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SezoN polowań

kaNdydaci	

Na	radNych

wyprawa	

do	azji

Rozmawiając z myśliwymi, zawsze pytam o ekologów. Macie 
z nimi zatargi?
Raczej nie. Jest inny problem. Od kilku lat po raz pierwszy 
mamy w Ustroniu przypadek kłusownictwa. Na terenie Poniwca 
znaleźliśmy łanię z wnykiem z linki stalowej na nodze. Jakoś się 
wyswobodziła, zeszła do potoku i tam zdechła z wycieńczenia. 
Widać było, że ginęła w męczarniach. Wiemy gdzie się to stało 
i musimy się przypatrzeć. Mamy więc problem.
Jak reagować mają mieszkańcy widząc podobny przypa-
dek?
Zgłaszać na policję.
W każdej gazecie piszemy o padniętych sarnach. Potrącone 

Nowy		prezes

(cd. na str.2)

Rozmowa z Henrykiem Chowaniokiem,
prezesem Koła Polskiego Związku Łowieckiego

„Jelenica” w Ustroniu

selekcja	

zwierzyNy

pierwszy śnieg spadł 21 pażdziernika i szybko stopniał.                                                                                                                Fot. w. Suchta

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” już bez dodatku S.A. 
ma nowego prezesa. Został nim dr n. med. Kazimierz Łukawiecki. 
Wcześniej przez 10 lat szef Opolskiej Kasy Chorych, a później 
opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W czerwcu K. Łukawiecki niemal jednocześnie otrzymał 
nominację do nagrody Lider Ogólnopolskiego Systemu Zdro-

wia za pomysły i innowacje w ochronie zdrowia i odwołanie 
ze stanowiska. Stało się to pod nieobecność minister zdrowia 
Ewy Kopacz, za sprawą Jacka Paszkiewicza, prezesa NFZ. 
Gdy K. Łukawiecki odchodził, pracownicy płakali, a pacjenci, 
lekarze, farmaceuci organizowali protesty i wiece. Wstawili 
się za nim posłowie, wojewoda i marszałek Opolszczyzny, 
starostwie i burmistrzowie. Interweniowano u premiera. Dzię-

ki temu, że Donald Tusk nie chciał się angażować w ten spór,	
K. Łukawiecki pracuje w Ustroniu, zarządzając sanatorium za-

kupionym przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. O swojej 
fascynacji Ustroniem, wizji zarządzania uzdrowiskiem i najbliż-

szych planach mówi w wywiadzie, który ukaże się w jednym	

z najbliższych numerów GU.                           Monika Niemiec
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żyna Victoria MOSiR Cieszyn. 
Beniaminek na początek prze-

grał cztery kolejne mecze. 

Karpie są głównie hodowane 	
w kilkudziesięciu stawach w re-

gionie cieszyńskim. Szczegól-
nie „rybny” teren, to Pogórze, 
Dębowiec, Kończyce Wielkie 
i Małe oraz Pruchna, Ochaby, 	
 Gołysz. W tej ostatniej wsi ma 
siedzibę placówka PAN znana 
z hodowli doświadczalnej wie-

lu gatunków ryb.  

Dobiegł końca 21. Między-

narodowy Festiwal Teatralny 
„Bez granic”. W ciągu tygo-

dnia widzowie obejrzeli kilka-

naście spektakli wystawionych 

w Cieszynie i Czeskim Cie-

szynie. Nagrodę „Złamanego 
szlabanu” jury przyznało Te-

atrowi Polskiemu z Bielska-
Białej.
	 	 	

Od 15 lat w Czeskim Cieszynie 
działa polska księgarnia opa-

trzona szyldem „Knihkupiectvi 
- Księgarnia - Biblos”. Otwo-

rzyli ją trzej Polacy miesz-

kający na Zaolziu. Budynek, 	
w którym się mieści, przed 
wojną był własnością Macie-

rzy Szkolnej. Placówka ma 
spore powodzenie.

Od 1987 roku w Wiśle działa 
Stacja Badawcza Kultury Tu-

rystyki Górskiej. Początkowo 

mieściła się w zabytkowym 
pałacyku myśliwskim, będą-

cym siedzibą Oddziału PTTK. 
Później przeniesiono ją do 
wyremontowanego budynku 
gospodarczego na Przysłopie 
(obok schroniska PTTK) i tam 
też traiły  bogate zbiory doku-

mentalne.  

Kościół katolicki w Istebnej 
Centrum stanowi turystyczną 
atrakcję. Wnętrze świątyni 
pokrywają malowidła ścienne 
Jana Wałacha i wypełniają 
rzeźby rodziny Konarzew-

skich. Stwarzają one niepo-

wtarzalny klimat duchowej 	
i materialnej kultury istebniań-

skich górali.																									(nik) 

Cieszyn długo nie miał bezpo-

średniego połączenia kolejo-

wego z Zebrzydowicami. Do-

piero w 1934 roku uruchomio-

no linię przez Marklowice. Od 
ubiegłego roku stolica powiatu 
nie ma połączenia kolejowego 	
z Bielskiem. Oszczędności...

Nad Olzą jest druga liga siat-
kówki kobiet. W rozgrywkach 
od tego sezonu występuje dru-

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

przez samochody, zagryzione czy zagonione przez psy. Jest 
to też niepokojące zjawisko. Jak gospodarze łowiska starają 
się z temu zaradzić?
Znowu mamy problemy. Ustawa mówi, że nie możemy zabierać 
sztuk padniętych na drogach czy w innych miejscach w mieście. 
Myśliwy nie ma prawa podnieść takiego padłego zwierzęcia, bo 
byłoby to potraktowane jako kłusownictwo. Zresztą nie dotyczy 
to tylko myśliwych. Każdy, kto takie zwierzę podniesie, może być 
potraktowany jako kłusownik. Trzeba więc uważać. Najlepiej od 
razu powiadomić odpowiednie służby. My powiadamiamy straż 
miejską.
Z tego co piszemy, to dla saren szczególnie tragiczne były 
ostatnie dwa lata. 
Ruch na drogach jest coraz większy. A sarna przebywa na jed-

nym terenie, nie przemieszcza się, więc gdy żyje koło drogi jest 
szczególnie narażona na potrącenie.
Słyszałem, że to wilki się pojawiły i sarny wychodzą z lasu.
Nieprawda. Byłem na polowaniu na Białym Krzyżu i widziałem 
sarny w górnych partiach, a wiadomo, że tam są wilki.
Czy wilki są w Ustroniu?
W tej chwili raczej nie ma. Z drapieżników mamy lisy i kuny.
Czy są ptaki drapieżne?
To kolejny problem. Na nie w ogóle nie wolno polować, tymcza-

sem coraz więcej ich przybywa. A krukowate, jastrzębie żywią 
się drobną zwierzyną.
Zakładają gniazda nawet w centrum miasta.
My na to nic nie możemy poradzić.

Mówi się, że polowania to odstrzał selekcyjny. Tymczasem 
jak przeprowadzić selekcję, gdy na polowaniu myśliwy musi 
strzelić w ułamku sekundy.
Od tego są polowania indywidualne, gdy można zwierzę ocenić. 
Na polowaniach zbiorowych staramy się strzelać raczej do lisów, 
kun. Na zające trzeba polować zbiorowo, na lisy z nagonką. Bywa, 
że widzi się sztukę odstającą od stada, słabą, wtedy się strzela.
Dość dużo chodzę po okolicznych lasach, a jelenie to widziałem 
zaledwie kilka razy. Jak myśliwi znajdują jelenie i do tego 
jeszcze prowadzą selekcję?
Z podchodu to raczej niemożliwe. Zwierzyna ma dobry słuch, 
węch i zawsze przed człowiekiem ucieknie. Dlatego są ambony 
i tam się spokojnie siedzi czekając na zwierzynę. Wtedy jest czas 
na ocenę i strzał selekcyjny.
Kilka lat temu nadmiernie rozmnożyły się lisy po wysypaniu 
odtrutki na wściekliznę. Czy nadal jest ich zbyt wiele?
Nie obserwujemy, by lisów było zbyt dużo. Nie ma wścieklizny, 
natomiast spotyka się lisy z parszywką. Wtedy taki osobnik zaraża 
całe gniazdo i giną wszystkie.
Nadal macie kłopot z dzikami w Lipowcu?
Tam gdzie robią szkody, płacimy. Staramy się wszystko załatwiać 
polubownie. Tak by rolnik był zadowolony, myśliwi zadowole-

ni...
... i dzik zadowolony.
Wiemy, że w dzisiejszych czasach rolnik nie pozwoli sobie 
na straty. Jednak nie ma spraw sądowych i wszystko udaje się 
załatwić.
Na dziki też poluje się indywidualnie?
Tak. Trzeba się sztukom przyjrzeć. Strzelamy do dzików poniżej 
50 kilogramów, bo większe sztuki można pomylić z lochą, a my 
lochy staramy się oszczędzać.
Rozumiem, że z nadleśnictwem współpraca układa się wzo-
rowo, bo prawie wszyscy pracownicy to myśliwi.
Ale nadleśnictwo pilnuje byśmy wykonali plan odstrzału. Zwie-

rzyna robi szkody w lesie, niszczy uprawy leśne. Gdybyśmy 
planu nie wykonali moglibyśmy ponosić koszty szkód wyrzą-

dzonych przez to, że zwierzyny jest za dużo. To zniszczone 
uprawy, spałowane przez jelenie drzewa. To szczególnie widać 
w młodnikach.
Jak pan ocenia stan lasów w Dobce?
Jest zadowalający. Najważniejsze, że rosną młode lasy. Nie będzie 
gołych szczytów.
O Dobce mówiło się jako o dolinie ciszy. Bywam tam i słyszę 
głównie silniki samochodowe, a nie śpiew ptaków.
Motoryzacja jest wszędzie. Do tego mamy problemy w lasach 	
z quadami, motorami. Gdyby poruszali się tylko leśnymi drogami, 
ale oni wjeżdżają na teren lasu, niszczą sadzonki. Nie mamy ich 
jak złapać. Do tego quady jeżdżą bez rejestracji, a kierowcy za-

zwyczaj w kominiarkach i mamy problem. Młodzież się wyżywa, 
a my niewiele możemy zrobić.
Jakie ma pan trofea jako myśliwy?
Parę jeleni byków, dziki, kozły. Przez tyle lat trochę się uzbie-

rało.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)

H. Chowaniok.                                                                Fot. w. Suchta

*    *    *
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Na  śLUBNyM  KOBieRCU  STaNęLi
ewa Pietrzyk z Ustronia i Jakub Gardaś z Żywca

18 X 2010 r.
Strażnicy patrolowali okolice 
ustrońskich szkół. Nie było ko-

nieczności interwencji.
20 X 2010 r.
Wspólnie z pracownikiem UM 
sprawdzano czy wykonano pole-

cenia dotyczące usunięcie azbestu 
z jednej z posesji na ul. Akacjo-

wej. Polecenia wykonano.
20 X 2010 r.
Po zgłoszeniu mieszkańca inter-
weniowano na ul. Brody przy 
powstającej Biedronce. Samo-

chód ciężarowy utrudniał ruch, 

18 X 2010 r.
W Hermanicach na poboczu drogi 
policjanci znaleźli porzucony 
rower górski. Właściciel jest pro-

szony o kontakt z dzielnicowym 
mł. asp. Robertem Kurdunem (tel. 
komisariatu).
20 X 2010 r.
O godz. 8.20 z chodnika przy 
ul. 3 Maja skradziony został 
pozostawiony bez żadnych zabez-

pieczeń rower górski w kolorze 
czerwonym na szkodę mieszkanki 
Ustronia.
20 X 2010 r.
Między godz. 15 a 17 z rynku 
skradziono rower górski na szkodę 
mieszkańca Ustronia. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku 
pojazd nie był w żaden sposób 
zabezpieczony. W takiej sytuacji 
wystarczy pół minuty, żebyśmy 
stracili cenną rzecz.
21 X 2010 r.
O godz. 17.00 na ul. Polańskiej 
zatrzymano mieszkańca Ustronia, 
kierującego rowerem w stanie nie-

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

trzeźwym 0,43 mg alkoholu na litr 
krwi czyli niecały 1 prom. 
22 X 2010 r.
O godz. 5.15 na ul. Katowickiej 
kierująca oplem astra mieszkanka 
Ustronia nie dostosowała prędkości 
do trudnych warunków na drodze 
i zjechała na pobocze, uderzając 	
w stację transformatorową. 
22 X 2010 r.
O godz. 8.35 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Knurowa, 
który próbował ukraść tabletki 
oraz dwie kostki masła.
23 X 2010 r.
O godz. 9.30 na skrzyżowaniu 
ul. Kościelnej ze Spółdzielczą 
kierujący seicento mieszkaniec 
Goleszowa wymuszał pierwszeń-

stwo przejazdu na vw kierowanym 
przez mieszkankę Goleszowa.
23 X 2010 r.
O godz. 19.10 na ul. 3 Maja za-

trzymano mieszkańca Ustronia 
kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwym – 1,18 mg/l.
23 X 2010 r.
O godz. 18.20 na ul. Polańskiej 
zatrzymano mieszkańca Ustronia 
kierującego rowerem w stanie nie-

trzeźwym – 1,25 mg/l.         (mn)

Oldrzych Sikora  lat 91  ul. 3 Maja 3
anna Kłapsia   lat 88  ul. Kluczyków 3
anna Miech   lat 75  ul. Lipowska 119

Ci, KTóRZy OD NaS ODeSZLi:

POLiCJa  tel. 856 38 10

tel. 854 34 83, 604 55 83 21

*    *    *

Serdeczne kondolencje
elżbiecie Sikorze

z powodu śmierci Ojca
śp. Oldrzycha Sikory

składa
Zarząd i Grono Nauczycielskie

Towarzystwa Kształcenia artystycznego

jednak po wyładowaniu towaru 
odjechał.
21 X 2010 r.
Zgłoszenie o pożarze na placu po 
byłym tartaku. Strażnicy udali się 
na miejsce, po chwili przyjechała 
straż pożarna i ugasiła płonący 
pawilon.
22 X 2010 r.
Zgłoszenie o psie wałęsającym się 
na ul. 3 Maja. Strażnicy przybyli 
na miejsce i szli za psem, który 
doprowadził ich do domu swego 
pana. Właściciela psa ukarano 
mandatem 200 zł.
22 X 2010 r.
Padniętą łanię z potoku na Poniw-

cu przekazano do utylizacji.
22 X 2010 r.
Padniętego psa z ul. Lipowskiej 
przekazano do utylizacji.  (ws) 

SPOTKaNie  Z  PiSaRKą 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na wie-

czór autorski  Katarzyny Enerlich („Prowincja pełna marzeń”, 
„Prowincja pełna gwiazd”, „Czas w dom zaklęty”). Spotkanie 	
z pisarką odbędzie się 29 października o godz. 18.00 w Czytelni Bi-
blioteki. Katarzyna Enerlich – dziennikarka, poetka i pisarka. Uro-

dzona w Mrągowie, bez reszty zakochana w Mazurach. Zbudowała 
dom i teraz pisze książki, wiodąc wiejskie życie na dwa psy i kota. 	
W październiku ukaże się jej czwarta powieść „Kwiat Diabelskiej 
Góry”. www.prowincjapelnamarzen.pl

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich...”

Naszej Koleżance, 
członkini Zarządu Towarzystwa Miłośników Ustronia 

elżbiecie Sikorze 
wraz z Córką

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Ojca i Dziadka

śp. Oldrzycha Sikory
składa 

Zarząd TMU

Najserdeczniejsze słowa podziękowania za modlitwy, 
odwiedziny, pomoc, wsparcie, 

okazane wyrazy współczucia, kwiaty 
oraz tak liczny udział w uroczystości żałobnej

śp. Oldrzycha Sikory
ks. proboszczowi Piotrowi Wowremu, 

Wandzie Mider, Lidii Szkaradnik, 
Magdzie Figurze z Chicago, eugeniuszowi Mende, 

rodzinie, opiekunom, służbom medycznym, 
przyjaciołom z ZMW „WiCi” USa i australii, 

znajomym, delegacji współpracowników Zakładów 
Kuźniczych FSM, Stowarzyszenia Miłośników 

Kuźni Ustroń, PSS „Społem”, 
przedstawicielom Rady Miasta, Urzędu Miasta, 

Muzeum Ustrońskiego, Towarzystwa Miłośników 
Ustronia, Towarzystwa Kształcenia artystycznego, 

Stowarzyszenia Kobiet ewangelickich, 
Chórowi ewangelickiemu 

pod dyrekcją Krystyny Gibiec, 
ewie Zachar i annie Stanieczek (skrzypce), 

Marii Marianek (organki) 
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

składa 
córka i wnuczka z ojcem

Serdeczne podziękowania za modlitwę, 
wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w pogrzebie 
śp. Julii Tomiczek

księdzu Marianowi Frelichowi, całej rodzinie, 
pracownikom Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
„Ustroń”, przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim 

uczestnikom pogrzebu
składa rodzina
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W miniony piątek upłynął ustawowy termin zgłaszania kandy-

datów na radnych Ustronia. Miejska Komisja Wyborcza podała 
nazwiska kandydatów, ale być może dojdą jeszcze inne. Ciekawa 
sytuacja jest w Lipowcu. Z tego okręgu wybieramy dwóch radnych 
i zgłoszono tylko dwóch kandydatów. Zgodnie z zaleceniami 
Miejska Komisja zdecydowała się przedłużyć termin zgłaszania 
do 30 października. Decydująca w tym przypadku jest nie liczba 
kandydatów, a fakt, że wystawił ich jeden komitet wyborczy. 

Okręg 1 Polana
Marek Stanisław Matuszek - Wspólnie dla Ustronia 
Janusz Groborz - Janusz Groborz-Bądźmy Aktywni 
Henryk Hussar - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Maryla Dąbrowska - Lepsze Miasto 
Izabela Kazimiera Tatar - Lewica Ziemi Cieszyńskiej

Okręg 2 Poniwiec
Marzenna Szczotka - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Roman Zenon Siwiec - Lewica Ziemi Cieszyńskiej 

Okręg 3 Ustroń Centrum
Anna Maria Rottermund - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe	

Stanisław Malina - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Piotr Michał Husar - Wspólnie Dla Ustronia 
Paweł Dominik Matuszka - Prawo i Sprawiedliwość 
Edward Pękowski - Zacisze 
Karol Chraścina - Lewica Ziemi Cieszyńskiej 
Stefan Bogusław Bałdys - Lewica Ziemi Cieszyńskiej 
Józef Gogółka - Platforma Obywatelska RP
Piotr Jan Próchniak - Platforma Obywatelska RP 

Okręg 4 Ustroń Górny
Przemysław Grzegorz Korcz -  Platforma Obywatelska RP 

Miłosław Zygmunt Krężelok - Wspólnie dla Ustronia 
Wanda Misiorz - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Elżbieta Ewa Sikora - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe

Okręg 5 Ustroń Dolny
Andrzej Jan Szeja - Wspólnie dla Ustronia 
Krystyna Kukla - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Edward Markuzel - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Danuta Pietroszek - Platforma Obywatelska 
Maria Krystyna Walawska - Platforma Obywatelska 

Okręg 6 Hermanice
Wincenty Jan Janus - Nasze Hermanice 

Artur Kluz - Wspólnie dla Ustronia 
Maria Zuzanna Jaworska - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Wiesław Marek Śliż - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Tadeusz Józef Szlauer - Lewica Ziemi Cieszyńskiej 
Marek Zbyszek Cieślar - Platforma Obywatelska RP

Okręg 7 Lipowiec
Olga Kisiała - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Tadeusz Jan Krysta - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 

Okręg 8 Nierodzim
Zbigniew Mirocha - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Rożnowicz Bogusława - Platforma Obywatelska RP

Okręg 9 Zawodzie
Józef Zahraj - Ustrońskie Porozumienie Samorządowe 
Andrzej Tomiczek - Lewica Ziemi Cieszyńskiej 
Michał Aleksander Gałaszek - Platforma Obywatelska

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie 
Miasta Ustroń, Rynek 1 na pierwszym piętrze, pokój nr 15. 

Telefon: 33 8579300, 33 8579306, Telefaks: 33 8579330, 	
e-mail: um-sekretariat@ustron.pl, www.ustron.pl 

Członkowie Komisji pełnią dyżury od poniedziałku do piątku 
od 13.00 do 16.00, a 30 października 2010 r. od godz. 13.00 do 
godz. 24.00. Do północy posiedza również 29 października, gdyż 
wtedy upływa termin zgłaszania kandydatów na burmistrza. 
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu jest 
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny.        Monika Niemiec
	

Są  kaNdydaCI

WeRNiSaż Z OKaZJi 
70. URODZiN 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na wer-
nisaż wystawy rzeźby i malarstwa Wik-

tora Pasternego, z okazji 70. urodzin, 
który odbędzie się w sobotę 6 listopada 
o godz. 15.00. Wiktor Pasterny miesz-

kaniec Ustronia Lipowca, od młodości 
rzeźbi, maluje, a czasem pisze wier-
sze. Rzeźbi świątki, kapliczki, maluje 
niewielkie akwarelki, przedstawiające 
zanikającą, drewnianą architekturę i 
obrazy olejne. Jego prace znajdują się 	
w zbiorach w kraju i za granicą. W 2002 
r. Muzeum zorganizowało mu wystawę 	
i wydało tomik wierszy.

BieG  LeGiONóW 
6 listopada odbędzie się XXI Bieg 

Legionów  na dystansie 10 km. Start na 
stadionie Kuźni. Startować mogą osoby od 
16 roku życia. Zgłoszenia do 4 listopada 
telefonicznie (33) 857-93-28, mailowo: 
um-turystyka@ustron.pl W dniu zawodów 
biuro czynne na stadionie w godz. 8.30-
10.30. Wpisowe 10 zł.

*    *    *

Nie wytrzymała bariera na ul.  armii krajowej.            Fot. w. Suchta
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o kontaktach z mieszkańcami mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Od powstania samorządu możliwości 
kontaktu z władzami mającymi w swej 
gestii określone decyzje uległy zasadniczej 
poprawie. Stało się tak, gdyż został skró-

cony dystans między przedstawicielami 
władzy samorządowej a mieszkańcami. 
Przede wszystkim mieszkańcy głosując 
wybierają radnych i mają pełną świado-

mość, kto ich reprezentuje. Większość 
decyzji zapada na poziomie gminy, ale jest 
ograniczona ramami prawnymi, a to nie 
zawsze mieszkańcom wydaje się logiczne. 
Nie możemy jednak zapominać, że nie 
jest to „samirząd” ale samorząd działający 	
w ramach obowiązującego prawa.

Bieżące funkcjonowanie każdego z nas 
to także pojawiające się problemy. O ile 
są to sprawy dotyczące większej grupy 
mieszkańców, to ich załatwienie jest zwy-

kle dość proste. Oczywiście nie wszystko 
można załatwić od ręki, ale wiadomo jak 
z daną sprawą się uporać i ile to będzie 
trwało. Gorzej jest w przypadkach gdy 
potrzeby mieszkańców są sprzeczne czy 
nawet wzajemnie się wykluczające. To 
ciężkie tematy, bo jak wiemy najtrudniej 
wygodzić wszystkim. Bywa, że rozwiązu-

jemy jakiś problem jednej osobie, po czym 
ona blokuje rozwiązanie tego problemu 
sąsiadom twierdząc, że coś będzie się 
odbywać jej kosztem. Najczęściej dotyczy 
to inwestycji, prac związanych z sieciami 
kanalizacyjnymi, wodociągowymi itp. 

Niektórzy traktują działania samorządu 
tak, jakby władza chciała komuś zrobić 
na złość. Może jednak lepiej wyciągnąć 
rękę do sąsiadów w takich sprawach jak 
przejście z siecią przez nieruchomość, 
czy obciążenie innymi niedogodnościami 	
w czasie budowy. Tak już jest, że prowa-

dzenie inwestycji nie dzieje się w oderwa-

niu od terenu i bieżącego funkcjonowania 
każdego z nas.

Duża grupa spraw dotyczy miesz-

kań i pomocy społecznej. Spotykam się 	
z różnymi problemami i nie zawsze są 
one krystaliczne, przejrzyste i budzące 
tylko współczucie. Czasem ludzie nad-

używają swej trudnej sytuacji, aby odnieść 
indywidualną korzyść. To trudne sprawy 
i trzeba ważyć między interesem ogółu 	
i jednostki. Tu nie ma spraw mniej lub bar-
dziej ważnych i nie można ich rozpatrywać 
w oderwaniu od społecznego kontekstu. 
Jeżeli zrobimy coś na korzyść jednostki 
wbrew oczekiwaniu większości z takimi 
samymi prawami, to nie jest to rozwiązanie 
społecznie uczciwe. Jednakże każdy swoje 
interesy widzi w pierwszej kolejności i nie 
uwzględnia szerszych uwarunkowań.

Generalnie samorząd ma to do siebie, że 
działa na rzecz całej społeczności, czasami 
nawet kosztem interesów poszczególnych 
jednostek.     Notował: (ws)

gwiazdy		jesieNi
Rozpoczęła się Ustrońska Jesień Mu-

zyczna. W minioną sobotę w MDK „Pra-

żakówka” odbył się Koncert Młodych 
Talentów „Gwiazdy Jesieni 2010”. Kon-

cert rozpoczęła piętnastoletnia niewidoma 
artystka z Wisznicy Dorota Krać. Dość 
żywiołowo zaprezentowali się perkusi-
ści z Hajdunanas pod kierunkiem Jano-

sa Kovacsa. Na estradzie pojawiła się 
również grupa taneczna z zespołu szkół 
artystycznych z Frensztatu. Na zakończe-

nie gwiazda wieczoru zespół Beskidersi 	
z liderem Marcinem Hałatem. Zespół po-

wstał przed koncertem „Gdzie biją źródła” 
w amiteatrze, a teraz w Prażakówce miał 
drugi występ. Jak sama nazwa wskazuje, 
Beskidersi nawiązują do beskidzkiego 
folkloru.
- To, tak naprawdę, była inicjatywa Bar-
bary Nawrotek-Żmijewskiej. To ona jest 
matką chrzestną Beskidersów – mówi 
M. Hałat. - Początkowo nosiłem się z 
zamiarem jednorazowego występu. Teraz 

widzę, że powinniśmy usiąść i popraco-

wać. Naszym priorytetem powinno być 
zgranie się, szukanie inspiracji, wspólnych 
dźwięków. To wszystko przed nami. Na 
razie gramy powszechnie znane melodie, 
ale od czegoś musieliśmy wyjść. Stąd na 
pulpicie takie kompozycje. Musimy się 
zrozumieć, a teraz czeka na nas matreriał, 
który powstanie po próbach, spotkaniach, 
będzie wynikiem własnych inspiracji 	
i przemyśleń. Mówiąc po prostu, trzeba 
zabrać się do pracy. Możliwości jest wiele. 
Dla mnie jest to kolejne doświadczenie, 	
a myślałem od dłuższego czasu, by spoj-
rzeć do materiału beskidzkiego i wszyst-
kiego co się w tym regionie dzieje. Tu 	
z kolei był impuls Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie i praktycznie wtedy to się za-

częło. Nigdy nie spodziewałem się, że będę 
miał okazję zagrać tego typu materiał.

Frekwencja na koncercie nie była osza-

łamiająca, ale mimo wszystko kilkadzie-

siąt osób zasiadło na widowni.          (ws)

Tancerki z Frensztatu.                                                                                          Fot. w. Suchta

aplauz wzbudził najmłodszy perkusista z  Hajdunanas.                                  Fot. w. Suchta
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7 października 2010 r. z kościoła katolickiego w Wiśle od-

prowadzono na miejsce wiecznego spoczynku śp. Ireneusza 
Sztukę, urodzonego 18 sierpnia 1948 r. w Załęczu Wielkim koło 
Wielunia, zamieszkałego w Wiśle przy ul. Brzozowej, współwła-

ściciela prężnej instytucji budownictwa ekologicznego „Inżbud” 
w Ustroniu.

 Mąż Elżbiety, ojciec dwóch synów – Przemysława i Łukasza 
przeżył tylko 62 lata. Przeważająca większość osób powiedziała-

by, iż to niesprawiedliwe – człowiek stosunkowo młody, dobrze 
sytuowany, któremu się w życiu powiodło, znany, ceniony – cze-

mu nie wygrał z okrutną chorobą? Niestety to tylko rozważania 
teoretyczne, na które nie ma odpowiedzi. Nie nam sądzić dlaczego 
tak jest. Widocznie takie było jego przeznaczenie zapisane gdzieś 
w przestworzach i wola Boska.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Hydrotechnicz-

nego „Inżbud” powstało jeszcze przed transformacją ustrojową 
w 1986 r. jako spółka cywilna Marka Wojsa i Ireneusza Sztuki 	

wspoMNieNie		o		hojNyM		spoNsorze
z siedzibą najpierw na terenie obiektów byłego „Budopolu”, 	
a później przy ul. Sportowej. Dzięki zaangażowaniu prezesów za-

kładu, do największych osiągnięć zrealizowanych przez „Inżbud” 
można zaliczyć: polder Buków – zbiornik wody pitnej dla Górne-

go Śląska, regulację rzeki Małej Wisły, Brennicy i Żylicy, remont 
zbiornika wody pitnej w Wiśle Czarnem, regulację kanału ulgi na 
Odrze w Raciborzu, budowę amiteatru wraz z widownią w Wiśle, 
budowę domów mieszkalnych dla Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Ustroniu oraz wykonanie zadaszenia ustrońskiego 
amiteatru. Kilka lat temu zakupiono teren basenu kąpielowego 	
w Ustroniu, gdzie powstał budynek hotelowy „Olympic”, nato-

miast nadal trwają prace przebudowy obiektu basenowego.
 Zmarły znany był ze swej otwartości i szczodrości jako hojny 

sponsor. Chętnie doinansowywał imprezy kulturalno – sporto-

wo – rekreacyjne w mieście, jak również lokalne wydawnictwa. 	
W latach 2002-2003 znacząco sponsorował Klub Sportowy Kuź-

nia Ustroń, który przyjął nazwę Kuźnia Inżbud. Zawsze starał się 
pomóc, bardzo grzecznie przyjmował swoich petentów. Osobiście 
tego doświadczyłam, kiedy parę razy poprosiłam go o sponsoring 
(„Talk show burmistrzów”, folder DER. „Równica”). Nigdy mi 
nie odmówił. Działał także w Zespole Szkół Technicznych. Był 
kilkuletnim przewodniczącym Rady Rodziców. Dał się poznać 
jako osoba wielkiego serca, bardzo lubiana, działacz społeczny na 
rzecz oświaty, za co uhonorowany został odznaczeniem Ministra 
Edukacji Narodowej „Za zasługi dla oświaty”. W 1992 r. uratował 
budynek szkoły przed poważnym zniszczeniem.

Ludzka egzystencja jakże jest krucha. Ireneusz Sztuka miał 
jeszcze tyle planów i niezrealizowanych zamierzeń, których 
już nie dokończy. Jego ziemska wędrówka dobiegła końca. 
Pozostawił nie tylko najbliższych, ale i sporą załogę współpra-

cowników mocno przeżywających tak szybkie odejście swojego 
przełożonego. Chcąc oddać hołd jego pamięci, bardzo licznie 
zgromadzono się nad otwartą mogiłą na miejscowym cmentarzu 
w centrum. Żegnało go siedmiu księży, bowiem był członkiem 
Rady Paraialnej. Nie zabrakło przedstawicieli władz powiatu 
ze starostą Czesławem Gluzą na czele, miasta Wisły i Ustronia, 
świata sportu. Jego postać pozostanie na zawsze we wdzięcznej 
pamięci i sercach tych, którzy poznali go jako symbol pomoc-

nego, życzliwego, szlachetnego człowieka, przykładnego szefa, 
niezawodnego przyjaciela i zaangażowanego społecznika.

Zmarł 4 października 2010 r. w Szpitalu Wojewódzkim 	
w Bielsku-Białej.                                               elżbieta Sikora

zapraszam na zimową 
wymianę i serwis 

opon

Badanie jakości płynu  

chłodniczego i hamulcowego.

gratis!
auto serwis

Leszek Kąkol

tel. 33 854-25-48, 608-574-642.

Skup aut 
starych, zgniłych,

uszkodzonych
518-201-189

Skup złomu
metali kolorowych, itp.

602-221-848

SKLEP  U  „PAKUŁKI” 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23

DDREWNO PODPAŁOWE, KOMINKOWE, 
BRYKIET, WĘGIEL GROSZEK,

ŁUPEK GRANITOWY, ART. METALOWE,
PLASTIK, SZKŁO, SÓL, 

SÓL Z PIASKIEM-DROGOWA, ITP.

33 854-47-10

pierwsze odśnieżanie.                                                  Fot. w. Suchta
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SezoN polowań
Rozpoczął się sezon polowań. Myśliwi z ustrońskiego koła 

„Jelenica” mają już za sobą pierwsze zbiorowe polowanie. Go-

ścili w Wiśle na wspólnym polowaniu z tamtejszym kołem oraz 
z myśliwymi ze Szczyrku.
- Nic nie strzeliliśmy – mówili po tym polowaniu myśliwi. Przed 
nimi jeszcze 9 polowań. Do tej pory w Ustroniu strzelono jed-

nego jelenia na rykowisku na polowaniu indywidualnym. Plan 
przewiduje, że w tym sezonie myśliwi powinni odstrzelić liczby 
zwierzyny (w nawiasach stan zwierzyny na łowisku):

Jelenie: byki - 7 (44), łanie - 10 (46), cilęta - 1 (11).
Sarny: kozły - 35 (125), kozy - 25 (154), koźlęta - 4 (42).
Dziki: 20 (74).
Lisy: 60.
Poza tym jednego jenota, bo te zwierzęta zaczynają się poka-

zywać na naszym terenie, 13 borsuków (5 już strzelono), 70 kun, 
30 dzikich kaczek, 20 gołębi grzywaczy. Choć plan przewiduje 
odstrzał 23 zajęcy, na zające się nie poluje. Strzela się kilka sztuk 
z przeznaczeniem na Bal Myśliwski jako nagrodę loterii fantowej. 
Do kaczek strzela się w rejonie Obłaźca.

Koło „Jelenica” liczy 37 członków. Gospodaruje na łowisku 
o powierzchni 5.770 ha, głównie w Ustroniu i Brennej, jest też 
kawałek terenu Wisły.                                                           (ws)

Dzisiaj przypominamy, co prawda nie dawny Ustroń, lecz 
ustroniaków na wycieczce. Klasa siódma z „Jedynki” wybrała 
się w czerwcu 1952 r. na Kubalonkę, co utrwalono na fotograii. 	
W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): Helena Madzia, Sitarska, 
Maria Waszek, Janina Kubok, Czesława Szuster, Anna Gluza, 
Halina Szlauer, Edward Mędrek, Jerzy Pilch, w drugim rzędzie 
klęczą: Waleria Kozieł, Bronisława Ernst, Zoia Żmija, w trzecim 
rzędzie stoją: Stanisław Gogółka, Jerzy Zamarski, Wanda Tomi-
czek, Anna Kubala, Romana Wasiunyk. Fotograię udostępniła 	
i opisała Anna Gluza. 

zwierzyna z leśnego parku może spać spokojnie.   Fot. w. Suchta
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Odległość ponad 5000 km z Krakowa do 
Kyzyłu, stolicy Tuwy, pokonaliśmy głów-

nie pociągami, mijając największe miasta 
na trasie transsyberyjskiej: Moskwę, Perm, 
Nowosybirsk. Na miejscu razem z pracow-

nikami Tuwińskiego Instytutu  Eksploata-

cji Zasobów Naturalnych badaliśmy liczne 

złoża kruszców w czynnych i zamkniętych 
kopalniach odkrywkowych miedzi, złota, 
cynku i ołowiu, rtęci, azbestu... 

Przemieszczaliśmy się wynajętym bu-

sem, większość dnia spędzaliśmy w dro-

dze, w niektóre miejsca jechaliśmy nawet 
dwa dni. Mimo napiętego planu mieliśmy 

kilka luźniejszych dni, które spędziliśmy 
głównie w Kyzyle. Wtedy dopiero mo-

gliśmy poznać z bliska codzienne życie 
zwykłego tuwińca. 100 tysięczna stolica 
nie imponuje bogactwem, szerokie, brudne 
od śmieci ulice, nieotynkowane bloki, li-
che drewniane domki. Nad centrum góruje 
kilkunastometrowy pomnik Lenina, więc 
i dookoła jakoś tak czyściej. Do muzeum 
nie weszliśmy, bo dla obcokrajowców 
cena pięciokrotnie wyższa. Wieczorem 
wybraliśmy się na dyskotekę, gdzie grano 
przeboje z dawnych lat, głównie Modern 
Talking i ich ruskie przeróbki. W nocy 
bywało niebezpiecznie, tubylcy jak na 
mongolskie ludy przystało, nie trawią 
alkoholu, więc po paru piwach bywali 
natarczywi i agresywni. 

Nasza grupa zwiedzała miasto głównie 
piechotą, lecz można było skorzystać 	
z wielu środków transportu. Jeździły głów-

nie małe marszrutki albo taksówki do któ-

rych na tylne siedzenia wchodziło nawet 
7 osób. Najlepszym jednak sposobem był 
transport wodny nurtem Jeniseju. Miejsco-

wi idąc na zakupy do centrum podchodzili 
nad brzeg, rozbierali się, ubranie wkładali 
do szczelnego woreczka i wskakiwali do 
wody. Rzeka znosiła ich bardzo szybko 
i po paru minutach byli na miejscu nie 
płacąc ani rubla.           

Mieszkańcy sprawiali wrażenie nie-

zwykle dumnych z faktu, że ktoś ich 
odwiedził, w sklepie, na ulicy, na baza-

rze podchodzili do nas i pytali się skąd 
przyjechaliśmy. Większość tuwińców 
pierwszy raz słyszała o Polsce, ci starsi 
pamiętali ją jeszcze z czasów wojny. Pod 
koniec naszego pobytu już prawie wszyscy 	
w mieście o nas mówili, pewnie cieszyli 
sie, że ludzie z innych krajów wreszcie 
zaczną odwiedzać Tuwę. 

           Tekst i zdjęcie: Michał Halama

wyprawa	do	serca	azji	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Projekt współinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 znajdują się na stronie www.silesia-region.pl.

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007 – 2013 Miasto Ustroń zreali-
zowało projekt pn. „Rewitalizacja MDK 
Prażakówka – drugi etap”, który stanowił 
kontynuację inwestycji z roku 2005. Cał-
kowitą wartość projektu stanowi kwota 

636.208,66 zł, z czego doinansowanie ze 
środków unijnych wyniosło  367.164,72 zł, 
tj. 58,48% kosztów kwaliikowalnych, środki  
z budżetu Miasta  to 269.043,94 zł. Inwesty-
cja realizowana była w latach 2009 – 2010, 
w  ramach której wykonano w sali widowi-
skowej MDK Prażakówka nową posadzkę, 
zamontowano mechanizm do podnoszenia 

kulis, oraz polepszono  akustykę  sali, 
wyremontowano również elewację tylną 
wraz z dwoma ciągami schodów oraz 
zadaszeniem. Modernizacja Miejskiego 
Domu Kultury „ Prażakówka” przyczyniła 
się do poprawy stanu obiektu instytucji kul-
tury, a także wzbogacenia i podniesienia 
jakości oferty kulturalnej Miasta.

RewITalIzaCJa Mdk pRaŻakÓwka – dRUGI eTap  																			

Tuwa, czyli republika autonomiczna w azjatyckiej części Federacji Rosyj-
skiej, przy granicy z Mongolią. Do tak odległej krainy odbyła się w lipcu. 
trwająca ponad miesiąc ekspedycja Koła Naukowego Geologów aGH. 
Uczestniczył w niej ustroniak Michał Halama. Poniżej jego relacja.
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DZieDZiCZNy TaLeNT
Na pytanie, kiedy zostałam malarką, mogę	

odpowiedzieć, że w łonie matki, ponieważ 
talent odziedziczyłam; występował on 	
w rodzinie ojca i przeszedł dalej, na następne 
pokolenia. Zawsze powtarzam, że jest to 
najcenniejszy spadek, który przekazali mi 
rodzice.

Ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Jarosławiu, następnie Wydział 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją ma-

larstwo.
Szkoła w Jarosławiu rekrutowała uzdolnioną 

młodzież z południowo-wschodniej Polski 	
i reprezentowała wysoki poziom nauczania 
w zakresie przedmiotów plastycznych. Świad-

czy o tym fakt, że 80% absolwentów dostawa-
ło się na uczelnie plastyczne, głównie na 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wpajano, że artysta plastyk nigdy nie roz-

staje się ze szkicownikiem. Profesor Alojzy 
Zawada, którego imię nosi obecnie Szkoła, 
wprowadził dodatkowo szkice wieczorowe. 
Po kolacji w internacie ustawiany był żywy 
model. Często rysowaliśmy również ka-

mieniczki na rynku w Jarosławiu, sceny 
rodzajowe, targowiska, a mieszkańcy miasta 
przyzwyczajeni byli do rysującej w plenerze 
młodzieży.

Byliśmy wszyscy bardzo biedni, a w szkole 
były sieroty wojenne różnych narodowości: 
Rosjanie, Niemcy, Grecy.

Po wszystkich turbulencjach w klasie 
maturalnej i w czasie studiów wyższych, 

JUbIleUSz  MalaRkI

JaK MaLUJę?
Moje malarstwo jest realistyczne i bar-

dzo kolorowe. Kolory i światło tworzą 
specyficzną, pogodną atmosferę, która 
zjednuje mi odbiorców.

Z natury jestem romantykiem i estetą, 
ze skłonnością do idealizacji. Posiadam 
również ogromny ładunek optymizmu. 
Komplementem jest dla mnie, gdy odbiorcy 
i miłośnicy moich obrazów powtarzają, że 
moja praca wnosi dużo pogody, ciepła 
i optymizmu. Łatwość rozpoznawania 
autorki bez czytania podpisu stanowi 	
o niepowtarzalnym stylu.

Dla mnie malarstwo jest nie tylko za-

wodem, ale również sposobem na życie. 
Mimo przeciwności losu, braku miejsca na 
pracę twórczą, braku czasu na malowanie, 
pełnienia niemal przez całe dorosłe życie 
funkcji opiekuńczych - wiem, że malarstwo 
zdeterminowało moje życie, stało się moim 
„oknem na świat i terapią”. Dzięki obrazom 
doświadczyłam dużo sympatii, dobroci 	
i przyjaźni, a także pomocy od ludzi.

Na spotkaniach autorskich zadawano 
mi czasem pytanie; czy moje życie i to 
co widzę jest tak barwne jak moje obrazy. 
Książka jest odpowiedzią na tak postawione 
pytanie. Kontrast między brutalnym świa-

tem, a pogodną twórczością można uznać za 
potwierdzenie sformułowania, które kiedyś 
usłyszałam po dokonaniu konfrontacji mo-

jej osoby z dziełem: „malarstwo Elżbiety 
Szołomiak jest marzeniem”. Z natury je-

stem osobą zamkniętą, introwertykiem, 
który nie uzewnętrznia się. Bardzo rzadko 
dopuszczano mnie do głosu w towarzyst-
wie, ponieważ nie lubię dominować i stać 
w centrum uwagi, nie pytana — zostawiam 
pole do popisu gadułom.

Książka składa się z dwóch części: 
impresje z życia osobistego i impresje 	
z podróży. O podróżach pisze wiele osób - a 
życie jest jedno i niepowtarzalne.

BaRDZO DaWNe 
WSPOMNieNie DOMU

Mój dawny dom rodzinny stoi wprawdzie 
w centrum miasta, ale przez nietypową 
konigurację terenu jest oddalony od in-

nych zabudowań. Ulica biegnie jakby 	
w wąwozie, dom jest wolnostojący 	
i otoczony ogrodami, dziś opuszczonymi 	
i zaniedbanymi.

Po przeciwnej stronie ulicy jest skarpa, 
na której wznosi się tzw. hala targowa 	
i plac targowy, a dalej rozpościera się Stare 
Miasto. Dom, w którym się urodziłam jest 
parterowy, od strony ulicy widać wysoki 
parter z sutereną. Główne wejście znajduje 
się od podwórza.

Pamiętam mój dom z wczesnego 
dzieciństwa, gdy nie było jeszcze takich 
ułatwień jak: woda bieżąca, gaz, łazienka. 	
W kuchni była węglowa kuchnia do go-
towania, a w pokojach piece kalowe. Wodę 
nosiło się wiadrami z publicznej studni, 
przy której zawsze w kolejce czekało kilka 
osób. Dość częste były wyłączenia prądu 	
i wtedy paliła się w kuchni lampa naftowa.

Kuchnia stanowiła centrum życia rodzin-

nego, ponieważ w niej było ciepło. Dom 
ma około 80 m2 i dwa oddzielne mieszkania. 
Sąsiednie mieszkanie - pokój z kuchnią 
zajmowany był zawsze przez dodatkowe 
osoby, zakwaterowane obowiązkowo 	
w czasach komuny. Nasza 5-osobowa 
rodzina zajmowała 2 pokoje z kuchnią. 
Moja babcia Józia była szóstą osobą 	
w tym mieszkaniu i spała w kuchni. Uczyła 
mnie gotować, gdy miałam 12 lat. Wkrót-
ce potem zmarła na raka piersi. Byłam 	

Znakomita malarka – kolorystka, a zarazem niestrudzona globtroterka 
elżbieta Szołomiak, która od kilkudziesięciu lat mieszka w Ustroniu, obcho-
dziła niedawno jubileusz 70. urodzin. Z tej okazji zamieszczamy fragmenty 
spisanych przez nią wspomnień z różnych okresów życia, wraz z najlepszymi 
życzeniami zdrowia i dalszych sukcesów w pracy twórczej. 

edukację zakończyłam dyplomem wyższej 
uczelni w 1965 roku.

Zamieszkałam w urokliwym, podgórskim 
miasteczku Głuchołazy, w województwie 
opolskim. 

W 1974 roku nastąpiła seria wydarzeń, 
która wyzwoliła u mnie ogromną energię 
twórczą. Przekazałam wtedy do Warszawy na 
Ogólnopolskie Targi Plastyki 3 obrazy olejne, 
które zostały natychmiast zakupione przez 
kolekcjonera malarstwa i krytyka sztuki 
współczesnej  Edmunda Grzybowskiego. Pan 
Grzybowski, naczelny redaktor czasopisma 
„Stolica” był dokładnie w wieku mojego ojca 
i z czasem zaczął nazywać mnie swoją trzecią 
córką. Kontakty z Warszawą owocowały 	
i przynosiły proity. Pierwsza indywidualna 
wystawa mojego malarstwa miała miejsce 	
w „Desie” przy ul. Koszykowej w Warszawie, 
w październiku 1974 roku.

Zaplanowana na dwa tygodnie wystawa, 
w ciągu trzech dni została sprzedana. Fakt 
ten otworzył nowy rozdział mojego ży-

cia, przede wszystkim pozwolił uwierzyć 	
w siebie.

z babcią bardzo związana emocjonalnie, 	
a zdolności kulinarne ujawniły się wkrótce 	
i były moją mocną stroną przez całe życie.

Do moich obowiązków należało wtedy: 
noszenie wody i węgla oraz palenie w piecu, 
a z czasem gotowanie.
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koroNkowe	hisTorie
Z szacunkiem powinno się o nich mówić: 
Pamiątki.  

Historia koronek
Podczas spotkania w środę, 11 sierpnia, 

zaproszona Alina Giecek miała ogromną 
tremę. Siedziała za stołem, na którym 
leżały jej wyroby, i opowiadała. Zaczęła 
od historycznych szczegółów na temat 
różnych typów koronek:

Najstarsze z koronek, jakie były no-

towane, to koronka siatkowa. Kiedyś 	
z tych sieci robiło się sieci, sidła, które 
prawdopodobnie były pierwsze. Jest to 
koronka robiona dużą igłą, wytwarzana 
już w starożytnym Egipcie, ponad 300 lat 
przed naszą erą. Robiono z nich siatki na 
włosy, kiedy zaczęto sprowadzać jedwab 
ze Wchodu. Do Polski traiła z Włoch, 	
w XVI w. Większy rozwój nastąpił 	
w XVIII wieku, szczególnie popularna była 
tu, na Śląsku Cieszyńskim, gdyż tą metodą 
wytwarzane były naczółki na czepce. Na 
nich haftowane były wzory, oczywiście 
stosowano odpowiednio cieńsze nitki. 

Koronka pętelkowa, zwana igłową, jako 
robiona igłą, zaczęła być wytwarzana 	
w Grecji i Syrii. Potem we Włoszech 	
i w rejonie morza Śródziemnego, gdzie 
jest popularna do dzisiaj. W Polsce dopiero 
teraz zaczęły się pokazywać publikacje 
na ten temat i u nas jest właściwie rzadko 
spotykana. 

Koronka klockowa wywodzi się 	
z Włoch, rozpowszechniona została 	
w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech. 
We Francji nawet w 1640 roku był taki 
okres, kiedy nie można było jej wytwarzać 
do celów świeckich, tylko dla sakralnych, 
gdyż tak się rozpowszechniła jej produk-

cja, że brakowało rąk do pracy. Do Polski 
przywędrowała w XVI wieku. Na Śląsku 
Cieszyńskim również czepce były robione 
tą metodą. W tej chwili najwięcej koronki 
klockowej robi się w Głogowie. Poza tym 
rejonem zanika. 

Frywolitka jest najnowszym sposobem 
wykonywania, ponieważ dopiero 200 
lat temu została opracowana. Najwięcej 	
w XVII wieku, potem podczas I wojny świa-

towej w Danii cieszyła się popularnością. 
Potem okresowo raz mniejszą, raz większą, 
szczególnie w latach 50’, 70’. Można wy-

konywać ją igłą lub czółenkami. 
Historia cisownickich koronek wiąże 

się z obchodami 700-lecia miejscowości, 
kiedy powstało Stowarzyszenie Miłośni-
ków Cisownicy. Jego członkowie myśleli 
nad tym, że można wykorzystać koronki 
w i stworzyć coś, o czym można będzie 
mówić: koronka cisownicka. 
- Pan Józef Golec zainteresował kilka osób 
tymi koronkami, między innymi mnie 
– mówiła A. Giecek. - Wydał kilka publi-
kacji, gdzie są zaprezentowane i zebrane. 
Charakteryzują się tym, że wykorzystane 
są w nich herby, związane z Cisownicą, 
z Cieszynem, napisy. Każda z nas w tej 
grupce wykorzystywała tę technikę, która 
jej była najbliższa, którą znała najlepiej. 
Wyglądało to w ten sposób, że pan Golec 
przysyłał nam takie plansze i potem każda 
z nas siadała do pracy.

Zapytana, jak długo wykonywała 	
w koronce projekt na planszy formatu 
A1, odpowiada: - Półtora miesiąca, 4 – 6 
godzin dziennie – co w przeliczeniu daje 
ponad 200 godzin ciężkiej pracy.

Historie aliny Giecek 
Nikt nie mógł długo wytrzymać, siedząc 	

i oglądając koronki z daleka. Kiedy tylko 	
A. Giecek skończyła mówić, wszyscy 
wstali i podeszli do stolika, serdecznie 
domagając się wyjaśnień: Jak? Czym? 
(Są odpowiednie igły, grubsze i cieńsze, 	
z różnego typu dziurkami). Z jakich mate-

riałów? (Z różnej grubości nici i muliny). 
Czym usztywnia? (Krochmalem w płynie). 
A koronkarka mówiła dalej. W jej rękach 
cały czas migotała igła, czółenko, palce 
zręcznie operowały cienkimi nićmi. Znik-

nęła trema, pojawiły się pierwsze okrzyki 
zachwytu nad frywolitkową biżuterią czy 
serwetami z koronki klockowej. Ta technika 
wzbudziła największe zainteresowanie. 	
A. Giecek zajmuje się nią dopiero od 
trzech lat, nauczyła się trochę sama, tro-

chę na kursie zorganizowanym w Cieszy-

nie. Pierwszy raz: pokazali dzwoneczeki 	
w czasopiśmie „Anna”, do zrobienia na 
choinkę – opowiada. - Spodobały mi się, 
było tam też dokładnie opisane, jak je 
zrobić. Zrobiłam bębenek, ale był taki, że 
chyba by go na plecach trzeba było nosić. 
Ten akurat jest z siana.

Nakłada się na niego pergamin, gdzie 
wyrysowany jest wzór, według którego 
wykonuje się koronkę. Polega to najbar-
dziej ogólnie na przekładaniu nitek mię-

dzy wbitymi wzdłuż wyrysowanych linii 
szpilkami. Nici nawinięte są na specjalne 
„klocki” - stąd nazwa. Jest ich kilkadzie-

siąt, pierwsze A. Giecek toczyła sama. 
Następnie tłumaczyła, jak robić koronkę 

siatkową, palestyńską, a także frywolitki 
igłą i czółenkiem. „Pierwsze czółenka 
robiłam sobie sama, z modeliny” – śmieje 
się koronkarka. Pewien pan z publiczności 
wspominał, jak to kiedyś koronki wykony-

wały po wsiach młode dziewczęta.
Teraz mało kto się tym zajmuje, bo to 

bardzo pracochłonne zajęcie – komento-

wały panie. Jednak z pewnością przynosi 
wiele spokoju i wyciszenia. Jeśli tylko 
ma się dość cierpliwości i palce chętne do 
zrealizowania wszystkich pomysłów. Na 
pewno niejeden pojawił się pod wpływem 
czarów Aliny Giecek.          Maria Kulis 

Korzenie historii
Spotkanie z koronkarką Aliną Giecek, 

które odbyło się 11 sierpnia w Muzeum 
„Zbiory Marii Skalickiej”, zostało zain-

spirowane przez wcześniejszy wyjazd 
Klubu Propozycji. Klub na okres wakacji 
przenosi swoją działalność poza siedzibę. 
Jego członkowie i sympatycy widywani są 
w wielu ciekawych miejscach naszego re-

gionu. Tam, na spotkaniach wyjazdowych, 
mogą nie tylko posłuchać, ale i dotknąć, 
zobaczyć rzeczy, które rozwijają ich wie-

dzę na tematy różne. 24 lipca odwiedzili 
Cisownicę. 

A tam – jak głosiły zdjęcia zaprezento-

wane przez Irenę Maliborską - w ogrodzie 
państwa Giecków, urokliwa miniaturowa 
architektura. Drewniane domki znako-

micie imitujące zabudowania regionalne 
sprzed wieków, służące jako siedziby 
ptaków albo skrzynki pocztowe. Wszystko 
było dziełem rąk gospodarzy. Wycieczka 
odwiedziła również ich dom, pełen starych 
sprzętów. Dom należał kiedyś do Jana 
Ożana, żyjącego w latach 1860 – 1946, 
który był zasłużonym dla Cisownicy, 
działaczem oświatowym, społecznym, 
kulturalnym. Zainteresowaniem podczas 
zwiedzania cieszyły się szczególnie ko-

ronkowe serwety tematyczne: Klubu Pro-

pozycji w Cisownicy, Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego i innych. 

Obrazem w koronce był duży portret 
Jury Gajdzicy z Cisownicy Małej. „Gaj-
dzicówka” była jednym z celów wizyty 
cisownickiej. Oprowadzał po nim pan 
Szarzec, jako jeden z potomków rodu. 
W środku można było oglądać portrety 
rodzinne Gajdziców i Szarców, ex librisy 
tego słynnego chłopa-biblioila. Stała prasa 
dociskowa, za pomocą której oprawiał on 
swoje książki, był częściowo zachowany 
zbiór starych ksiąg. W izbie regionalnej 
Stanisław Brzezina był kolejnym przewod-

nikiem wycieczki. Pokazywał przedmioty 
codziennego użytku, takie jak maselnica, 
żelazka, rzeźbione łóżka. Kałamarze, 
piórniki na stole, stare instrumenty z ko-

lekcji braci Golców, czepce cieszyńskie, 
zbiór monet, banknotów, dokumentów, 
Biblii rodzinnych – wszystko odwołują-

ce do korzeni rodzin na tamtym terenie. 	
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kRzyŻÓwka   kRzyŻÓwka   kRzyŻÓwka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZiOMO: 1) bijatyka na ringu, 4) rzymski bóg woj-
ny, 6) pochmurna buzia, 8) po ustąpieniu bólu, 9) Beski-
dy, Tatry, 10) przenosi cholerę, 11) ojczyzna Odyseusza, 	
12) strzeliste drzewo, 13) strzeliste zwierzę, 14) pieśń ope-

rowa, 15) sztuka mówienia, 16) włoski księżyc, 17) oprych, 	
18) duża papuga, 19) niebawem nadejdzie, 20) znak zodiaku.
PiONOWO: 1) pobożność na pokaz, 2) łowny kurak, 	
3) statki wojenne, 4) parada przebierańców, 5) angielska opo-

wieść, 6) despotyczne rządy, 7) tyran, 11) wynik dzielenia, 
13) miasto nad Bobrem, 14) Armia Krajowa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 5 listopada.

	

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 41: 
MUZyCZNa JeSień

Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę „Gdy ży-

cie stawia trudne pytania” ustrońskiego Wydawnictwa 
Koinonia otrzymuje: Helena Głażewska z Ustronia, os. 
Manhatan 3/32.  Zapraszamy do redakcji.

Tylko dla MęŻCzyzN
W sobotę, 16 października 2010 roku, Chrześcijańska Fundacja 

Życie i Misja (ChFŻiM) z Ustronia zorganizowała Konferencję 
Mężczyzn „Bohater według Bożego serca”. Ponad 430 mężczyzn 
z całej Polski przyjechało na to wydarzenie do Hotelu Gołębiew-

ski w Wiśle. Wykładowcami byli: Jacek Sierka z Kielc, Jerzy 
Rycharski z Kalisza oraz Henryk Wieja z Ustronia. Tematy wy-

kładów dotyczyły m.in. odnowienia myśli, serca, relacji. Wykła-

dowcy mówili także o walecznej przeszłości Polaków. W czasach 
obecnych powinniśmy wspierać się nawzajem, dbać o relacje, 
więzi międzyludzkie, a przede wszystkim zabiegać o obecność 
Boga w codziennych sprawach, aby po prostu żyło nam się lepiej. 
Między wykładami można było usłyszeć świadectwa mężczyzn 	
o ich osobistych przeżyciach i doświadczeniach z Bogiem.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy, 	
w których do wygrania były m.in. takie nagrody, jak: weekend 	
w Hotelu Gołębiewski oraz wiertarki irmy Toya. Dla wszystkich 
Panów, którzy nie mogli być na Konferencji, polecamy wykłady 
na płytach CD, MP3 i DVD, które już wkrótce ukażą się w ofercie 
Multimediów ChFŻiM (www.koinonia.org.pl).                   (JB)

Witejcie ludkowie
Byłach łoto na kierchowie coby łopucować groby mojich 

przodków, dyć to robiym aspóń dwa razy na rok. Na wiosne jak 
śniyg zlezie i widać wszyndzi bajzel, nó i na jesiyń jak jeszcze 
je fajnie ciepło i w rynce nie łoziómbie. Dycki bierym kartacz, 
jakisik płyn do mycio, polywóm se płyte wodóm z giskany, co 
kole cmyntarnej studni stoji, nó i hrómsko sie sfuczym przi tym 
drziciu, ale porzóndek zaroziutko widać i to, że kierysik ło tych 
downych ludziach pamiynto. Bo przeca na każdym kierchowie 
je moc takich grobów, na kierych chwaściska rosnóm i mech 
na pómnikach. Jyno ponikiedy ptoszek przisiednie, na jakimsik 
chroście i wiesioło zaświyrgoli. Tak żech rozmyślała jak roz-
glóndałach sie dokoła przi tej cmyntarnej robocie. Możne moji 
przodkowie też tam z nieba podziwajóm sie na mie dobrotliwie 
i wyproszóm u Póńbóczka jaki łaski dlo mie i bliskich. Posa-
dziłach jeszcze kwiotki w dóniczkach i zadowolóno poszłach 
naspadek ku chałupie. 

Dziyń coroz krótszy i chocioż ponikiedy mie robota góni, 
to rozglóndóm sie za jakóm lekturóm na deszczowe jesiynne 
dni, kiedy już z chałupy nie chce sie ani wychodzić. Póki co 
jeszcze góniym tam i haw, a to do sklepu, a to na torg, to zaś do 
jakisich kamratek. Ale tak straszyli, że jeszcze w październiku 
nasuje śniega i mróz chyci, tóż nie wiym, wierzić tymu, czy ni? 
Pożyjymy, uwidzymy. 

Spómniało mi sie łoto, że możne już je „Kalyndorz Ustroń-
ski”, to bych se go kupiła, ale mi powiedzieli w Muzeum, że 
dziepro za miesiónc, dwacatego listopada. Muszym iś na te 
promocyje, coby se go hónym kupić, ale też je żech ciekawo, 
czym tam bydóm czynstować. Łóńskiego roku były strasznucnie 
dobre kołocze, jako żyjym tak fajniackich żech jeszcze nie jadła,  
a co też bydzie latoś? Mój przociyl z Trzyńca był u mie w lecie 
i chcioł jeszcze nabyć se nasz kalyndorz na tyn rok. Ale każtam, 
chybiło! Pytoł w muzeum, w bibliotece, po sklepach, nó wyprze-
dany! Tóż zaroziutko kupiym ze trzi, abo sztyry, coby mieć dlo 
znómych. Dyć to je łacny prezynt, łoto baji pod goiczek, a tyn 
czas sie tak hónym kulo, że ani sie nie nazdómy, a już bydóm 
świynta.                                                                         Jewka 

Tego psa husky ktoś przywiązał do drzewa na parkingu nad wisłą 	
w Nierodzimiu. poinformowani strażnicy miejscy chcieli zwierzę 
oddać do schroniska dla zwierząt w Cieszynie, ale szczęśliwie 
znalazła się osoba chcąca przyjąć psa pod swój dach.  oczywiście 
pies zostanie oddany, gdy właściciel zgłosi się na komendę Straży 
Miejskiej.                                             Fot. archiwum Straży Miejskiej
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Kiedy błoniasta okrywa pęka, gąbczasty owocnik gwałtownie 
i silnie rozpręża się i rośnie, osiągając czasem i czterokrotnie 
większe niż początkowo rozmiary. Taki dojrzały owocnik okratka 
czerwonego przypomina swoim kształtem kulistą lub jajowatą, 
pustą w środku piłkę, w której ktoś powycinał mniej lub bardziej 
regularnego kształtu otwory. Różne książki poświęcone grzybom 
wygląd dojrzałego owocnika tego gatunku opisują jako kulisto 
wygiętą kratkę. Miałem dotąd przyjemność odnaleźć zaledwie 
jednego okratka czerwonego, a więc uwierzyć muszę autorom 
różnorodnych kluczy i grzybowych encyklopedii, którzy prze-

ciętne rozmiary owocnika tego grzyba szacują na 5-12 cm wyso-

kości, przy 9 cm szerokości 
(średnicy). Liczba „oczek”, 
czyli po prostu dziur w gąb-

czastej grzybni, dochodzić 
ma do 30, przy czym im 
bliżej gruntu, tym oczka 
te są bardziej wydłużone, 
natomiast oczka znajdujące 
się przy szczycie owocnika 
mają zwykle bardziej regu-

larne, koliste kształty. Kra-

ta tworząca oczka osiąga 
do 1-1,5 cm grubości, ma 
nierówne brzegi, a na prze-

kroju jest trójkątna. Całość 
ma intensywną, koralową 
lub krwistoczerwoną bar-
wę – tak kontrastowo wy-

barwionego grzyba trudno 
przeoczyć na tle zieleni 
leśnego runa. Od strony 
wewnętrznej ta kulista kra-

ta, kiedy owocnik już doj-
rzeje, pokryta jest warstwą 
zarodnikonośną o zgniło-

zielonej, oliwkowej lub 
brązowozielonej barwie. 
Z własnej obserwacji do-

dam, że całość jest również 
„pokryta” sporą gromadą 
much wszelakiego rodzaju 
oraz różnych innych owa-

dów. Do okratka ściąga je 
silny zapach padliny, a za 
wątpliwą z naszego punktu 
widzenia „przyjemność” 
odwiedzenia owocników 
okratka, owady odpłaca-

ją grzybom roznosząc ich 
zarodniki.

Okratek czerwony jest 
grzybem występującym 
obecnie w całej Europie, 
ale przypuszcza się, że oj-
czyzną tego gatunku jest 
przede wszystkim basem 
Morza Śródziemnego oraz 
południowe rejony Francji. 
To z tych regionów gatu-

nek ten został „rozwleczo-

ny” po całym europejskim 
kontynencie, choć z pew-

nością jest to grzyb bardzo 
rzadko spotykany. Na owocniki okratka czerwonego można na-

traić już od wczesnego lata aż do jesieni. Rosną pojedynczo lub 	
w niewielkich skupieniach, przede wszystkim w lasach liścia-

stych, rzadziej w lasach iglastych, czy w parkach. 
Okratka czerwonego szczęśliwcy mogą napotkać również 	

i w Polsce, chociaż są to przypadki nadzwyczaj rzadkie, ale tym 
bardziej godne odnotowania. Zdaje się, że pierwsze doniesienie 
o okratku czerwonym na terenie Polski pochodzi z lat 80. ubie-

głego wieku ze Szczecina. Sam nie wiem, czy koniecznie trzeba 
dodawać, że jest to grzyb niejadalny?																

                                         Tekst i zdjęcie: aleksander Dorda

OKRaTeK CZeRWONy

W ostatnim artykule obiecałem przedstawić grzyb o niezwykle 
oryginalnym kształcie owocnika, a więc nadszedł czas na speł-
nienie obietnicy. Oto kolejny przedstawiciel grzybowej rodziny 
sromotnikowatych. Na mój gust bardzo specyiczna to rodzina 
grzybów, a wręcz odnoszę wrażenie, że składająca się z samych 
grzybowych dziwolągów. Pośród należących do niej gatunków 
o miano najdziwaczniejszych grzybów, z grzybami o charaktery-

stycznym, zawstydzającym co poniektórych kształcie, skutecznie 
konkurują gatunki z owocnikami, których wygląd przywodzi na 
myśl wytwory fantastów o szczególnie wybujałej wyobraźni. 
Z pewnością do takich grzybów można zaliczyć te należące do 
rodzaju okratek, a wśród 
również i naszego dzi-
siejszego bohatera, czyli 
okratka czerwonego.

Być może dla niektó-

rych z Czytelników nazwa 
okratek nie będzie brzmia-

ła zupełnie obco, bowiem 
inny gatunek z tego rodza-

ju – okratek australijski 
– od czasu do czasu staje 
się tematem różnych, na-

głaśnianych przez wszela-

kie media, „sensacyjnych” 
doniesień.  Owocniki 
okratka australijskiego, 
napotkane podczas wę-

drówki po naszych rodzi-
mych lasach, rzeczywiście 
mogą budzić co najmniej 
zdziwienie, a czasem to i 
może wręcz przerażenie. 
Jeśli już gdzieś się pojawią 
– niestety, ale czynią to 
niezmiernie rzadko – to 
trudno je przeoczyć ze 
względu na ich jaskrawą, 
czerwonawą barwę. Jesz-

cze bardziej zdumiewają-

cy jest wygląd dojrzałe-

go, w pełni rozwiniętego 
okratka australijskiego, 
który przypomina wycią-

gniętą z wody rozgwiazdę, 
czy też wyrzuconą przez 
fale na brzeg ośmiornicę 
o 4-8 ramionach. Zgodnie 
ze swą gatunkową nazwą, 
okratek australijski pocho-

dzi z Australii, a w Euro-

pie zaobserwowano go po 
raz pierwszy w 1914 r. we 
Francji, skąd stopniowo 
poszerzył swój zasięg na 
cały kontynent. Cóż, pi-
szę te zdania opierając się 
jedynie na dostępnych mi 
książkowych i interneto-

wych opisach i zdjęciach, 
gdyż nie było mi dotąd 
dane spotkać tego grzyba 
o niezwykłym kształcie, 
ale mam nadzieję, że to 
spotkanie jeszcze przede mną. Spacerując natomiast niegdyś 
po lasach – niestety, poza granicami naszego kraju – z niejaki 
zdumieniem odkryłem innego przedstawiciela rodzaju okratek, 
okratka czerwonego.

Chociaż grzyby tego gatunku nie przypominają swych „głowo-

nogopodobnych” krewnych, to i tak ich owocniki budzić muszą 
zdumienie przeciętnego zjadacza grzybów. Młody owocnik okrat-
ka czerwonego jest kulisty lub odwrotnie jajowaty i osiąga do 5-7 
cm wysokości. Do gleby „przymocowany” jest za pomocą dość 
grubego sznura grzybni o białawym kolorze. Owocnik taki jest 
okryty błoną, która nadaje mu kremową bądź szaropłową barwę. 
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To SIę MUSI odwRÓCIć
Tylko kiedy? – pytają kibice. Ciągle 

czegoś brakuje, ciągle, przy momentami 
bardzo dobrej grze nie udaje się wygrać 
meczu. 

Sobotni mecz z KS Halnym Węgierska 
Górka siatkarze „Siły” przegrali w stylu 
poprzednich spotkań. Bywały momenty 
bardzo dobre, ale i zbyt długie przestoje. 
Szczególnie szkoda pierwszego seta, ale 
jak można wygrywając 22:20 stracić kolej-
nych pięć piłek i przegrać 22:25. Drugi set 
bez historii przegrywamy do 20. Drużyna 
zagrała jedynie w trzecim secie i pewnie 
wygrała do 21. W czwartym secie zbyt 
dużo nerwowości, niepotrzebnych strat 	
i mecz przegrywamy.

W niedzielę nie wygraliśmy nawet seta. 
Przed południem w hali Szkoły Podsta-

wowej nr 2 Towarzystwo Rekreacyjno-
Sportowe „Siła” Ustroń podejmowało 
Akademicki Zespół Sportowy Akademiii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
Białej. Goście wkroczyli na parkiet bardzo 
pewni siebie. Dodawali sobie animu-

szu pokrzykiwaniem, poklepywaniem, 
wybijaniem rytmu przed zagrywką. A 
nasi siatkarze wyszli na boisko z taką 
pewną nieśmiałością. I z tą samą werwą 
przystąpili do gry. Nic dziwnego, że od 
samego początku przegrywali i taki stan 
udało im się utrzymać do końca pierw-

szego seta. Nasi zawodnicy zdobyli 17 
punktów. Niektóre w dobrym stylu, ale 
stało się to jakby przez przypadek, a nie 
w wyniku konsekwentnej, zaciętej walki. 
Gra wyglądała lepiej w drugim secie, 
przegranym do 20. Jeszcze lepiej było 	
w trzecim. Jakby zawodnicy „Siły” chwy-

cili wiatr w żagle. Od początku drużyna 
walczyła o punkty, grała dynamicznie, 	
z poświęceniem. Udało się osiągnąć remis 
7:7, wygrywać 10:7, a potem pozwolono 
bielszczanom odrobić straty. Rywaliza-

cja była zacięta, ale naszym siatkarzom 
jeszcze tylko dwa razy udało się zdobyć 
punktową przewagę. Studenci przeważali, 
nasi wyrównywali. Przestali zdobywając 
23. punkt. Gra mogłaby się podobać, 
gdyby była skuteczna. Żaden kibic nie 
zniesie ciągłych porażek, choćby był 

najwierniejszy. Co do wierności kibiców 
nie mamy wątpliwości, ale ich liczebność 
i zaangażowanie w doping pozostawiają 
wiele do życzenia. Chłopcy z Bielska, 
którzy przyjechali bez trenera, bez zna-

jomych robili więcej zamieszania wokół 
swojej drużyny niż zgromadzeni w sali 
ustroniacy. Gdzie są koledzy, miłośnicy 
siatkówki, młodzi chłopcy planujący ka-

rierę sportową, tatusiowie z dziećmi? Prze-

cież nasi reprezentanci grają w III lidze, 	
a wyjście na mecz to doskonały pomysł na 
niedzielny poranek. I aż trudno uwierzyć, 
że przystojni, wysportowani siatkarze nie 
mają grupy wielbicielek, czirliderek. Tre-

ner wciąż zastanawia się, czego brakuje 
drużynie. Może dopingu? 

Po meczach powiedzieli:
Trener Halnego Tomasz Mrózek: 	

- W zeszłym sezonie przegraliśmy tu 
na własne życzenie 3:2. Dziś dobrze się 
rozpoczęło, wszystko po naszej myśli. 
W trzecim secie własne błędy, a czwarty 
set na noże. Trudno się gra w Ustroniu. 
Popełniliśmy ogromną ilość błędów, sta-

nowczo za dużo na siatce, dużo autów 	

1	 MCKiS	Jaworzno	2			 19

2	 KS	Halny	Węgierska	Górka		 18
3	 AZS	ATH	Bielsko-Biała		 15
4	 SK	Górnik	Radlin		 	 12
5	 MTS	Winner	Czechowice		 12
6	 BBTS	Włókniarz	BB		 11
7	 TKS	„Kombud”	Tychy		 7
8	 TRS	Siła	Ustroń		 	 2

i nieskończonych piłek. W kadrze mam 
9 zawodników, ale będziemy starali się 	
o awans do pierwszej czwórki.

Bartek Kicoń, kapitan drużyny AZS 
ATH Bielsko-Biała: - Przede wszyst-
kim graliśmy bardzo dobrze zagrywką, 	
w konsekwencji bardzo dobrze blokiem. 
Dzisiaj to wystarczyło, żeby wygrać bez 
większych problemów. W trzecim secie 
straciliśmy kilka punktów, ale jedna zmia-

na i uspokojenie gry pozwoliły wrócić 
drużynie na właściwy tor. Przeciwnicy 	
w pewnym momencie zaczęli lepiej przyj-
mować i pewniej atakować. Gdyby tak 
grali od pierwszego seta, którego przespali, 
to poszłoby nam trudniej.

Zbigniew Gruszczyk, trener drużyny 
TRS „Siła”: - Cóż mogę powiedzieć... 
Nie idzie nam. Nie były to najgorsze 
mecze, zdarzyło się kilka dobrych akcji, 
ale brakuje przysłowiowej kropki nad „i”. 	
W decydujących momentach zamiast nas, 
punktują przeciwnicy. Słabsi byliśmy na 
pewno w przyjęciu i zagrywce. Mecze były 
do wygrania, niestety chłopcy zmarnowali 
szanse na zdobycie punktu. Nadal wierzą, 
mobilizują się przed kolejnym spotkaniem 
z Czechowicami, które zagramy u siebie. 
Chcieliśmy zrobić jeszcze jakieś punkty 
w tej kolejce, ale się nie udało. Pozostaje 
kolejna. Przecież to się musi kiedyś od-

wrócić. 
Swój mecz przegrały również kadetki 

TRS „Siła” na wyjeździe z MKS Zorza 
Wodzisław Śląski 3:0 (w poszczególnych 
setach do 18, 13, 18). Juniorzy TRS „Siła” 
przegrali na wyjeździe z BBTS Włóknia-

rzem Bielsko-Biała 3:0 (w setach do 15, 
19, 13).                         Monika Niemiec

Czasem udawało się zmusić przeciwnika do pląsów.                                    Fot. M. Niemiec

23 października liczna grupa uczniów Szkoły podstawowej nr 1 wyjechała pod kierunkiem 
piotra bejnara - nauczyciela wychowania izycznego i trenera piłki ręcznej na mecz lidera I 
ligi Mężczyzn drużyny NMC powen zabrze, prowadzonego przez byłego trenera reprezentacji 
polski krzysztofa przybylskiego z drużyną wolsztyniaka wolsztyn. Spotkanie było doskonałą 
okazją dla uczniów do obserwacji zasad,techniki i taktyki gry w piłkę ręczną oraz aktywnego 
i kulturalnego kibicowania. po spotkaniu była możliwość zrobienia sobie pamiątkowych 
zdjęć z całym zespołem i sztabem szkoleniowym.
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www.ustron.pl

www.okna-besta.pl ZAPRA-

SZAMY 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

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

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

Komis art. dziecięcych Baby 
Boom 100m od Tesco. 

Kupię wiązki samochodowe mie-

dziane. 518-201-189.

Elektroinstalacje, odgromówki. 
508-016-055.

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię. 502-685-
400.

Usługi koparko-ładowarką. 507-
054-163.

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

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

Stolarstwo - zabudowy, kuchnie 
na wymiar, schody, drzwi i inne. 
Tel. 601-821-157, (33) 854-43-86. 
www.karch.ig.pl

Przyjmę do pracy na pół etatu 	
w zawodzie fryzjer. 601-288-
331.

Szukam wspólnika do prowadze-

nia „beskidzkiego muzeum ziemi” 
z galerią w lokalu po Admiral-Clu-

bie lub wynajmę ten lokal - 65m2 
- Rynek 3a. (33) 854-54-47.

Sprzedam drewno opałowe, ko-

minkowe. 507-054-163.

Przygotowanie drewna opałowe-

go, transport, cięcie, mechaniczne 
łupanie. 507-054-163.

Usługi stolarskie, zabudowy wnęk, 
wykończenia, meble, renowacje. 
664-757-616.

Sprzedam obornik koński w wor-
kach lub luzem. 664-757-616.

Wynajmę umeblowane po remon-

cie mieszkanie 47m2, 2 pokoje, 
łazienka, kuchnia. 602-106-413.

Sprzedam drewno opałowe - buk. 
699-216-940.

Sprzedam kiosk. 695-630-544.

dziesięć  lat  temu

        KULTURa
XI USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA, „Prażakówka” 
29. 10   godz. 16.00  Gwiazdy Jesieni 2010 
31.10 godz. 18.00   Adam Makowicz gra Chopina 
5.11 godz. 18.00   Wielcy Nieobecni  
12.11 godz. 18.00   Wieczór Retro  
 SPORT
30.10   godz. 14.00    Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS	

          Zryw Bąków - stadion Kuźni.
31.10   godz. 11.00    Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - KP	

          Beskid Skoczów - stadion w Nierodzimiu.		
30.10   godz. 17.00    III liga siatkówki TRS Siła - MTS Winner	
          Czechowice, sala SP-2.  
											KiNO 
30.10  godz 19.00   Amityville - horror,15 lat,USA. - Ustrońska	

          Noc Grozy.

Jan Misiorz: - Materiału na rzeźby nie bierze się też zbyt blisko 
korzenia, bo tam jest twardy i ma nieregularne słoje. Z drzewem 
lipowym to jest taka ciekawa historia, że właściwie nie nadaje 
się do niczego innego poza rzeźbą. Nie sprawdza się nawet jako 
drewno opałowe. Ale kiedy ludzie słyszą, że chce je kupić i wyko-
rzystać rzeźbiarz, wymyślają niesamowite ceny. Lipę kupuję więc 
na opał, a najlepsze kawałki przeznaczam na rzeźby. 

Tylko dwadzieścia minut piłkarze Kuźni stanowili zespół w me-
czu ligi okręgowej ze Spójnią. Potem z każdą minutą było gorzej 
i niewiele brakowało, by po prowadzeniu 3:0 Kuźnia zakończyła 
mecz remisem. (...) Zawodnicy kłócą się, krzyczą na siebie. 
Z czasem zaczynają coraz częściej używać wulgarnych słów. 
Bardzo dobrze prowadzący spotkanie sędzia Roman Klasa musi 
reagować. Za wulgarne okrzyki podyktowany zostaje rzut wolny 
pośredni, z którego Spójnia zdobywa drugą bramkę. (...) Kibice  
z niesmakiem opuszczają trybuny. A tak ładnie się zaczęło.

Zwycięstwem 1: 0 nad drugą drużyną Spójni zakończyli rundę 
jesienną rozgrywek klasy „B” piłkarze z Nierodzimia. (...) Dzięki 
temu zwycięstwu wzrosła przewaga drużyny Mokate nad rywalami 
(do 4 punktów), gdyż zajmujące drugie i trzecie miejsce w tabeli 
drużyny z Rudnika i Goleszowa przegrały swoje spotkania. 

14 października Trio Janusza Strobla zainaugurowało pierwszą 
Ustrońską Jesień Muzyczną. Kilkadziesiąt osób miało okazję 
wysłuchać koncertu w wykonaniu mistrza gitary klasycznej, który 
mówił: „Broń Boże nie ganię tego, czym się dzisiejsza młodzież 
interesuje. Jeżeli jednak mogę jakąś uwagę wtrącić, to ganię 
media, które w moim odczuciu bardzo skrótowo i jednostronnie 
przekazują wartości muzyczne nie zawsze najwyższych lotów. 

21-22 października odbył się w Ustroniu 32. Ogólnopolski Zjazd 
Młodzieży Ewangelickiej. Otwarcie miało miejsce w kościele 
Apostoła Jakuba w sobotę 21 października. Młodzież witali: ks. bp 
Paweł Anweiler, proboszcz ks. dr Henryk Czembor, ogólnopolski 
duszpasterz młodzieży ks. Alfred Borski, burmistrz Jan Szwarc. (mn) 

27-28.10 „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
29-30.10 Centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
31.10-1.11 pod Najadą ul. 3 Maja 13  tel. 854-24-59
2-3.11  Na Szlaku ul. 3 Maja 46   tel. 854-14-73
4-6.11  Centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.Skoro nie można wyrzucać śmieci, to jest to kontener na rzeczy 

cenne. Jeżeli ktoś posiada zbędny złoty łańcuszek lub platynową 
kolię wysadzaną brylantami, to można wrzucić ją od razu do tego 
kontenera. To kolejny etap segregacji.         Fot. w. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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święto Zmarłych
Długą tradycję ma za sobą cześć od-

dawana pamięci przodków, szacunek dla 
grobów i wspomnienie tych, którzy byli 
przed nami. Wierność tej tradycji znajduje 
szczególny wyraz w Święto Zmarłych, 
obchodzone w naszym kraju 1. listopa-

da. Wtedy można odnieść wrażenie, że 
wszystkie drogi prowadzą na cmentarze. 
To wokół nich i na nich jest wzmożony 
ruch. Odnosi się wrażenie jakby życie 
przeniosło się ze świata żywych do świata 
umarłych. Ustrojone groby, zapalone zni-
cze, przewalający się nieprzebrany ludzki 
tłum i nabożeństwa żałobne, wypełniają 
treścią ów dzień na cmentarzach.

Jesteśmy obecni na cmentarzach, przy 
grobach swoich bliskich. Zapewne nie tyl-
ko, ale szczególnie w ów niezwykły dzień 
roku. Przychodzimy do swoich zmarłych, 
do miejsc ich wiecznego odpoczynku. 
Jesteśmy przy nich, jesteśmy z nimi. Ale 
też oni są z nami. Wracają do nas na fali 
wspomnień, w przypominaniu różnych 
wydarzeń z ich życia, a szczególnie tej 

części ich drogi życiowej, którą odbyliśmy 
razem z nimi…

To, co było odchodzi w przeszłość. 
Odchodzą też ci, którzy swe życie skoń-

czyli wcześniej niż my. A to nie zawsze 
oznacza, że zaczęli je wcześniej… Różny 
bowiem bywa czas życia wyznaczonego 
człowiekowi. Jedni żyją krótko, inni długo. 
I dotyczy to nie tylko ludzi nam obcych 	
i nieznanych, ale także bliskich, z którymi 
razem szliśmy przed życie. Na cmenta-

rzach spoczywają nie tylko ci, którzy byli 
pradziadkami, dziadkami, rodzicami, ale 
także ci, którzy w dzieciństwie czy młodo-

ści zostali odwołani z tego świata. Zdążyli 
być tylko dziećmi czy rodzeństwem…

Tak już jednak jest, że im jesteśmy starsi 
tym więcej, wśród tych, którzy odeszli, 
jest ludzi nam bliskich i drogich. A gdy 
dożywamy sędziwego wieku okazuje się, 
że więcej naszych rówieśników jest na 
cmentarzach niż w świecie żyjących…

Jednak ci, którzy odeszli, pozostawili 
jakiś ślad w tym świecie i w naszym życiu. 
Mówi się, że oni wciąż żyją w pamięci tych, 
którzy ich znali, cenili i kochali. Te poko-

lenia, które odeszły w przeszłość, w jakiś 
sposób odcisnęły swe piętno na następnych 
pokoleniach. Przekazali im genetyczny 
materiał, w którym zapisane zostały cechy 
uwidaczniające się w ich potomkach. Zo-

stawili dorobek swego życia, tak materialny 
jak i duchowy, z którego mogą korzystać 

ich następcy. Nie zawsze jednak chcą. Nie 
zawsze jednak cenią sobie dziedzictwo 
przodków. Bywa, że wręcz nim gardzą 	
i się go wyrzekają. Bywa jednak też, że po 
latach wracają do tego, co było i zaczynają 
sobie cenić dziedzictwo przodków, którym 
wcześniej pogardzali. 

Święto Zmarłych to przypomnienie 
tych, którzy odeszli w ciemności śmierci. 
To ich powrót do nas we wspomnieniach. 	
I nieraz żal, że nie ma ich już wśród nas… 
To także releksja nad tym, co nam po nich 
pozostało, co im zawdzięczamy, co jest 	
w nas z tego, czym oni byli… A równo-

cześnie przypomnienie, że i my idziemy tą 
samą drogą, którą oni szli… I my kiedyś 
dojdziemy do końca i powiększymy grono 
tych, którzy odeszli…

Po Święcie Zmarłych wrócimy do zwy-

kłych, powszednich dni. Wrócimy z cmen-

tarzy do swoich domów, ze świadomością, 
że uczyniliśmy zadość obyczajom i oddali-
śmy cześć swoim drogim zmarłym. Wspo-

mnieliśmy o nich i przy okazji wylaliśmy 
niejedną łzę. Poświęciliśmy nieco czasu na 
releksję nad ludzkim losem na tej ziemi, 
nad przemijaniem ludzkiego, naszego 
życia. Czas jednak wrócić do codziennych 
spraw, do wartkiego nurtu codziennego 
życia, który porywa nas z sobą. I niesie nas 
coraz dalej i dalej w nieznaną przyszłość… 
Tam gdzie to, co jest staje się czymś, co 
było…                                     Jerzy Bór 

Tak sobie myślę

1. Język pogardy i nienawiści wobec 
drugiego człowieka ma niszczycielską 
moc sprawczą. Obraża i poniża, odziera 
z szacunku i dobrego imienia, prowadzi 
do zaszczucia i do unicestwienia czyjegoś 
funkcjonowania w sferze publicznej. Język 
ten wykazuje cechy podobne do wstrzyk-

niętej w organizm zabójczej dawki jadu: 
zakłóca percepcję, otępia umysł, paraliżuje 
umiejętność rozeznania faktów, wywołuje 
zwidy i emocjonalne konwulsje, uśmier-
ca duchowo, moralnie i intelektualnie. 	
W umysłach omotanych treściami z języka 
pogardy i nienawiści zaszczepia się i umac-

nia obłędną wizję wrogiego świata. Pato-

logiczny język systematycznie stosowany 	
w życiu publicznym nabiera wzmożonej siły 
rażenia, zagłusza wrażliwość moralną i de-

generuje relacje międzyludzkie, dopuszcza 
i usprawiedliwia niegodziwości względem 
osób naznaczonych pogardą i nienawiścią. 	
W konsekwencji posługiwania się nim 
może nawet dojść do zabójstw. 

2. Przywykliśmy uważać, że współcze-

sne życie polityczne, a zwłaszcza konku-

rowanie o zdobycie i utrzymanie danego 
urzędu, jest cywilizowaną i wyzbytą i-

zycznej przemocy formą walki o władzę. 
Onegdaj walkę taką toczono wprost na 
placu boju, zbrojnie ścierając się z sobą 
na śmierć i życie, lub dokonując skry-

felieton

W kręgu ilozoicznej 
releksji (80)

tobójstwa, aby izycznie wyeliminować 
przeciwnika i ostatecznie rozstrzygnąć, kto 
zostanie zwycięzcą przejmującym władzę 
i jej proity. Jednakże w dzisiejszym opisie 
politycznych zmagań pozostała – podszyta 
emocjami – terminologia militarna i jest 
ona z upodobaniem stosowana. Powiada 
się, że trwa walka polityczna i przeciw-

nik jest wciąż groźny, że konieczna jest 
jego skuteczna eliminacja, aby odnieść 
upragnione, pełne zwycięstwo, że „trzeba 
odwinąć się ostrą wypowiedzią” i „dowa-

lić mocnym słowem, niech popamiętają”. 
Mobilizuje się zwolenników, aby swą siłą 
wsparli nas w politycznej walce. Ośmiesza 
się przeciwników, aby wykazać ich słabość 
i zarazem własną wyższość nad nimi. Gdy 
używa się takiej wojennej terminologii 
zespolonej z językiem pogardy i niena-

wiści, to łatwo rozbudzić nieokiełznaną 
zapalczywość i wywołać krwiożercze 
demony wojny. 

3. Działalność polityczna musi mieć 	
w sobie sprawny mechanizm konkurencji, 
musi być wyraźny podział na aktualną 
władzę i na jej opozycję, która dąży do 
przejęcia władzy, aby ją sprawować bar-
dziej efektywnie. Jeśli nie funkcjonuje taki 
mechanizm, to dana władza polityczna 
„zasiedzi się” i zgnuśnieje. Jednak współ-
zawodnictwo między aktualną władzą 	
i jej opozycją nie powinno prowadzić do 
używania języka pogardy i nienawiści, 
do rozniecania nastroju wojny. W opisie 
życia politycznego – z etycznego punktu 
widzenia – o wiele trafniejsza od nagmin-

nie stosowanej terminologii wojennej jest 
terminologia sportowa, przepojona war-
tościami olimpijskimi. Jeśli konkurenci 
w danej dyscyplinie sportu są mocni, to 

właśnie dzięki wykazywanej przez nich 
sprawności, która motywuje nas do do-

skonalenia dotychczasowych umiejętności 	
i przekraczania osiągniętych już sukcesów, 
możemy zdobyć się na wypracowanie 
lepszego wyniku, o którym nawet sami nie 
marzyliśmy. Jeśli natomiast nasi konkuren-

ci są tylko mierni i wręcz słabi („lipni”), 
to i nasz wynik nie będzie tak wyśmienity, 
jak przy wysokiej klasy konkurentach, 	
a nasze ewentualne zwycięstwo nie będzie 
miało pożądanej wartości, będzie mierne 
lub nijakie. 

4. Czy jednak polityka, częstokroć by-

wająca polem aktywności – a nawet cho-

robliwej nadaktywności – ludzi małej 
klasy i zarazem wielkiego mniemania 	
o własnych walorach, potrai przyswo-

ić sobie szlachetnego ducha olimpij-
skich zmagań o najlepszy wynik? Czy 
współczesna polityka – rozgrywająca się 	
w dużej mierze w mediach, które uganiają 
się za sensacją i skandalem – wyzbędzie 
się prymitywnych acz gromkich bojo-

wych okrzyków, wszędzie słyszalnych, 
ale pozbawionych pozytywnej treści, czy 
wyjdzie poza zaklęty krąg wojennej mobi-
lizacji i potęgowania zawziętości w walce 
przeciw urojonym wrogom, czy wyzwo-

li się z patologicznego języka pogardy 	
i nienawiści? Te pytania nie mają peł-
nić funkcji retorycznego ozdobnika, ani 
być wyrazem naiwności. Powinny być 
natomiast przyczynkiem do releksji. Po-

winny także pełnić zadanie praktyczne: 
nakłonić nas do wyrażania moralnego 
oburzenia, gdy politycy wciąż wypo-

wiadają wojenne wezwania i do wyraża-

nia obrzydzenia ohydnym językiem po-

gardy i nienawiści. Marek Rembierz 
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CoŚ  SIę  zaCIęŁo
drużyna się rozsypała w meczu z pogórzem.                                                    Fot. w. Suchta

Błyskawica Kończyce Wielkie - Kuźnia Ustroń 1:0 (0:0)

W niedzielne przedpołudnie jedenastka 
z Nierodzimia grała na wyjeździe w Bren-
nej. Od kilku lat pojedynki Nierodzimia 
z Beskidem są bardzo emocjonujące, 
a wyniki często zaskakujące. Po raz ostatni 
Nierodzim z Brenną przegrał w 2007 r. na 
własnym boisku. Co prawda w meczu było 

2:1 dla Nierodzimia, ale po meczu gdy 
okazało się, że grał nieuprawniony zawod-
nik zweryi kowano na 0:3 dla Beskidu. 
Sześć ostatnich spotkań w A-klasie to 
dwa remisy i cztery wygrane Nierodzimia. 
Przed rokiem to Brenna atakowała, miała 
mnóstwo sytuacji, a wygrał Nierodzim 

wykorzystując jedną okazję. Kibice prze-
cierali ze zdumienia oczy. 

W ostatnią niedzielę grano przy słonecz-
nej pogodzie, ale z porywistym wiatrem 
i na bardzo nierównym boisku. Pierwszego 
gola tracimy w 26 min gdy to zawodnikowi 
Brennej wychodzi strzał życia z narożnika 
pola karnego. Potem przeważa Niero-
dzim, ale niewiele z tego wynika. Brenna 
kontratakuje i ma trzy wyborne okazje do 
zdobycia bramki. Na minutę przed końcem 
tracimy drugiego gola. Strzał również 
z okolic narożnika pola karnego, tym 
razem odbija się od nierównego boiska 
i myli całkowicie bramkarza. 

Po meczu trener Nierodzimia Sła-
womir Rudzki powiedział: - Mieliśmy 
w polu przewagę, ale to Brenna zasłużenie 
wygrała, bo myśmy nie potrai li stworzyć 
sytuacji pod bramką przeciwnika. Nie 
mogę jednak odmówić mojej drużynie 
walki. Coś się jednak w naszej drużynie 
zacięło od drugiej połowy meczu z Pogó-
rzem. Za dużo przypadkowości w grze, 
a może za dużo pewności siebie. To jednak 
jest gra jedenastu ludzi i liczy się zespół. 
Trzeba powiedzieć też na nasze usprawie-
dliwienie, że murawa w Brennej była fa-
talna. Zresztą przyznawali to sami koledzy 
z Brennej. Teraz musimy się zmobilizować, 
bo podejmować będziemy lidera. (ws)

1	 KP	Beskid	09	Skoczów	 27	 27:14
2	 LKS	Pogórze	 24	 20:11
3	 TS	Mieszko-Piast	Cieszyn	 22	 20:9
4	 LKS	99	Pruchna	 21	 18:17
6	 KS	Nierodzim	 18	 14:8
6	 LKS	Błyskawica	Kończyce	W.	 16	 21:14
7	 KS	Kuźnia	Ustroń	 14	 14:13
8	 LKS	Orzeł	Zabłocie	 14	 18:21
9	 KKS	Spójnia	Zebrzydowice	 12	 22:21
10	 LKS	Beskid	Brenna	 10	 12:18
11	 LKS	Spójnia	Górki	Wielkie	 10	 16:24
12	 LKS	Strażak	Dębowiec	 9	 11:18
13	 LKS	Victoria	Hażlach	 9	 10:22
14	 LKS	Zryw	Bąków	 8	 8:21

zdeCydowaŁ  kaRNy

Beskid Brenna - Nierodzim 2:0 (1:0)

Około 100 kibiców obejrzało mecz 
między Błyskawicą a Kuźnią, który od-
był się w niedzielę, a zakończył prze-
graną naszego zespołu 1:0. Do przerwy 
utrzymał się bezbramkowy wynik. Mecz 

walki w środkowej strei e boiska z pię-
cioma żółtymi kartkami, w tym jedną 
dla naszego zawodnika D. Madzi. Pierw-
szy strzał na naszą bramkę Kończyce 
oddały dopiero w okolicach 60 minuty. 

a-klaSa        a-klaSa        a-klaSa																

W pierwszej połowie R. Czyż mógł 
zmienić losy spotkania, gdyby w sytuacji 
sam na sam dobrze przyjął piłkę. Być 
może nie tak nerwowy byłby Moskała 
i w drugiej połowie, w 80 minucie, nie 
sfaulowałby w polu karnym swojego 
rywala. Sędzia musiał wskazać na 11 
metr. Karnego na bramkę zamienia były 
zawodnik Kuźni Przemysław Piekar. 
Przed końcem meczu szanse na wyrów-
nanie mają jeszcze Szpernol, ale strzela 
nad bramką oraz R. Madzia, który głów-
kował obok słupka. artur Steckiewicz

wyróżniajacy się zawodnik kuźni R. Madzia.                                                     Fot. w. Suchta


