów.
„- Za skandaliczne uznać należy postępowanie ministra Handtke, który próbował wmówić społeczeństwu, że 2 razy 2 jest 5. Na
nasze pytania, czy nie jest tak, że nowelizacja Karty Nauczyciela
obciąży finansowo samorządy, choć wiemy, jaka jest ich sytuacja,
minister odpowiadał, że w budżecie państwa są zapewnione środki. Twierdził także, że samorządy otrzymały wystarczającą ilość
pieniędzy. Potem stwierdził, że się pomylił, przeprosił i odszedł,
a media, które są w rękach jego sympatyków stwierdziły, że był
to przykład honorowego zachowania. To nie była pomyłka, bo
minister jest doświadczonym człowiekiem. To było kłamstwo w
żywe oczy i świadome wprowadzanie w błąd” – mówił Antoni
Kobielusz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej na spotkaniu przed
wyborami prezydenckimi.
W wyborach prezydenckich w Ustroniu zwyciężył Aleksander
Kwaśniewski. Kratkę przy jego nazwisku zaznaczyło 5.858 osób,
co daje 65,36% wszystkich głosów. Na drugim miejscu znalazł
się Andrzej Olechowski – 1.510 głosów – 16,58%, na trzecim
Marian Krzaklewski – 1.099 głosów – 12,26%.
(mn)

Ustroń, ul. Daszyńskiego 80, tel.787-990-097

POLECAMY SMACZNE DANIA BAROWE

- Zaprasza codziennie od 10.00 do 22.00
(W soboty gramy od 18.00 do 1.00)
- Organizujemy przyjęcia do 40 osób
- Imprezy na zewnątrz przy ognisku do 100 osób
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13-14.10 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
15-16.10 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
17-18.10 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
19-22.10 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-57-76
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FELIETON

Tak sobie myślę

Szczepić się czy nie?

Na dobre zagościła już jesień. Jeszcze
zwodzi ciepłymi, słonecznymi urokami złotej polskiej jesieni. To już jednak
ostatnie dni, coraz wątlejsze wspomnienia
minionego lata. W nocy temperatura spada
coraz niżej, a i w dzień tylko w słońcu jest
jeszcze ciepło. W domach zaczyna być
coraz zimniej i trudno wytrzymać w nich
bez ogrzewania. Zaczyna się … najdroższy okres roku. Tak to już bowiem jest,
że przez następne miesiące największym
obciążeniem dla domowego budżetu będą
koszty ogrzewania. A one z roku na rok
są coraz większe… Co prawda gdzieś
w perspektywie jest kolejna wiosna i kolejne lato. Ale jest to perspektywa bardzo
odległa…
Niedługo złota polska jesień przemieni
się w trudną do wytrzymania jesienną
szarugę, a w prognozach pogody pojawia
się już zapowiedź przymrozków i pierwszych opadów śniegu. A szaruga jesienna,
kiedy jest zimno i mokro, to poważne
zagrożenie dla naszego zdrowia. Nastanie czas przeziębień, katarów i kichania.
A właściwie już ten czas nastał… Zła

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (79)

1. W debacie publicznej często powraca
sprawa fałszerstw w nauce i nauczaniu.
Fałszerstwa w tych sferach ludzkiej aktywności budzą zdecydowany sprzeciw, gdyż
przyjmuje się, że bezwzględnie powinny
być one zespolone z wiernością prawdzie
i z postawą prawdomówności.
2. Rozróżnienia dóbr i zbiornika dóbr,
przydatnego przy analizie fałszerstw,
dokonuje Władysław Tatarkiewicz
(w studium „Dobra, których nie trzeba
wybierać”): „Kto pisze książkę choćby
najlepszą, nie tworzy bezpośrednio dobra,
lecz tylko zbiornik dóbr. Poznanie prawdy
jest dobrem, a książka, w której prawda
jest wypowiedziana, jest zbiornikiem,
w którym dobro jest zgromadzone”. Jeśli
utwór naukowy, roszczący sobie prawa
do uznawania go za zbiornik prawd, gromadzi świadomie zebrane fałsze, to jest
zamaskowanym zbiornikiem zła, czyli
fałszerstwem. Taki niepożądany stan rzeczy wymaga rozpoznania i napiętnowania,
gdyż – zamiast oferowanego poznania
prawdy – z premedytacją wprowadza się
w błąd, który przyobleka się w szaty
prawdy. Aby jednak nie godzić się na fałszerstwo, uznając je za niedopuszczalne,
to trzeba mieć „wolę poznania prawdy”,
która determinuje ocenę nauki i nauczania. W sytuacji radykalnego zanegowania
„woli poznania prawdy” i odrzucenia
postawy prawdomówności, fałsz i fałszer14 października 2010 r.			

pogoda źle wpływa na zdrowie i samopoczucie. I tak co roku przyjdzie nieproszony
i niechciany gość, któremu na imię: grypa.
Choroba, która potrafi położyć do łóżka
wielu ludzi. Czas jej panowania oznacza
liczne nieobecności w szkołach, zakładach
pracy i biurach. I właściwie nie trzeba
być prorokiem, żeby przewidzieć, że i w
tym roku grypa o nas nie zapomni i z całą
pewnością do nas przyjdzie. Co prawda nie
wiadomo czy to będzie w listopadzie czy
w lutym, ale jak co roku zapełni poczekalnie w lekarskich przychodniach, sprawi,
że wielu z nas będzie miało przerwy
w zawodowej aktywności a może nawet
sprawić, że zabraknie łóżek w szpitalach.
Nie można jej przy tym bagatelizować.
Potrafi bowiem przynieść ze sobą fatalne
następstwa; zapalenie płuc, zakłócenie
pracy serca i innych narządów, gruźlicę,
a nawet śmierć. I to bez względu na to,
czy będzie to grypa ptasia, świńska czy
jakaś inna. W każdym razie najwięcej ofiar
pociąga za sobą zwykła, doroczna grypa.
Tym bardziej, że co roku się zmienia
i jest inna.
Trudno powiedzieć, że grypa nas zaskoczy. Przecież wiemy, że przychodzi
co roku i nie ma właściwie szans na to, że
w tym roku nas ominie. To znaczy, może
komuś z nas uda się uniknąć zachorowania na nią, ale na pewno kogoś dopadnie.
A przecież jest groźna i może skompli-

kować nam życie na dłuższy czy krótszy
czas. Dlatego dostatecznie wcześnie należy
pomyśleć o zabezpieczeniu się przed nią.
Chodzi więc o to, aby wychodząc
z domu ubierać się należycie, stosownie
do panujących warunków pogodowych.
A i w domu należy dbać o właściwą temperaturę, aby nie było za zimno ani za gorąco.
A do tego trzeba pomyśleć o stosowaniu
właściwych środków, zmierzających do
zwiększenia odporności organizmu. Stosowane są przy tym różne środki domowe.
Bywa, że w każdym domu nieco inne…
Powraca też corocznie pytanie, niemal
hamletowskie: Szczepić się przeciwko
grypie czy też nie? To już ostatni dzwonek, aby na to pytanie odpowiedzieć,
jeśli odpowiedź ma być twierdząca. Co
roku lekarze radzą, aby jednak poddać się
tym szczepieniom. Pozwoli to uniknąć
grypy, a przynajmniej sprawić, że jej
przebieg będzie łagodniejszy. Szczególnie
zaleca się szczepienia osobom najbardziej
narażonym na zachorowanie na grypę,
a więc dzieciom i osobom starszym,
a także wszystkim tym, którzy mają częsty
kontakt z innymi ludźmi, a więc także
chorymi na grypę; lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom itp. Dotąd w naszym
kraju stosunkowo niewiele osób szczepi
się regularnie przeciwko grypie. I jak co
roku każdy za siebie musi podjąć decyzję:
Szczepić się czy nie?
Jerzy Bór

stwa stają się równie dobre jak prawda
i prawdomówność, a nawet – patrząc z praktycznego punktu widzenia – fałsz i fałszerstwa mogą być użyteczniejsze niż prawda
i korzystniejsze niż prawdomówność.
W niektórych sferach ludzkiej działalności
bardziej opłacalne bywają zbiorniki fałszu,
chociaż – o czym trzeba pamiętać – pasożytniczo żerują one na wartości prawdy,
bo są kłamliwie przedstawiane jako jej
zbiorniki. Fałszerstwo, aby skutecznie
funkcjonować musi odwoływać się do
wartości prawdy i rzec można, że jest to
„ukłon występku wobec cnoty”.
3. Założenie, iż to prawda stanowi cel
wszelkiego badania naukowego i zespolonego z nim nauczania jest przedmiotem
dyskusji i kontrowersji, które w XX wieku
przybrały na sile.
Analizując ekonomizację pracy umysłowej Tadeusz Kotarbiński, rozpatruje
też rolę prawdy w tego typu pracy. Mimo
prakseologicznego charakteru rozważań,
Kotarbiński w „Zasadach dobrej roboty
w pracy umysłowej” odcina się od „przesadnej tendencji związanej z terminem
«ekonomia myślenia»”. Przeciwstawia
się on filozofom chcącym „wyrugować
pojęcie prawdziwości naszych sądów za
pomocą pojęcia ekonomiczności tych
sądów”. Nie godzi się z ich argumentami,
„by zaniechać interesowania się prawdziwością jako zgodnością z rzeczywistością,
jako jej odwzorowaniem, upatrując w tym
pojęciu pewne logiczne wadliwości”. Nie
uważa, że zasadny jest pragmatystyczny
postulat, aby zaprzestać „rozróżniania
sądów prawdziwych i fałszywych”, a odróżniać jedynie „sądy ekonomiczniejsze
i mniej ekonomiczne z punktu widzenia

zużywanej energii umysłowej”. Jego zdaniem, jeśli właściwie rozeznać sytuację,
to okazuje się, że jest inaczej niż sądzą
oponenci pojęcia prawdziwości: „analizie
form ekonomizacji pracy umysłowej
sprzyja klasyczna koncepcja prawdy”. Tej
idei prawdy Kotarbiński pozostaje wierny
także w prakseologii. Nie ma ekonomicznego i skutecznego działania oraz nie ma
jego poprawnej teorii, bez respektowania
wartości sądów prawdziwych, wartości,
której nie posiadają sądy fałszywe.
4. Choć dziś nie grozi nam totalitarny
system polityczny, wymuszający ideologiczne fałszerstwa w nauce i nauczaniu, to
jednak oceniając wytwory nauki i efekty
nauczania często zauważa się, że występuje świadome mijanie się z prawdą i brak
prawdomówności. Argumentem za promocją fałszu bywa źle pojęta „ekonomia
myślenia”, błędna wizja „ekonomiczności
nauki i nauczania”. Aby uchronić się od
wzmożonej obecności fałszerstw w nauce
i nauczaniu oraz od ich społecznej akceptacji, trzeba przyjąć, iż podstawowym
celem nauki i nauczania jest prawda. Jeśli
się tego nie uczyni, to wówczas na różne
sposoby można usprawiedliwiać i bronić
fałszerstwa, gdyż jedyna skuteczna zapora
przeciw nim została zniesiona. To prawe
sumienie intelektualne stanowi instancję
nakazującą respektować wartość prawdy
i imperatyw prawdomówności, a jeśli powiada się, że w tej sferze jest dowolność
i nie ma zobowiązującego nas nakazu
sumienia, to prawne i administracyjne
restrykcje będą nieskuteczne, pełniąc tylko
rolę „listka figowego”, który wprowadza w
nasz świat kolejny pozór i fałsz.
Marek Rembierz
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Atakuje Kuźnia.

A-KLASA

					

Fot. W. Suchta

ZAGRAŁA DRUŻYNA
Beskid 09 Skoczów - Kuźnia Ustroń 2:0 (1:0)

Po meczu w Skoczowie kibice zastanawiali się, czy to Kuźnia tak dobrze grała,
czy też Beskid jest tak słaby. Piłkarze ze
Skoczowa przegrali w poprzedniej kolejce kompromitująco w Zebrzydowicach
6:1. W sobotę 2 października grano przy
słonecznej pogodzie.
Jedynie na początku spotkania z Kuźnią Beskid przeważał, jednak nie potrafił
stworzyć sobie klarownych sytuacji. Kuźnia pechowo traci bramkę w 32 min. po
rzuci wolnym z 25 metrów. Piłka odbija
się od muru naszych zawodników myląc
bramkarza Krzysztofa Głąbka i lądując
w siatce. Kolejny rzut wolny z dystansu
bardzo dobrze broni.

Druga połowa to zdecydowana przewaga Kuźni. Trzy wyśmienite sytuacje
podbramkowe marnuje Paweł Wydra. Raz
strzelając praktycznie do pustej bramki
z 7 metrów przenosi piłkę nad poprzeczką.
Innym razem też kilka metrów od bramki
przewraca się na piłce.
W końcówce jedna z kontr przynosi
Beskidowi bramkę. Nasz bramkarz niestety w polu karnym sfaulował napastnika Beskidu, sędzia podyktował karnego
i było po meczu.
Mimo wszystko trzeba pochwalić drużynę Kuźni za dobrą grę i zganić za
kompletny brak skuteczności. Nawet
jeżeli Beskid przeżywa załamanie formy,

ORZEŁ POKONANY
Orzeł Zabłocie - Nierodzim 0:2 (0:0)

Nierodzim wygrywa kolejny mecz i pnie
się w tabeli do góry. Drużyna Orła jest zawsze groźna, o czym najlepiej przekonali
się piłkarze Kuźni przegrywając z nimi
mecz na własnym boisku.
Początkowo mecz był wyrównany.
Pierwszą bramkę dla Nierodzimia zdobywa z rzutu karnego Dawid Kocot. Sędzia
podyktował jedenastkę po faulu bramkarza na Rafale Dudzie. Po zdobyciu gola
Nierodzim zaczyna wyraźnie przeważać

i drugą bramkę strzela na kwadrans przed
końcem Szymon Bińkowski.
Po meczu trener Nierodzimia Sławomir
Rudzki powiedział: - Mecz zdecydowanie
lepszy niż w Hażlachu przed tygodniem.
Mieliśmy dużo sytuacji bramkowych
i spotkanie powinno się zakończyć zdecydowanie wyższym wynikiem. Jednak
strzeliliśmy dwie bramki nie tracąc żadnej
i to cieszy. Na wyróżnienie zasłużył kapitan zespołu Arkadiusz Madusiok. (ws)

A-KLASA
to Kuźnia pokazała grę zespołową. Ta
drużyna może bez problemu wygrywać
w A-klasie, jeżeli tylko któryś z zawodników nauczy się skutecznie strzelać na
bramkę. Tworzy się zespół i trzeba docenić w tym rolę trenera. Jeżeli tylko uda
się utrzymać drużynę w takim składzie,
piłkarze zechcą trenować, a działacze powstrzymają się przed ściąganiem do Kuźni
lokalnych gwiazd z okolicznych gmin, które poza demoralizacją niczego do drużyny
nie wnoszą, powinno być dobrze.
Po meczu powiedzieli:
Trener Beskidu Krzysztof Sornat:
- Dla nas ten mecz miał przede wszystkim
znaczenie psychologiczne. Przegraliśmy
dwa mecze dość wyraźnie i dlatego taka
nerwowość w naszych poczynaniach.
Szczególnie w drugiej połowie cofnęliśmy
się i mogliśmy stracić bramkę. Jednak
wygrywamy, a punkty są dla nas najważniejsze. Był to typowy mecz walki, każdy
chciał wygrać, a my byliśmy skuteczniejszy. Kuźnia to młody zespół potrafiący
grać w piłkę i jest tylko kwestią czasu by
wszystko się zazębiało. Życzę powodzenia
i w przyszłym sezonie awansu. W tym sezonie to my rezerwujemy sobie awans.
Trener Kuźni Michał Kurzeja:
- W kolejnym meczu nie udaje się nam
strzelić bramki. W pierwszej połowie Skoczów przeważał, a potem to myśmy grali.
Niestety błąd muru przy rzucie wolnym powoduje utratę bramki. Jeżeli nie zaczniemy
strzelać bramek, to meczów nie będziemy
wygrywać. To chyba proste. Okazało się,
że Skoczów nie jest taki groźny, jak to się
wydawało. Przed meczem założyliśmy, że
w pierwszej połowie nie stracimy bramki
i to się niestety nie udało. Chcieliśmy
pomęczyć Skoczów i to się udało, bo to
myśmy w drugiej połowie prowadzili grę
i byliśmy drużyną przeważającą. Z gry
można być zadowolonym.
Wojsław Suchta
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KP Beskid 09 Skoczów
TS Mieszko-Piast Cieszyn
LKS Pogórze
KS Nierodzim
LKS 99 Pruchna
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Orzeł Zabłocie
KKS Spójnia Zebrzydowice
KS Kuźnia Ustroń
LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Beskid Brenna
LKS Strażak Dębowiec
LKS Zryw Bąków
LKS Victoria Hażlach
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