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Rozmowa z Andrzejem Bachledą

wybralIśmy

W Ustroniu mamy góry i wielu rodziców chciałoby, by ich pociechy jeździły na nartach, niektórzy, by jeździły wyczynowo.
Od którego roku życia dziecka trzeba zaczynać?
Trudno mówić od razu o jeżdżeniu wyczynowym. Na pewno
warto zaczynać wcześnie, żeby dziecko oswajać z tą dużą przyjemnością i dopiero później z przyjemności, po dobrych paru
latach, robi się mały wyczynowy obowiązek.
W jakim wieku można zaczynać?
Trzy-cztery lata. Dzieci bardzo lubią się ślizgać, mieć coś ciekawego pod nogami. Raz niech to będą narty, innym razem sanki.
Nie jest powiedziane, że od razu muszą jedynie być to narty
zjazdowe. Trzeba zwracać uwagę na formę przyjemnościową,
zabawową, bo od tego trzeba zaczynać.
Widuję na stoku małe dzieci w butach narciarskich, twardych,
sięgających kolana.
Całe moje życie narciarskie związane jest też ze szkoleniem
młodzieży i wiem, że jedną z większych bzdur jest od razu

W chłodną niedzielę 9 października wybraliśmy posłów
i senatorów. Kampania w tych wyborach opierała się głównie na
telewizji, zaś w miastach wielkości Ustronia ograniczała się do
sporadycznych spotkań przedwyborczych i rozwieszania plakatów
propagandowych. W naszym okręgu wyborczym obejmującym
powiaty: cieszyński, pszczyński, bielski oraz miasto na prawach
powiatu Bielsko-Białą, o 9 mandatów poselskich walczyło 134
kandydatów. W wyniku głosowania wybraliśmy 5 posłanek
i posłów Platformy Obywatelskiej: Mirosławę Nykiel, Małgorzatę
Pępek, Aleksandrę Trybuś, Czesława Gluzę, Sławomira Kowalskiego, trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości: Jacka Falfusa,
Jana Piętę, Stanisława Szweda, jednego posła Ruchu Palikota
Artura Górczyńskiego. W wyborach do Senatu spośród pięciu
kandydatów zwyciężył Tadeusz Kopeć z PO. Poszczególne partie
i komitety wyborcze zdobywające mandaty do Sejmu otrzymały
w naszym okręgu wyborczym głosów: PO - 42,21%, PiS - 31,5%,
Ruch Palikota - 9,42%, PSL - 6,79%, SLD - 6,38%.

(cd. na str. 2)
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krępowanie stawu skokowego w sposób sztuczny i absolutnie
niepotrzebny małemu dziecku. Świat współczesny tak wygląda,
że wszystko idzie w kierunku nart carvingowych, butów po
kolana. Wyobraźmy sobie, że to my musimy tak jeździć. Buty
z klamrami owszem, ale w późniejszym wieku, dobrze dobrane,
miękkie. Na to trzeba zwracać uwagę, bo w przeciwnym razie
robimy krzywdę sobie i dziecku, wcześnie rozwalamy kolana,
a to nikomu nie jest potrzebne.
Jak dziecku dobrać narty? Dawniej jeździło się na nartach
o wiele dłuższych.
Wszystko się zmieniło w związku z rewolucją carvingową. Dawniej narty dobierało się do wysokości wyciągniętego nadgarstka.
W tej chwili dla małych dzieci zaczyna się od 80 cm - 100 cm.
W wieku dziesięciu lat jest to 120 cm. Teraz narty dobiera się ze
względu na umiejętności, to sprawa podstawowa. Im większa
umiejętność, tym narty się wydłużają, a w wieku młodzieżowym
dochodzi się do wymiarów obowiązujących na świecie, czyli
dzieci decydujące się na wyczyn mają narty ok. 140 cm.
Od dwóch lat słyszymy o grupie Tauron mającej objąć patronat nad najlepszymi młodymi polskimi alpejczykami.
Miałem dużą przyjemność spotkania z grupą energetyczną Tauron Polska, która ma wesprzeć narciarstwo alpejskie. Wiadomo,
że Orlen i Lotos zajmują się konkurencjami klasycznymi, więc
Tauron odkrył mocno zaniedbaną niszę i wspiera naszą działalność. Na moje stare sportowe lata związałem się z Tauronem
i mam nadzieję, że będzie to skutkować przyzwoitą robotą oraz
lepszymi wynikami.
Widzi pan narciarstwo alpejskie u nas i w krajach dominujących. Chyba dzieli nas przepaść.

m. wójcik i a. bachleda.

Od początku roku w regionie
cieszyńskim organizowane są
imprezy z okazji setnej rocznicy urodzin kompozytora Jana
Sztwiertni. W minioną niedzielę odbył się koncert pieśni
w Wiśle. W kościele ewangelickim w Centrum zabrzmiało
13 utworów skomponowanych
przez jubilata. Jan Sztwiertnia
żył w latach 1911 – 1940.

 Gazeta Ustrońska

Fot. w. Suchta

W zebrzydowickim lesie za
ulicą Kalinową leży kamień
wysoki na 170 centymetrów.
Są na nim wyryte herby Prus
i Austrii. Obecnie biegnie
w tym miejscu granica między
Pielgrzymowicami, Pruchną
i Zebrzydowicami. Onegdaj
kamienie wyznaczały granicę
między Austrią i Prusami.

*

*

*

Siatkarki UKS Dębowianka
mają na koncie komplet pięciu
zwycięstw w rozgrywkach III
śląskiej ligi kobiet. To niespodzianka, gdyż drużyna nie była
zaliczana do grona faworytek.
Podopieczne trenera Włodzimierza Habarty są liderkami
drugiej grupy. Średnio spisuje

Nie. Absolutnie nie. Po pierwsze nie mam najmniejszych kompleksów jako Polak. Mamy całą masę doskonałych stoków
narciarskich. Możemy porównać Appalachy w Ameryce, skąd
wywodzi się sporo zawodników i stwierdzić, że nie mają lepszych
od nas warunków. Powiedziałbym, że łącznie z Ustroniem, mamy
bardzo dobre warunki. Tu nie możemy mieć kompleksów. Jesteśmy też bogatsi, nie musimy starać się o wizy, a jedyny apel mam
do stacji narciarskich, by dały szansę uprawiania wyczynowego
narciarstwa. Jako właściciel takiej stacji, wiem że jest to możliwe
i sprawia dużo frajdy.
Przyzna pan, że w ostatnich latach w narciarstwie alpejskim
nie istnieliśmy.
Ostatnie lata to konsekwencja tej naszej miotły przemian ustrojowych. Wymiatając wiele złych rzeczy, wymiotła też kluby
narciarskie, a bez nich trudno o narybek. Ten, który posiadamy,
pochodzi z rodzin mogących pozwolić sobie na narciarstwo, a to
eliminuje masę talentów. Stąd powrót do idei klubów powinien
mieć w Polsce miejsce i to generalnie w sporcie. Państwo powinno
te nakłady ponieść, bo można wszystko o sporcie powiedzieć, ale
generalnie jest to zdrowie - izyczne i psychiczne.
Tymczasem, tak jak pan mówi, narciarstwo alpejskie jest
traktowane jako sport dla bogatych.
To nasz problem. Ogólnie brak zrozumienia sportu w naszym
kraju. To się odbija takimi konsekwencjami, że mamy elitę z
możliwościami inansowymi, a nie elitę talentów.
Ale mamy w Ustroniu Kasię Wąsek.
Kaśka jest wyjątkowo zdolną dziewczyną, bardzo dobrze, konsekwentnie prowadzoną przez trenera Mietka Wójcika i ma wszelkie
dane, żeby dojść bardzo wysoko. Jednak Kasia potrzebuje grupy.
Mimo, że jest to sport indywidualny, dynamizm grupy jest bardzo
ważny. To kwestia porównań, spędzania wspólnie czasu, gdy
można się pośmiać, popłakać. To szalenie ważna sprawa. Liczę
na Kasię jako kibic i jako współtrenujący, że za parę lat osiągnie
sukcesy. Cicho myślę o tym, że może zakwaliikuje się na Olimpiadę w Soczi. To trudna dyscyplina, w której dojrzałość pojawia
się dopiero po dwudziestce. Jednak sygnały, czy ktoś ma szansę
na wyniki pojawiają się wcześniej i Kasia należy do tej grupy.
Pozostaje też kwestia jak jej się uda przejść przez życiowy slalom.
Czy się coś nie przydarzy? Dla nas i dla niej byłaby to tragedia,
dla sportu tylko statystyka. Musimy wspólnie się wspierać, by
talentowi dać szansę.
Do tego dochodzi nauka. Jak ją zorganizować?
To bardzo trudne. Ale żyjemy w czasie rewolucji elektronicznej.
Kiedyś koniecznością było przebywanie w szkole. To się zmieniło,
ale bardzo ważną sprawą jest dbanie o własny intelekt. Bez tego,
ani rusz. Skończyły się czasy sportowców izycznie mocnych
bez specjalnej głowy. Na pewnym poziomie sportowym dbanie
o intelekt jest koniecznością.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Andrzej Bachleda-Curuś – najlepszy w historii polski narciarz
alpejski, dwukrotny medalista mistrzostwa świata, olimpijczyk z
Grenoble i Sapporo, 38 razy w dziesiątce Pucharu Świata, 14krotny mistrz Polski. Trener, m.in. kadry juniorów Francji.
się Victoria-MOSiR Cieszyn,
spadkowicz z drugiej ligi.
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Towarzystwo Miłośników Wisły od 1987 roku przyznaje
medal im. Juliana Ochorowicza. Pierwszym wyróżnionym
był prof. Stanisław Hadyna,
założyciel Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Urodzony na
Zaolziu kompozytor i dyrygent mieszkał w willi na Bukowej. Spoczywa na wiślańskim
„Gróniczku”.

*

*

*

Polski Związek Narciarski
wziął w dzierżawę za przysłowiową złotówkę skocznię narciarską w Wiśle Malince i trasy
biegowe razem ze strzelnicą

biathlonową na Kubalonce.
PZN chce, aby te obiekty były
dostępne za darmo dla młodych sportowców. Skocznią
i trasami administrował dotąd
Oddział COS w Szczyrku.
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Popularnością cieszy się ustanowiona przez Oddział PTTK
w Wiśle Wiślańska Odznaka
Turystyczna. Miłośnicy górskich wędrówek mogą ja zdobywać od 1993 roku.
Występujące w naszym regionie wody mineralne to tzw.
solanki chlorkowo-sodowe.
Złoża w Dębowcu zawierają
jod i brom, podobnie, jak te
z Jaworza.
(nik)
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PieRWSZy KONCeRT
W ramach XII Ustrońskiej Jesieni Muzycznej 21 października w piątek o godz. 18.00 odbędzie się koncert ,,Zaczarowany
świat operetki i musicalu”. Zaśpiewają i zatańczą soliści Teatru
Muzycznego z Poznania: Karolina Garlińska – Ferenc - sopran
spinto, Magdalena Rutkowska – sopran, Bartosz Kuczyk – tenor
Para baletowa: Agnieszka Owczarzak/Marta Murmyło i Dariusz
Nowik lub Irina Prakharenka i Radosław Lak. Cena biletu 20 zł.

*

*

*

ZeBRANie MieSZKAńCóW
OSieDLA USTROń POLANA
18 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3
w Polanie, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Ustroń
Polana. Tematem zebrania będą propozycje do budżetu miasta
na 2012 r.

*

*

*

*

*

*

ZeBRANie MieSZKAńCóW
OSieDLA USTROń GóRNy
20 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1,
przy ul. Partyzantów 2 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Górny, na którym przeprowadzony
zostanie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla
Ustroń Górny.
iNDie – CZy TO MOżLiWe
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Elżbietą Kotas
z Krakowa na temat: „Indie – czy to możliwe?”, które odbędzie się
w sobotę 22 października o godz. 15.00. Prelekcja zobrazowana
prezentacją multimedialną fotograii.

*

*

*

KONKURS CZyTANiA
Fundacja Etyka wspólnie z wiceprzewodniczącą Rady Miasta
Ustroń, Marzeną Szczotką organizuje konkurs czytania dla dzieci
w wieku od 8 lat do 12 lat. Organizatorzy zapraszają wielbicieli
książek 22 października o godz. 12 do Agencji Poczty Polskiej
na Poniwcu, ul. Bażantów. Na zwycięzców czekają nagrody
i niespodzianki. Konkurs jest otwarty dla wszystkich dzieci.

*

*

*

Ci, KTóRZy OD NAS ODeSZLi:
Maria Niemczyk

lat 62

os. Manhatan

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
3 X 2011 r.
Interweniowano w sprawie bezpańsko biegającego psa ulicą 3
Maja. Ponieważ właściciel był
już wcześniej upominany za nieodpowiednia opiekę nad psem,
tym razem ukarano go mandatem
w wys. 200 zł.
3 X 2011 r.
Interweniowano przy ul. Długiej
w sprawie palenia odpadów roślinnych. Udzielono upomnienia
i ognisko zostało zagaszone.
4 X 2011 r.
Prowadzono kontrole wywozu
odpadów komunalnych z nieruchomości prywatnych w Polanie
i Poniwcu.
5 X 2011 r.
Interweniowano w sprawie padniętej sarny przy ul. Wczasowej.
Wezwano pracowników pogotowia sanitarnego, którzy zabrali
zwierzę do utylizacji.
6-9 X 2011 r.
Z czwartku na piątek strażnicy
pełnili pierwszy dyżur nocny
w Urzędzie Miasta, w którym

złożone zostały karty do głosowania w wyborach parlamentarnych. Były pilnowane przez Straż
Miejską aż do niedzieli, kiedy to
funkcjonariusze rozwieźli je do
poszczególnych lokali wyborczych. Po zakończeniu głosowania, karty wróciły do strażników,
żeby mogli je zawieźć do komisji
wyborczej w Bielsku-Białej. (mn)

POLiCJA tel. 856 38 10
6 X 2011 r.
W jednym z ustrońskich marketów
doszło do kradzieży żywności.
Sprawca chciał wynieść ser. Złapany na gorącym uczynku musiał
oddać łup i zapłacić mandat.
7 X 2011 r.
Ustrońscy kryminalni ujawnili
w jednej ze szkół fałszywe zwolnienie lekarskie. Sprawcą zajął się
sąd rodzinny.
8 X 2011 r.
Nieustalony do tej pory sprawca
włamał sie do mieszkania na
terenie Ustronia, z którego zdołał
skraść jedynie telefon komórkowy.

Firma „Ola"
PORZĄDKOWANIE GROBÓW, GROBOWCÓW
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ, BIUR
CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK

TEL. 691-265-796

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
TAPICERKI
MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

509 573 234
Panu Prezesowi
Alojzemu Sikora
wyrazy szczerego współczucia w związku ze śmiercią
matki

www.cls.sed.pl

śp. Gertrudy Sikora
i brata

śp. Józefa Sikora

składają
Pracownicy, Zarząd i Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu

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. 502 715 339
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złożenie aktu erekcyjnego przez żonę Jana Cholewy, alicję. towarzyszą jej adam Heczko
i Franciszek Korcz.

wIelKI PomNIK małego JaNKa

Krótką historię powstania pomnika
napisał Adam Heczko, prezes ustrońskiego oddziału Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.

Z początkiem lat 90. zgodnie z uchwałą
Sejmu, weterani Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie mogli organizować się
w niezależnie stowarzyszenia. Tak też w
roku 1993 powstał w Ustroniu Oddział
Kombatantów PSZnZ. Po kilku latach
działalności zrodził się projekt ufundowania sztandaru, jednak wielu członków
miało zastrzeżenia, kto będzie ten sztandar
nosił? Większość to 75, 80-latkowie.
Na ogólnym zebraniu Stowarzyszenia
w 1996 r. uchwalono, aby w 30. rocznicę
śmierci naszego frontowego kolegi, pilota chorążego Jana Cholewy, ufundować
tablicę pamiątkową. Jednak po spotkaniu
w gronie działaczy samorządowych
uznaliśmy, że należałoby za tak wielkie
zasługi bohaterskiego ustroniaka wybudować mu pomnik.
Po porozumieniu z władzami samorządowymi podjęto decyzję o powołaniu
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
Komitet rozpoczął pracę 10 stycznia 1997
r. w składzie: Adam Heczko – przewodniczący, Franciszek Korcz – zastępca,
członkowie: burmistrz miasta Kazimierz
Hanus, gen. lotnik – Jerzy Łagoda, redaktor – Tadeusz Kopoczek, artysta plastyk
– Karol Kubala.
Powstała wizja ogromnej pracy, a chętnych do pełnego zaangażowania było
niewielu. Wykonania projektu pomnika
podjął się znany artysta Karol Kubala.
Wspólnie uznaliśmy, że głównym symbolem będzie śmigło bombowca, ale skąd go
wziąć? Próbowałem załatwić coś w Aleksandrowicach, ale tam nic odpowiedniego
nie było, wtedy poszedłem do generała
J. Łagody. Pan generał bardzo się ucieszył
z naszej inicjatywy, zaraz zadzwonił do
dowódcy sił powietrznych o oiarowa-
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nie nam wycofanego z lotów śmigłowca czteroramiennego. W dwa tygodnie
z Kutna dostarczono samolotem śmigło do
Krakowa i 13 lutego 1997 r. przywieźliśmy
śmigło do Ustronia. To był dopiero początek. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy
z kosztów tego przedsięwzięcia. Co tydzień powiększał się projekt, aż do rozmiarów 2 x 6 m plus śmigło.
W głowie się nie mieściło skąd wziąć na
to pieniądze, na naszym koncie mieliśmy
2000 zł. Z Rady Miasta obiecano również 2000 zł. A według projektu potrzeba
będzie kilkanaście tysięcy złotych. Postanowiliśmy zwrócić się do społeczeństwa
ustrońskiego i nie zawiedliśmy się. Rozprowadziliśmy kilkaset cegiełek o różnej
wartości.
Odwiedziliśmy też ustrońskie szkoły
i wygłaszaliśmy prelekcje na temat zasłużonego polskiego lotnika – „Małego
Janka”. Każdy uczeń miał możliwość zakupienia cegiełki w cenie 1 zł. W sumie

młodzież szkolna zebrała na budowę również 2000 zł. Już w lecie mieliśmy większość funduszy, równocześnie poszukiwaliśmy wykonawcy pomnika. Podjęła
się tego zadania irma Romana Kubali
i wielu podwykonawców z Ustronia.
Z czasem zmieniał się kształt pomnika,
jak również miejsce, w którym miał stanąć.
Wiele było różnych zdań na ten temat.
Ostatecznie ustalono, że najodpowiedniejszym miejscem będzie trójkąt u zbiegu ulic
Cieszyńskiej, Strażackiej i Daszyńskiego.
W końcu po wielu trudach i kłopotach
Społeczny Komitet Budowy Pomnika
ustalił termin odsłonięcia pomnika Janka
Cholewy przed Świętem Niepodległości
8 listopada 1997 r. Dzień wcześniej odbył
się montaż pomnika na wyznaczonym
miejscu przez irmę Romana Kubali, przy
ogromnym wietrze. Wtedy to członkowie
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika przeżywali najwięcej emocji. Minęły
dopiero wtedy, kiedy całą konstrukcję
skręcono i można było zobaczyć pomnik
w swym naturalnym kształcie.
W uroczystościach odsłonięcia pomnika udział wzięła Kompania Honorowa
18. Batalionu Powietrzno-Desantowego
oraz Orkiestra Garnizonowa z BielskaBiałej. Dowódcę Krakowskiego Okręgu
Wojskowego reprezentował płk dypl. Jan
Wnuczek, a władze wojewódzkie, wojewoda bielski Marek Trombski.
Aktu odsłonięcia dokonała wdowa po
Janie Cholewie, 73-letnia Alicja Cholewa
oraz żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie w asyście wojewody Marka
Trombskiego i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Następnie pod pomnikiem
złożono wieńce i kwiaty od społeczeństwa
Ustronia, harcerzy, Wojska Polskiego, ministra Adama Dobrońskiego i Ambasady
Wielkiej Brytanii w Polsce.
Opracowała: irena Maliborska
Jan Cholewa, ustroniak, lotnik, uczestnik kampanii wrześniowej. Po przedostaniu się do Anglii lotnik RAF. Odbył 110 misji bojowych, w tym 9 lotów
z pomocą powstańczej Warszawie. Do
kraju wrócił w 1947 r., represjonowany
przez władze, zmarł w 1966 r. Jego przeb
był wielką manifestacja patriotyczną. (ws)

wizyta delegacji ambasady brytyjskiej i składanie kwiatów pod pomnikiem 13.6. 2006 r.
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Zdaniem
Burmistrza
o inwestycjach drogowych mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

młodzIeż I HarCerze

Pięknie uczcili ustroniacy rocznicę
śmierci bohaterskiego krajana, lotnika
RAF-u Janka Cholewy. Miał pseudonim
Mały Janek, ale był wielkim człowiekiem.
Przypomniano o tym pod pomnikiem ku
czci żołnierza u zlotu ulic Strażackiej
i Daszyńskiego. Dziś skrzydła samolotu
wpisały się na dobre w ustroński krajobraz, ale postawić pomnik nie było łatwo.
Piszemy o tym na str. 4.
Tym ważniejsze było złożenie kwiatów
w godnym miejscu przez rodzinę Janka
Cholewy, władze samorządowe, środowiska kombatanckie, młodzież, mieszkańców miasta i gości. Druga część uroczystości odbyła się w Oddziale Muzeum
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”.
Gospodarze ustawili wszystkie krzesła,
jakie posiadali, a i tak nie wszyscy mieli na czym usiąść. Nic dziwnego skoro
z ustrońskich gimnazjów przyszło ponad
30 uczniów, licznie reprezentowani byli
kombatanci z całego powiatu cieszyńskiego i Zaolzia, również członkowie Klubu
Seniorów Lotnictwa Aeroklubu w BielskuBiałej, osoby związane z Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie.
Obecna była córka Janka Cholewy – Nelly
Tomaszek i syn – Karol Cholewa, którzy
włączyli się w przygotowanie wieczornicy. Zafundowali poczęstunek – kołacze
i ciasta, ale najważniejsza była ich rola
w tworzeniu wystawy, która towarzyszyła
spotkaniu i jest do oglądania w Muzeum,
oraz prezentacji, dzięki której udało się
pokazać nie tylko męstwo ustroniaka,
ale także jego osobowość, dom rodzinny i miejsce, w którym dane mu było
żyć z piętnem a nie chwałą bohatera.
W dokumentowaniu życia lotnika pomagał też dr Henryk Białowąs i Zbigniew Legierski z Cieszyńskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Baszta”. Nie można zapomnieć
o śpiewających harcerzach z 13 DH „Or13 października 2011 r.

lęta” im. A. Kamińskiego ze Skoczowa,
którzy niemal zazdrościli ustrońskiej młodzieży, że ma takiego wspaniałego kandydata na patrona harcerskiego. Żałowali, że
nie ma w naszym mieście nawet zastępu.
Skoczowiacy śpiewali, a ustroniacy deklamowali wiersze, między inny specjalnie na
tę okazję napisany utwór Wandy Mider.
Z wielkim zainteresowaniem słuchano
biograii bohaterskiego lotnika, ale też
fragmentów jego pamiętników. Bardzo
dokładnie została opracowana działalność
harcerska Janka Cholewy. O jego talencie do kształtowania młodych, czasem
krnąbrnych charakterów, niech świadczy
obecność na spotkaniu byłych harcerzy
słynnego ustrońskiego zastępu „Jaskółek”. Niejeden rozpoznał się na zdjęciach.
W prezentacji multimedialnej oddana
została pasja lotnicza i modelarska, ale też
zawód, jaki sprawiła Jankowi po wojnie
ojczyzna, zabraniając mu tego co kochał
– latania.
W muzeum na Brzegach do obejrzenia
jest bardzo ciekawa wystawa poświęcona
J. Cholewie. W cenie 10 zł można kupić
książkę Tadeusza Dytki „Na skrzydłach
RAF”, która jest beletrystycznym zapisem
bohaterskich czynów Janka.
Monika Niemiec

*

*

Kończymy w mieście tegoroczne prace
związane z modernizacją i remontami dróg,
zarówno miejskich jak i powiatowych.
W tym roku aura, po lekkich perturbacjach
w czerwcu i lipcu, dopisała. Od połowy
sierpnia pogoda sprzyjała prowadzeniu
prac drogowych i toczyły się one zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Obecnie wszystkie roboty drogowe są już
zakończone lub kończone.
Dwie największe tegoroczne inwestycje
drogowe to przebudowa węzła komunikacyjnego pieszo-jezdnego na ul. Daszyńskiego przy Szkole Podstawowej nr 2,
Gimnazjum nr 2 i Prażakówce oraz dokończenie trzeciego etapu budowy drogi Pod
Skarpą. Obecnie droga ta łączyć będzie
ul. Partyzantów z ul. Brody. Oprócz tego
jak co roku remontowaliśmy odcinki dróg
powiatowych, m.in. na ul. Daszyńskiego
od przejazdu kolejowego do ul. Kuźniczej,
a także od skrzyżowania ul. Skoczowskiej
do ul. Lipowskiej. Inne większe roboty to
dokończenie remontu na ul. Limbowej
w Poniwcu, a w tej chwili z oszczędności
w przetargach mamy środki na chodnik
przy ul. A. Brody. Zostanie on jeszcze
w tym roku zmodernizowany. Remontowany jest odcinek ul. Grażyńskiego wraz
z mostem na Wiśle włącznie.
Mam nadzieję, że takie inwestycje jak
powstanie ronda przy Prażakówce znacznie poprawi bezpieczeństwo i płynność
ruchu. Mogło się wydawać, że inwestycja
ta trwa dość długo, ale były tam trudności
realizacyjne związane głównie z dużą
ilością sieci w tym terenie i koniecznością
przekładek. To rozwiązanie komunikacyjne jest wynikiem bardzo długo trwających
dyskusji, omawiania różnych koncepcji.
Może jeszcze budzi emocje, ale moim
zdaniem należy potraktować to rondo tak
jak dotychczasowe rozwiązania w mieście,
bez których nikt już nie wyobraża sobie
układu komunikacyjnego w Ustroniu.
Droga Pod Skarpą znajduje się w centrum uwagi. Plany zakładają połączenie
z ul. Cieszyńską i jeśli radni tak zdecydują,
będziemy budowę tej drogi kontynuować.
Chodzi o projekty i poszukiwanie środków,
a w rezultacie o etap wykonawczy. Jest to
jedna z trudniejszych budów w mieście
z uwagi na podmokły teren, konieczność
wymiany gruntów, liczne kolizje z uzbrojeniem. Ta inwestycja wymaga dobrego
przygotowania, koordynacji i długiego
terminu realizacji.
Przed nami przygotowania do akcji
zimowej. Mam nadzieję, że zima będzie
dla nas łaskawa. Stan większości naszych dróg nie jest zły, więc na wiosnę
nawierzchnie powinny być w dobrym
stanie.
Notował: (ws)
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wybralIśmy
(cd. ze str. 1)
FReKWeNCJA
Uprawnionych do głosowania we wszystkich okręgach wyborczych było 30.762.931 osób, do lokali wyborczych udało się
15.076.705, co dało frekwencję wyborczą 48,92%. W naszym
okręgu wyborczym uprawnionych do głosowania było 610.963
wyborców, spośród których 53,39% udało się do urn wyborczych.
W naszym powiecie do głosowania uprawnionych było 140.115
osób, głosowało 51,54% i oddano 95,15% ważnych głosów.
Najwyższa frekwencja w powiecie cieszyńskim była w Ustroniu.
Na 13.985 uprawnionych głosowało 57,30% oddając 96,7% ważnych głosów. Najniższa frekwencja w powiecie cieszyńskim była
w Chybiu - 46,8%. W Cieszynie 54,7%, w Wiśle - 53,4%.
W Ustroniu w poszczególnych obwodach do głosowania odnotowano frekwencję:
Miejski Dom Spokojnej Starości
100%
Śląskie Centrum Rehabilitacji
100%
Uzdrowisko
97,4%
Szpital Reumatologiczny
74,7%
Zawodzie
59,6%
Ustroń Górny
57,7%
Centrum
56,5%
Hermanice
55,9%
Ustroń Dolny
55,0%
Poniwiec
54,4%
Nierodzim
53,4%
Polana
51,7%
Lipowiec
50,6%
OKRĘG WyBORCZy
W naszym, ale także w większości okręgów wyborczych,
najwięcej głosów otrzymują kandydaci miejscowi. Po prostu
głosuje się na swoich. Wygrywający w powiecie cieszyńskim starosta Czesław Gluza w Ustroniu otrzymał 2.408
głosów, tymczasem w Ślemieniu i Koszarawie nie otrzymał
ani jednego, w Łękawicy 5, w Jeleśni 4. W całym powiecie żywieckim Cz. Gluza zebrał 240 głosów co dało mu
0,42% głosów. Najlepszy wynik w żywieckim odnotował w
Węgierskiej Górce - 38 głosów (0,66%). Analogicznie jest
z liderami powiatu żywieckiego w cieszyńskim. Cóż, taką mamy
ordynację. Chyba przyjemniej byłoby wybierać tylko dwóch, ale
za to posłów z cieszyńskiego. A i frekwencja byłaby na pewno
wyższa, gdyby walka wyborcza toczyła się w obrębie powiatu.
Nie wspomnę już o jednomandatowych okręgach wyborczych,
gdy to tylko najlepszy wchodzi do Sejmu. Takie wybory mieliśmy
właśnie do Senatu. Z żywieckiego i cieszyńskiego wybieraliśmy
jedną osobę. Mający najwięcej głosów Tadeusz Kopeć (PO) został
senatorem zaskarbiając sobie zaufanie 48.948 wyborców (37,7%).
W sumie startowało pięciu kandydatów, poza T. Kopciem:
Jan Kawulok (PiS)
30.030
(30,7%)
Karol Stasica (SLD)
16.688 (14,40%)
Piotr Tyrlik (PSL)
16.839 (12,97%)
Wiesław Lewicki (Nowa Prawica)
6.284
(4,8%).
W wyborach do Sejmu w naszym okręgu wyborczym dziewięciu
zwycięzców otrzymało następujące liczby głosów:
1. M. Nykiel (PO)
43.329 (13,91%)
2. S. Szwed (PiS)
32.416 (10,41%)
3. S. Kowalski (PO)
13.389
(4,30%)
4. Cz. Gluza (PO)
13.334
(4,28%)
5. M. Pępek (PO)
12.723
(4,09%)
6. J. Pięta (PiS)
12.708
(4,08%)
7. J. Falfus (PiS)
11.391
(3,66%)
8. A. Trybuś (PO)
10.061
(3,23%)
9. A. Górczyński (RP)
9.980
(3,20%).
SeNAT
W powiecie cieszyńskim T. Kopeć największym poparciem
cieszył się w Wiśle - 67,91%, natomiast najmniejszym w Istebnej
- 25,40%. W Istebnej zwyciężył J. Kawulok - 61,27%, w pozostałych gminach powiatu T. Kopeć.
W naszym mieście i powiecie kandydaci do Senatu uzyskali
głosów (pierwsza liczba powiat, druga Ustroń):
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T. Kopeć (PO)
- 34.536 (49,1%) - 4.297 (55,06%)
J. Kawulok (PiS)
- 19.411 (27,6%) - 1.768 (22,66%)
K. Stasica (SLD)
- 7.784 (11,07%) - 889 (11,39%)
P. Tyrlik (PSL)
- 4.892 (6,96%) - 456 (5,84%)
W. Lewicki (Nowa Prawica) - 3.708 (5,27%) - 394 (5,05%).
W ustrońskich obwodach do głosowania największą różnicą
T. Kopeć zwyciężył na Poniwcu (244:70), najmniejszą w Lipowcu
(270:209). W Śląskim Centrum Rehabilitacji zwyciężył J. Kawulok
stosunkiem głosów 12:10.
POWiAT
W powiecie cieszyńskim ugrupowania wchodzące do Sejmu
zdobyły głosów: PO - 32.167 (46,81%), PiS - 17.015 (24,76%), RP
- 7.916 (11,52%), SLD - 5.690 (11,52%), PSL - 3.709 (5,40%).
Kandydaci z największą liczbą głosów w naszym powiecie:
1. Cz. Gluza (PO)
- 12.025 (17,5%)
2. S. Szwed (PiS)
- 8.181 (11,91%)
3. A. Trybuś (PO)
- 7.049 (10,26%)
4. M. Nykiel (PO)
- 6.273 (9,13%)
5. A. Górczyński (RP)
- 2.371 (3,45%)
6. A. Brudny (SLD)
- 2.233 (3,25%)
7. J. Pięta
- 1.812 (2,64%)
8. K. Wiśniowski (RP)
- 1.636 (2,38)
9. S. Kowalski (PO)
- 1.273 (1,85%)
10. K. Pilch (PO)
- 1.233 (1,79%)
10. A. Marszałek (SLD)
- 1.233 (1,79%)
Cz. Gluza największe poparcie otrzymał w Wiśle, gdzie głosowało na niego 46,9% wyborców. W Ustroniu - 31,08%, Goleszowie - 21,2%, Dębowcu - 16,3% i w tych gminach zdobył spośród
wszystkich kandydatów najwięcej głosów. Najsłabiej poszło mu
w Istebnej - 9,3%, Strumieniu - 8,9% i Chybiu - 5,7%.
W powiecie cieszyńskim ze znanych osób, były starosta Witold
Dzierżawski (PiS) otrzymał 807 głosów (1,17%), posłanka minionej kadencji Teresa Kotkowska (SLD) 767 głosów (1,07%), zaś
poseł Kazimierz Matuszny (PiS) 736 głosów (1,07%).
MiASTO
Z Ustronia w wyborach kandydowały cztery osoby - trzy z Ruchu
Palikota i jedna z SLD. Żadnej z nich nie dało się na poziomie
okręgu wyborczego przekroczyć granicy 1% zdobytych głosów.
W Ustroniu zdobyły następujące liczby głosów: Izabela Cieślar
(RP) - 143 (1,85%), Katarzyna Brandys-Chwastek (SLD) - 81
(1,05%), Janusz Cieniak (RP) - 55 (0,71%), Michał Czajkowski
(RP) - 38 (0,49%).
W Ustroniu poszczególne partie i komitety wyborcze zdobyły
następujące liczby głosów: PO - 4.295 (55,46%), PiS - 1.565
(20,21%), RP - 924 (11,93%), SLD - 522 (6,74%), PSL - 253
(3,27%), PJN - 112 (1,45%), Polska Partia Pracy - 43 (0,56%),
Prawica - 31 (0,40%).
W Ustroniu powyżej 1% głosów otrzymali:
1. Cz. Gluza (PO)
- 2.408 (31,08%)
2. M. Nykiel (PO)
- 626 (8,08%)
3. S. Szwed )PiS)
- 571 (7,37%)
4. M. Trybuś (PO)
- 561 (7,24%)
5. A. Górczyński (RP)
- 303 (3,91%)
6. K. Czabański (PiS)
- 299 (3,86%)
7. A. Marszałek (SLD)
- 165 (2,13%)
8. J. Pięta (PiS)
- 156 (2,01%)
9. J. Falfus (PiS)
- 154 (1,99%)
10. S. Kowalski (PO)
- 148 (1,91%)
11. I. Cieślar (RP)
- 143 (1,85)
12. K. Pilch (PO)
- 125 (1,61%)
13. I. Kubicka (RP)
- 113 (1,46%)
13. A. Brudny (SLD)
- 113 (1,46%)
15. K. Wiśniowski (RP)
- 105 (1,36%)
16. K. Brandys-Chwastek (SLD)
- 81 (1,05%)
17. M. Pępek (PO)
- 80 (1,03%)
Jedenastu kandydatów nie otrzymało w Ustroniu ani jednego
głosu, natomiast ośmiu chętnych, by zasiąść w ławach poselskich,
zdołało do tego przekonać tylko jedną osobę w naszym mieście.
Cz. Gluza najwięcej głosów w Ustroniu otrzymał w Miejskim
Domu Spokojnej Starości, bo aż 91%. Najsłabszy wynik uzyskał
w Uzdrowisku, gdzie wyprzedziło go 12 kandydatów.
Po wyborze na posła Cz. Gluza powiedział:
- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mi zaufali. Myślę,
że ocenili moją czteroletnią pracę na stanowisku starosty, bo wynik w powiecie cieszyńskim mam bardzo dobry. To przesądziło
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o wyborze. Wynik w Ustroniu był bardzo przyjemny, bo przecież
pracowałem tu przez 19 lat, wielu mieszkańców dobrze znam i zżyłem się z nimi. To było dla mnie sympatyczne, że nie zapomniano
o mnie, dano mi głosy i dobrze oceniono to, co zrobiłem razem
z samorządem. Rzeczy ważne dla Ustronia będą kontynuowane,
czekają nas kolejne inwestycje drogowe, w tym skrzyżowanie
w Nierodzimiu. Będąc posłem na pewno znajdę czas na spotkania
z samorządami, mieszkańcami. Już jestem po kilku rozmowach.
Znam dobrze wójtów i burmistrzów powiatu cieszyńskiego, wiem
o co zabiegają, jakie mają problemy, jakie inwestycje są potrzebne.
Wiem co wymaga zabiegów na szczeblu powiatu, co na szczeblu województwa, a co, jak np. kontraktowanie szpitala, trzeba
wspomagać ze szczebla centralnego. Powiat zostawiam w dobrej
sytuacji, przesądzone są strategiczne kierunki inwestowania.
Cz. Gluza po zaprzysiężeniu na posła traci mandat radnego
powiatowego i przestaje być starostą. Pozostaje natomiast szefem
powiatowej PO, co na pewno daje mu możliwość wpływu na to,
co się w naszym powiecie dzieje, ale również jest obowiązkiem
zabiegania o nasze sprawy. Radnym powiatowym zostanie osoba
startująca z list PO w wyborach do powiatu w 2010 r. i mająca
najlepszy wynik spośród tych, którzy radnymi nie zostali. Będzie to
Karol Niedźwiedzki z Górek Wielkich. Starostę wybierze Rada Powiatu, przy czym starosta nie musi być radnym. Wojsław Suchta

Od 7 do 9 października w sklepach sieci Tesco odbywała się
akcja zbierania pokarmu dla zwierząt. W Ustroniu partnerem
akcji było Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS. Członkinie
Stowarzyszenia z wielkim zaangażowaniem pełniły dyżury przy
specjalnym koszu, zachęcając klientów sklepu do zakupu i przekazania pokarmu dla psów ze Schroniska w Cieszynie.
Dzięki wrażliwości i dobremu sercu mieszkańców Ustronia oraz
klientów sklepu akcja okazała się nad wyraz udana. Do schroniska
przekazano między innymi 160 kg suchej karmy oraz 110 puszek
pokarmu dla psów, a wolontariuszom Stowarzyszenia pozostał
pokarmna dokarmianie bezdomnych kotów.
W imieniu zarządu Stowarzyszenia pragniemy serdecznie
podziękować oiarodawcom, obsłudze sklepu i wszystkim zaangażowanym osobom w przeprowadzeniu tej pożytecznej akcji.
wiceprezes Zarządu
Barbara Kaczorowska

Zakładowa OSP w 1957 r. w 50 lecie działalności. Siedzą na
ziemi od lewej: Adolf Malina, Karol Śliż, Jan KIuz, Jan Kocjan,
siedzą na krzesłach: 1.Jan Oliwka, 2.Kąkol, 4.Ludwik Gembarzewski, 5. Paweł Górniok, 9. Jan Jarocki, 11. Leon Kobarski, 14.

Ludwik Troszok, 15. Wiktor Cichy, 16. Paweł Kostka, 17. Paweł
Myrmus, stoją w pierwszym rzędzie: 1. Filip Kozieł, 2. Antoni
Kozieł, 4. Ludwik Sikora, 6. Ludwik Kajstura, 7.Cholewa, 12.
Józef Bujok, 15. Paweł Gogółka, 22. Franciszek Bijok, 24. Adolf
Czyż, 25. Hladky, w drugim rzędzie: 2. Herzyk, 3. Karol Gluza,
4. Janik, 5. Adam Gluza, 8. Pinkas, 9. Józef Śliż, 10. Franciszek
Raszka junior, 12. Franciszek Raszka senior, 18. Zenon Sadowski, 19. Macura, 20. Palowicz, 21. Kłapsia, w trzecim rzędzie: 1.
Karol Cieślar, 4.Oton Koenig, 5. Józef Mitręga, 8. Paweł Stec,
9. Adam Michalak, w czwartym rzędzie: 1. Adolf Szczotka,
3. Czyż, 4. Czyż, 5. Karol Kozieł, 7. Józef Mendrek. Prosimy
o uzupełnienie opisu osób na powyższej fotograii, gdyż planujemy ją umieścić w książce o Kuźni.
Lidia Szkaradnik
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zbIórKa PoKarmu
dla zwIerząt
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K. Suszka, w. branny, J. S. Ciechanowski, b. Firla.

Fot. m. Niemiec

ważNa bo auteNtyCzNa

Jeszcze we wrześniu, w miesiącu,
w którym często wracamy myślą do czasów II wojny światowej, odbyła się promocja interesującej książki Bronisława Firli.
Wydawnictwo prezentowano w Oddziale
Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”, a zebranych powitała prowadząca
placówkę, Irena Maliborska. Ludzie zainteresowani tematyką wojenną przyjechali
z całej ziemi cieszyńskiej, również zza
Olzy, ale też z Warszawy, jak Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych
i jeszcze z Pragi - attaché wojskowy Ambasady RP, płk Henryk Budzyński.
Spotkanie miał poprowadzić Kazimierz
Kaszper, ale ciężka infekcja gardła, uniemożliwiła mu przybycie. W takiej sytuacji
drugi prowadzący - Karol Suszka, aktor,
dyrektor Teatru Cieszyńskiego, poprosił
o pomoc swoją córkę, Wiesławę Branny.
Najpierw przeczytała słowa K. Kaszpera, które padły w obecności konsul generalnej RP w Ostrawie, Anny Olszewskiej
podczas premiery książki w kawiarni „Noiva” w Czeskim Cieszynie. Znajdziemy
w nich przyrównanie „Śladami uciekającej
pamięci” Bronisława Firli do „Pamiętnika
starego nauczyciela” Jana Kubisza:
Bronek był jednak w trudniejszej sytuacji
niż Kubisz, bo próbował ożenić pamięć
(...) z zapiskami, które sporządzał podczas
swojej tułaczki wojennej. Jeżeli człowiek
opisuje czas, ocenia zdarzenia, zjawiska,

ludzi, to na pewno jest w innej sytuacji
niż Kubisz, który po 60 latach usiadł przy
biurku i zaczął porządkować na papierze
swoje życie. Ale uważam, że Bronek świetnie sobie poradził i czyta się jego książkę
bardzo dobrze. (...) Ważne jest to, że Firla
porusza w książce motyw często pomijany
i niechętnie przez zaolziaków poruszany
– sprawę podpisywania volkslisty (...)
oraz sprawę powojennych prześladowań
„andersowców”. Z książki Firli wynika,
że tamte trudne czasy przeżyliśmy z podniesioną głową.
K. Suszka pięknie przeczytał fragmenty
książki, choćby ten o dylematach niemal
ilozoicznych: czy podpisać, czy nie podpisać, który kończy się słowami:
Zabrali dom, ten świat, który tworzyła
najbliższa rodzin, zabrali mnie samego,
ale nie zabrali mej duszy, bo wiedziałem,
którą drogą należy iść. Prawda – prawość,
kojarzyła mi się z wolnością. Wiedziałem,
że za tę wolność trzeba walczyć gdziekolwiek się znajdę. Wierzyłem, że musi się
udać. Podtrzymywała mnie wiara w Boga
Wszechmogącego, wiara w zwycięstwo
dobra nad złem.
Przytoczono również słowa Karola
Mrózka:
Nakreślić wiarygodnie wielowymiarową
sylwetkę Bronisława Firli, architekta,
plastyka, kombatanta, zaolziańskiego patrioty, a równocześnie oiarnego obywatela rodzinnej wioski, to temat na całą

wysoka frekwencja na spotkaniach o tematyce wojennej.

8 Gazeta Ustrońska

Fot. m. Niemiec

książkę. Na szczęście Bronek te bogate
wojenne przeżycia sam przelał na papier
niedawno wydanego tomiku „Śladami
uciekającej pamięci”. Książka ta jest nie
tylko eklektycznym opisem dramatycznych
wojennych przeżyć, ale jest też wiernym
odbiciem przedwojennej, a częściowo
i wojennej atmosfery panującej w zaolziańskich domach.
B. Firla poprosił kierownika Ciechanowskiego, żeby „ochrzcił” książkę.
- Bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać
do Ustronia. Jestem tu po raz pierwszy,
mimo iż wiele o Ustroniu słyszałem – mówił J. S. Ciechanowski. – Wystarczył rzut
oka, żeby stwierdzić, że rzeczywiście jest
wspaniałym miastem. Niezwykły to dla
mnie honor i zaszczyt, że mogę brać udział
w prezentacji książki naszego drogiego
prezesa Koła Polskich Kombatantów
w Republice Czeskiej. Przeczytałem ją

wczoraj od deski do deski. Jest bardzo
ważna, bo jest autentyczna. Jest wiele
wspomnień, gdzie wszystko jest łatwe,
proste, biało-czarne, a tu mamy relację
z tego, co się naprawdę działo w czasie
wojny. Jest to też książka o Śląsku Cieszyńskim, o Zaolziu, o czymś, co powinno
być o wiele bardziej obecne w świadomości Polaków niż jest do tej pory. Jest to
książka o śląskiej rzetelności, która jest
tak podziwiana przez wielu. Jest to książka o tym, jak trudne były losy Polaków
podczas wojny na ziemiach wcielonych
do III Rzeszy. Ja sam jestem z Pomorza,
w trzech czwartych Kaszub, to doskonale
znam te problemy.
O autorze książki J. S. Ciechanowski
mówił, że jest wielkim polskim patriotą,
drogim panem prezesem, człowiekiem
instytucją.
- Za to wszystko chcieliśmy podziękować i za tę polskość wykutą ze stali, tu na
pograniczu, gdzie różne kultury stykają się
ze sobą i nie wszystko jest takie proste, jak
się czasami rodakom wydaje.
Książkę „Śladami uciekającej pamięci”
można kupić w Zbiorach Marii Skalickiej
w godz. od 11 do 16.
Monika Niemiec
13 października 2011 r.

Fot. e. Szołomiak

raj dla turystów
Dotychczas Elżbietę Szołomiak kojarzyliśmy z malarstwem. Malarstwo jest jedynak
nie tylko jej zawodem, ale również pasją.
Okiem plastyka zupełnie inaczej patrzy
się na rzeczywistość, zwłaszcza podczas
odwiedzania dalekich zakątków świata.
Bo podróżowanie to kolejna pasja malarki.
17 września w Muzeum Ustrońskim pełna sala zgromadziła się żeby słuchać jej
opowieści o Nowej Zelandii – kraju, który E. Szołomiak pierwszy raz odwiedziła
w 1993 roku i regularnie – pięć razy
z rzędu, co dwa lata, powtarzała wycieczki.
Po przywitaniu przez dyrektorkę Muzeum Lidię Szkaradnik, głos zabrała
przyjaciółka E. Szołomiak, Anna Czyż,
przedstawiając życiorys malarki, przede
wszystkim zawodowy.
E. Szołomiak przekazała kilka podstawowych, przewodnikowych informacji
o Nowej Zelandii, która jest idealnym
miejscem dla adeptów turystyki pieszej. Jak
sama mówi podróżuje w stylu spartańskim.
Harcerski plecak, nocleg w schronisku
młodzieżowym.
- Jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej
zwiedzić – mówi E. Szołomiak. – Podróże
w takim stylu są najlepsze, bo poznaje
się ciekawych ludzi. Nie ma na Nowej
Zelandii miejsca, które nie byłoby atrakcyjne, mimo że co chwilę zmienia się
krajobraz.
Według niej, Europejczyk zwiedzając

ten najbardziej odległy od starego kontynentu kraj, wpada nie tylko w zachwyt, ale
również w zdumienie. Głównie z powodu
czystości środowiska naturalnego.
- Wszystko ostre, jakby przybliżone, bardzo plastyczne – to z powodu dbałości
Nowozelandczyków o tamtejszą faunę
i lorę.
Również zadbane szlaki budzą podziw.
Są bezpieczne, poprowadzone najciekawszymi trasami, przez góry, albo wzdłuż
iordów i jezior, czasem przez dżunglę.
Nie jest to jednak groźna wyprawa. Jedyną uciążliwością, którą można napotkać
przeprawiając się przez las tropikalny, są
piaskowe pchły. Ale mimo to przeprawa
przez mchy i porosty sięgające kolan
i pomiędzy porośniętymi porostami brzozy
dostarcza niesamowitych wrażeń.
- To tak, jakby człowiek znalazł się w baśniowym świecie! – mówi E. Szołomiak.
Nie były to jednak opowieści pozbawione informacji encyklopedycznych.
E. Szołomiak podawała dokładne wysokości gór, szerokości jezior, procenty zaludnienia kraju. Cztery miliony mieszkańców,
sześćdziesiąt milionów owiec, dziewięć
milionów krów, kraj rolniczy, wyspiarski,
ale także subtropikalny - Nową Zelandię
można opisać na wiele sposobów.
Rocznie odnotowuje się tam najwięcej
opadów, ale trasy turystyczne przyciągają
dużo chętnych.

- Cztero, pięcio, czy dziesięciodniowe
trasy wytyczone przez góry to wycieczka dla poszukiwaczy mocnych wrażeń
– relacjonowała E. Szołomiak. – Jako że
pada 260 dni w roku, to zawsze trai się
na ulewny deszcz, a trzeba cały dobytek
nieść na plecach. Ze względu na ochronę przyrody, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ograniczoną ilość noclegów
na trasie, dzienne wejścia turystów są
reglamentowane. Zapisy na pół roku do
przodu! Ale jak już przeleci się wodolotem przez jezioro, to można wkroczyć
w zaczarowaną krainę.
Do wyboru są dwa typy noclegów.
Ceniący wysokie standardy nocują
w hotelach. Pleceakowicze spotykają się
w jednym z wielu hosteli na trasach.
- Niektórzy właściciele takich noclegowni organizują posiłek we własnym
ogrodzie. Sami gotują, głównie potrawy
z ryb. Wszyscy turyści nocujący w takich
schroniskach spotykają się na wspólnej
kolacji. Każdy mówi coś o sobie. Ludzie
poznają się, spędzają razem dwa dni,
a potem każdy idzie w swoją stronę.
Kolejna pasją podróżniczki - malarki
jest fotograia. Dyscypliny te są pokrewne,
więc w czasie podróży łączą się ze sobą.
Dzięki zdjęciom E. Szołomiak dokumentuje miejsca, które zobaczyła. A przez
obiektyw patrzy w swoisty sposób.
- Mam specyiczne spojrzenie, wyłapuję co
jest ciekawe pod względem plastycznym
– mówi autorka niezwykłych zdjęć, które
przybyli na prelekcję mogli podziwiać,
a jednocześnie skromnie przyznaje, że
aparat, którym robi zdjęcia, to urządzenie
ze średniej półki.
E. Szołomiak pokazała, więc nie tylko
slajdy z trasy ale również nowozelandzkie
miasteczka (m.in. tamtejsze Zakopane),
zdjęcia ze schronisk, a także roślinność,
którą można spotkać tylko i wyłącznie
w tamtejszych rejonach.
I mimo że według E. Szołomiak Nowa
Zelandia to kraj, który wynagradza wszelkie cierpienia tego świata, to nie jest to
jedyny kraj, który zrobił wrażenie na
ustrońskiej artystce.
- Ze względu na inspiracje artystyczne,
kraje Azji Wschodniej są dla mnie szalenie
pociągające mimo tego, że są trudne do podróżowania, jeśli ktoś nie śpi w hotelach.
W Azji E. Szołomiak też robiła zdjęcia.
- Miałam półteleobiektyw i robiłam zdjęcia
głównie kobietom podczas ich codziennych zajęć. Jest więc okazja do kolejnej prelekcji.
Agata Werpachowska

Ogromne podziękowania dla Was, Drodzy
Mieszkańcy Ustronia za liczny udział w wyborach, głosowanie na Platformę Obywatel-

ską, a szczególnie za obdarzenie mnie tak
ogromnym zaufaniem.
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Czesław Gluza
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o cyklu
uPHIll mtb
Beskidy
W kolarstwie górskim sezon powoli
dobiega końca. Kilka tygodni temu odbył
się ostatni wyścig cyklu Uphill MTB
Beskidy, podjazd na Ostry, podobnie jak
każdy etap – trudna wspinaczka górska
na dwóch kołach. Wyścigi typu uphill to
sprawdzenie swoich zdolności do osiągania szczytów. Tych geograicznych oraz
wytrzymałościowych; celów własnych,
wewnętrznych lub celów związanych
z określonym miejscem w klasyikacji

generalnej. Ustrońskie zawody dają możliwość zmierzenia się z tymi wyzwaniami. Organizowane kolejny raz z rzędu,
przyciągają coraz więcej startujących.
W tym roku ten wzrost liczby zawodników
wynosił 40 %. Zainteresowaniem cieszą
się jako alternatywa dla masowych maratonów czy trudnych technicznie zjazdów,
startują w nich zarówno zawodowcy, jak
i amatorzy. Przyciągają ich atrakcyjne
nagrody, zróżnicowane trasy oraz przyjazna atmosfera. Tę tworzą spotkania takie
jak to, które odbyło się w czwartek, 29
września.
Organizatorzy postanowili zaprosić
przedstawicieli gmin i miast, patronujących zawodom, a także sponsorów. Była
to okazja do tego, aby poznali zwycięzców
tegorocznej edycji, stanęli naprzeciwko
najlepszych kolarzy cyklu – którzy jednocześnie tworzą kolarstwo górskie w skali
swojego kraju i kontynentu.
Wśród zaproszonych gości znajdowali
się starosta cieszyński Czesław Gluza, zastępca burmistrza Ustronia Jolanta Krajewska-Gojny, wicestarosta gminy Wędrynia
– Bogusław Raszka, Grażyna Winiarska
z Urzędu Miasta, Marcin Kołtun – prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
Ustroń, Bogdan Kasperek – dyrektor Euroregionu Śląsk Cieszyński, Roman Zwias
ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Ustronia. Wiesław Legierski reprezentował gminę Istebna, Zbigniew Kantor zaś
Regionalną Radę Rozwoju i Współpracy
z siedzibą w Trzyńcu, współorganizatora
cyklu ze strony czeskiej. Obecny był ordynator oddziału rehabilitacji ortopedycznej
Śląskiego Centrum Rehabilitacji – Jerzy
Klimczak, współpracujący z kontuzjowanymi sportowcami, Nel Seklecka, dyrektor hotelu Mulon, Piotr Borkowski z Kolei Linowej Czantoria, Bogusław Fabian,
przedstawiciel irmy Lemonbike, sponsora
głównej nagrody dla rekordzisty Równicy,
Dariusza Batka. Sam D. Batek nie mógł
przyjechać ze względów zdrowotnych.
Jednak stawili się Piotr i Adrian Brzózkowie, Katarzyna Szczurek (najlepsza

walNe SIły
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe
„Siła” znane jest z wielu działań. Uprawianie różnorodnych dyscyplin mających
na celu utrzymanie i rozwój sprawności izycznej, organizowanie czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
lub zagrożonych patologią, organizowanie
imprez rekreacyjnych dla szerokiej rzeszy
społeczeństwa. Siła to również sport wyczynowy, drużynasiatkarzy gra w III lidze,
są siatkarki kadetki.
W Ustroniu Towarzystwo działa od 20
lat. W poniedziałek, 26 września, odbyło
się zebranie sprawozdawczo – wyborcze,
zwane walnym. Prezesem Zarządu wybrany został Andrzej Georg, wiceprezesem
Zbigniew Gruszczyk, sekretatarzem Renata Kamińska, skarbnikiem Kazimierz
Heczko. Członkowie: Dawid Czarniak,
Sławomir Krakowczyk. Wybrano również
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komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący – Andrzej Szeja, członkowie – Karol
Nowak i Artur Grzegorzek.
„Siła” posiada sekcję siatkówki plażowej, siatkówki halowej, tenisa stołowego,
koszykówki i piłki nożnej oldboyów.
W roku 2012 będzie kontynuowała prowadzenie i organizację imprez sportowych.
Stałymi punktami sportowego kalendarza
ustrońskiego są organizowane przez Towarzystwo turnieje i mecze. TRS wspiera organizacyjnie Otwarty Turniej Koszykówki
na Asfalcie BETON.
Towarzystwo liczy 44 członków, oprócz
dzieci i młodzieży, uczęszczającej na zajęcia lub trenującej w sekcjach. Jednak oni
nie mogą zostać członkami Towarzystwa,
ponieważ są niepełnoletni. Ale wszystko przed nimi – aby „Siła” rosła w siłę
i dbała o nasz rozwój izyczny.
(mk)

wśród kobiet), Vlastimil Cichy (zwycięzca
kategorii najwytrwalszych uczestników)
i Remigiusz Ciok.
Czesław Gluza w pierwszych słowach
swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na
pomysłodawcę całego cyklu, Andrzeja
Nowińskiego.
- Chciałbym przypomnieć, że jak się coś
udaje, to od początku stoją za tym konkretni ludzie – mówił Cz. Gluza. - Z początku
pasjonaci, którzy wydeptują tę ścieżkę.
Obecnie Andrzej gromadzi wokół siebie
środowisko zainteresowane tą dyscypliną,
uprawiające ją, to jest rzeczywiście sposób
na sukces. Serdecznie gratuluję miastu, że
ma takich ludzi.
Dotychczasowy sukces i plany na przyszłość, to były dwa główne tematy oicjalnej i nieoicjalnej części spotkania.
Sukces bazuje na sprawnej współpracy
między jednostkami organizującymi cykl
po stronie polskiej i czeskiej. Podkreślał to
w swoim wystąpieniu B. Kasperek, który
pomaga w inansowania MTB Beskidów
jako produktu turystycznego.
- Zwracam również uwagę na takie elementy, na które zwykli widzowie może nie
zwracają uwagi – mówił B. Kasperek. Na
przykład na to, że od lat udaje się tą samą
metodą opracowywać wyniki zawodów.
Jest także wspólna promocja po polskiej
i czeskiej stronie.
MTB Beskidy są zatem spójną propozycją, przedstawiającą nasz region
jako znakomite miejsce do uprawiania
kolarstwa górskiego; startują w konkursie ogólnopolskim na najlepszy produkt
turystyczny roku; ubiegłoroczna edycja
zdobyła wyróżnienie na poziomie regionalnym.
- Przyjechaliśmy z podziękowaniami
i nadzieją na współpracę w przyszłości,
w tak pięknych sprawach, jak sport kolarski – mówił Bogusław Raszka, wicestarosta gminy Wędrynia. - To sport
bardzo dżentelmeński i bez podtekstów
politycznych, jest czynnikiem łączącym
nasze tereny.
Sukces tworzą również kolarze. Beskidzkie szczyty mogą być opisywane za
pomocą danych wysokościowych, przebiegu szlaków, ale również za pomocą
ich wyników w danych kategoriach wiekowych.
- Jestem zadowolona z tego cyklu – mówi
Katarzyna Szczurek. - Trasy nie są bardzo trudne, są dostępne dla wszystkich.
W kolarstwie MTB uczymy się pokonywać coraz trudniejsze odcinki techniczne.
Natomiast tutaj nie trzeba przejmować
się tym, co sprawia problem na przykład w kolarstwie szosowym, czyli jazdą
w grupie.
- Udało mi się wziąć udział we wszystkich imprezach, bo mi pasowały czasowo
– mówił V. Cichy. - Nie trzeba było daleko
jeździć. Organizacja na dobrym poziomie,
nie było żadnego problemu. Trasy po obu
stronach granicy bardzo różne, góry są
inne, inna nawierzchnia.
Oicjalne podsumowanie zawodów odbyło się w budynku pijalni wód nowego
Parku Zdrojowego. Oprawę zapewniała
wystawa fotograii, specjalnie na ten cel
przeniesiona na Zawodzie. Maria Kulis
13 października 2011 r.

Witejcie ludkowie

1 października na terenie agencji Poczty Polskiej na Poniwcu przy
ul. bażantów odbył się turniej bilarda. by uczcić zakończenie lata,
imprezę zorganizował prezes zarządu Fundacji etyka Piotr buszka,
a wzięło w niej udział kilkanaście osób. zwycięzcą turnieju został
mateusz duraj, ten sam, który zdobył Puchar burmistrza ustronia
we wrześniu. Przy pięknej pogodzie zawodnicy i kibice świetnie się
bawili aż do późnych godzin wieczornych.
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Co myślicie ło tej pogodzie? Dłógo jeszcze bydzie tako szumno
jesiyń? To je nie do pomyślynio, że mómy poczóntek października, a jo se siedzym na ławeczce i wygrzywóm na słóneczku stare
kości w podkoszulce, jako to móm we zwyku chodzić na każdo
w lecie i w krótkich galatkach. Móm nadzieje, że sie hónym nie
łodzimni, coby my jeszcze nie musieli hajcować w chałupie.
Bo przeca na to łogrzywani szwarnie grosza trzeja w zimie
wybulić. Ty łopłaty z roku na rok sóm wiynksze, a do pyndzyji
przyczynióm jyny pore groszy, tóż jako tu nie narzykać?
Nale póki co je złoto jesiyń, tóż radujmy sie tymi słónecznymi
dniami. Jo łoto pore tydni zawarzujym, bo latoś móm doista moc
łowocu, nie to co łóńskigo roku. Już bardzo ni móm miejsca
w piwnicy. Porozdowałach moc jabłek, a jeszcze na strómach
sie czyrwiynióm, nale żodyn ze znómych nie chce, tóż już isto
zostanie to dlo ptoszków. Rychtujym na zime mermulady ze
śliwek, z jabłek, zawarzowałach też wyngierki w wekach na
kołocze, kiszym kapuste, krajym i suszym małe jabka, taki
psoiorki na pieczki. Móm latoś moc selerów, a tako szumno
zielina jim urosła. Żol mi to wyciepać, tóż też dałach listki na
papiór i szuszyłach na słóńcu, a teraz przechowujym w litrowym
słoju, bo dycki do polywki dowóm zielynine. Ni ma to już taki
aromatyczne jako świyżo z zogónka, nale w zimie dobre i to.
Fórt móm jakómsikej robote, nie dziwota – tak jako prowdziwo
gaździnka mo dycki na chałupie.
Łostatnimi czasy łoduczyłach sie łod telewizora i radija
skwóla tych reklam wyborczych. Dyć tej głupi godki doprowdy
nielza wyposłóchać. Jo wiym, że tam każdy chce sie dociś do
tego żłobu, nale też by mógli mieć aspóń kapke umiaru w tych
cygaństwach. Łoto mój szwagier prawił, że isto bydzie głosowoł
na Palikota, bo tyn fórt robi cyrk i aspóń idzie sie pośmioć, a insi
nas nabiyrajóm przed wyborami, a potym ło tych łobietnicach
hónym zapóminajóm i martw sie tu człowieku sóm ło siebie.
Tóż choć tam kaj kiery wygro, zdo mi sie, że isto ni ma bardzo
widoku na lepsze życi. Raczyj trzeja prziznać, że teraz sie mómy
nie najgorzij. Kiedysi my mieli być drugóm Japónióm, oby my
nie zostali drugóm Grecjóm.
Jewka

poleca:

WOJCieCH KUCZOK – „MOJe PROJeKCJe”- Zbiór krótkich
esejów o kinie pisanych z perspektywy widza - kinomana.
MARTiN CRUZ SMiTH – „GWiAZDA POLARNA” – Luźna
kontynuacja „Parku Gorkiego”. Thriller polityczny osadzony w realiach
schyłku Związku Radzieckiego.
POZiOMO: 1) ryba z kolcem, 4) straszy na cmentarzu,
6) mowa węża, 8) kuzynka fasoli, 9) 18.X.2011, 10) gęste zarośla, 11) spis, 12) na spodniach generała, 13) imię żeńskie,
14) biblijny syn Judy, 15) w zakonnej rodzinie, 16) mocny
argument, 18) meksykański Indianin, 19) bohaterka elementarza, 20) pierwiastek chemiczny, 21) ujęcie ilmowe.
PiONOWO: 1) papiloty na głowie, 2) pozytywnie widzi
świat, 3) ekstra pokaz, 4) choroba kolorów, 5) z nałożnicami, 6) ciasto z jabłkowym nadzieniem, 7) w wypasionym
wozie, 11) barwny ptak z dżungli (wspak), 13) mały Antoni,
14) szlam, 17) na nim wagon.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 21 października.

KrzyżówKa KrzyżówKa KrzyżówKa
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 39

JeSieNNe BeSKiDy
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę pt. „Radykalne poddanie” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia
otrzymuje: Maria Galios z Ustronia, ul. Skoczowska
18. Zapraszamy do redakcji.
13 października 2011 r.
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Cały cykl „Bliżej natury” powstaje (pomijając pobudki czysto siły i przepędzania konkurentów od upatrzonej samicy. Walki
egoistyczne – któż nie lubi zobaczyć swego nazwiska „w druku”, jelonków – toczone głównie w ciepłe wieczory już od maja aż do
na szpaltach gazety!) z nieustającego zachwytu i zadziwienia lipca-sierpnia – wyglądają ponoć bardzo efektownie. Wygrywa
nad różnorodnością otaczającej nas przyrody. A jest się czym w nich ten samiec, któremu uda się uchwycić rywala w swe cęzachwycać! Oto przed kilku tygodniami opublikowano wyniki gowate rogi-żuwaczki i obalić go na grzbiet, a najlepiej zrzucić
najnowszego spisu powszechnego życia na Ziemi, czyli próby z drzewa, będącego areną pojedynków.
określenia, ileż to gatunków organizmów żywych zamieszkuje
Kiedy już zwycięski samiec odbierze swoją „nagrodę”, zapłodniowraz z nami Zieloną Planetę. Nie od dziś wiadomo, że na Ziemi na samica składa jaja w ziemi, wyszukując miejsca z próchniejącymi
żyją miliony gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ale dotąd korzeniami przede wszystkim dębów, ale również innych drzew,
szacowano, że mogą to być np. 3 miliony, a równie dobrze tych choćby buków, wierzb bądź lip. Wykluta z jaj larwa spędza kilka
milionów może być nawet... 100. Dziś nareszcie z dużo większą – nawet 5-8 – lat na wygryzaniu w drzewie korytarzy i objadaniu
dokładnością wiemy, że ta gatunkowa różnorodność ogranicza się się drewnem. Rośnie w tym czasie, osiągając długość nawet do 10
mniej więcej do ok. 8,74
cm. Po tym okresie larwa
miliona (plus/minus 1,3
przepoczwarza się w komiliona). Najwięcej jest
morze zwanej kokolitem.
zwierząt – szacunkoTo dość sporych rozmiawo jakieś 7,7 miliona
rów twór – wielkości pięgatunków, przy czym
ści lub sporego kurzego
naukowcy opisali i najajka – ze ścianami zbuJeLONeK ROGACZ
zwali jedynie niecały
dowanymi z dębowych
milion. Roślin przywiórów i odchodów,
puszczalnie jest ok.
w który poczwarka po298 tysięcy gatunków,
mieszkuje kilka tygodni
a opisanych – ponad 215
zanim zamieni się w
tysięcy. Wśród zwierząt
postać dorosłą. Kokolity
zdecydowany prym
dojrzałe jelonki opuszwiodą owady, których
czają dopiero wiosną,
z pewnością jest więcej
kiedy wydostają się
niż milion gatunków.
na powierzchnię ziemi
Kiedy porównałem
i wiodą swój krótki, dosobie te wszystkie liczrosły żywot.
by z tematyką dotychJelonka rogacza możczas opublikowanych
na spotkać – przynajmartykułów niniejszego
niej teoretycznie – pracyklu stwierdziłem, że
wie w całej Europie (za
po macoszemu traktowyjątkiem północnych
wałem dotąd owady.
krańców), Azji oraz
Śpieszę więc chociaż
w północnej Afryce.
trochę poprawić ten
W Polsce gatunek ten
nieco przeze mnie
można znaleźć – przy„wykrzywiony” obraz
najmniej teoretycznie
przyrody, wybierając za
– w całym kraju, za wybohatera dzisiejszego
jątkiem m.in. Tatr oraz
artykułu przedstawiwschodniej części Suciela świata owadów.
detów. Ulubionym sieI to nie byle jakiego, ale największego z naszych rodzimych dliskiem tego chrząszcza są lasy liściaste, zwłaszcza świetliste
chrząszczy, efektownie wyglądającego jelonka rogacza.
dąbrowy, ale także np. stare parki czy też zadrzewione cmentarze.
W zasadzie wszystko o tym chrząszczu mówi jego nazwa. Na Napisałem o teoretycznej możliwości spotkania jelonków, gdyż
miano rogacza zasłużył swymi potężnymi żuwaczkami, które tak naprawdę jest to gatunek bardzo rzadki, do czego w znacząniczym rogi zdobią głowy samców. Jelonek natomiast nawiązuje cym stopniu przyczynił się – oczywiście! – człowiek. Wycinanie
do kształtu żuwaczek, przypominających nieco poroże jelenia. całych dąbrów, pojedynczych starych lub choćby jedynie nieco
Poza tym na podobieństwo jeleni samce jelonków odbywają swe- starszych dębów, a więc ulubionych siedlisk jelonka rogacza, to
go rodzaju rykowiska, czyli pokazy próżności, tocząc pomiędzy tylko jedna z przyczyn regresu liczebności tego gatunku. Kto wie,
sobą pojedynki o wdzięki samic.
czy nie większy wpływ na liczbę jelonków mieli... ich wielbiciele,
Jelonek ma głowę i tzw. przedplecze czarne, a pokrywy entomolodzy-amatorzy, ogarnięci kolekcjonerską pasją zbieracza
skrzydeł oraz żuwaczki jaśniejsze, kasztanowobrązowe. Samiec owadów i tym podobni „przyrodnicy”. Jelonek rogacz jest jednym
dorasta do 6-8 centymetrów długości, z czego mniej więcej 1/3 z największych europejskich chrząszczy, co w połączeniu z jego
stanowią potężnie rozwinięte żuwaczki. Samica jest mniejsza efektownym „porożem” czyniło z tego gatunku (i czyni nadal!)
i osiąga od 2 do 5 centymetrów długości, a jej żuwaczki są przedmiot pożądania amatorów zasuszonych i przyszpilonych
niewielkie. Posiadanie efektownych i ogromnych żuwaczek w gablotkach owadzich niezwykłości. Dawniej rogate samce
jest zapewne dla samców powodem do dumy i chwały, pomaga jelonków albo przynajmniej ich rozrośnięte cęgi-żuwaczki były
zdobyć uznanie i serce samic. Sprawia przy tym jednak sporo uważane za przedmiot magiczny, element wielu zabobonów,
kłopotu w najzwyklejszych, codziennych czynnościach. Jelonki wierzeń czy mniej lub bardziej niezwykłych, czarnoksięskich
– ich postacie dorosłe – odżywiają się sokiem, jaki wycieka ze praktyk; były amuletami, a także niezbędnym składnikiem różskaleczonych drzew, zwłaszcza dębów, ale także buków, grabów, norakich średniowiecznych medykamentów.
wiązów, a nawet drzew owocowych. Drzewa wydzielają sok
W środkowej Europie, z racji chłodnego klimatu, rozwój larw
z różnych ran lub ze specjalnie zrobionych przez owady nacięć. jelonka rogacza trwa dość długo, nawet do tych wspomnianych
Samicom z ich niewielkimi żuwaczkami nacinanie drzew idzie już wcześniej 5-8 lat. Larwy przez ten czas mają szansę osiągnąć
doskonale, ale samce ze swym imponującym „porożem” są pod maksymalne rozmiary, a to przekłada się na wielkość dorosłych
tym względem zupełnie bezradne. Po prostu żuwaczki samców owadów. I właśnie w tej części naszego kontynentu dorosłe
zostały stworzone do innych celów, a nie do jakże przyziemnego jelonki osiągały największe wymiary. Im bardziej na południe,
zdobywania pożywienia. Samce jednak nie umierają z głodu, gdyż tym rozwój larw jest szybszy, okres ich wzrostu i przeobrażania
albo wyszukują drzewa już zranione, albo korzystają z nacięć krótszy, a tym samym dojrzałe jelonki rogacze są wyraźnie
zrobionych przez samice. Tak jak i w przypadku byków jeleni, mniejsze. I to właśnie taki „południowy” okaz prezentuje na
także samce jelonków swój oręż wykorzystują do manifestacji fotograii swój oręż.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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puchar
europy
Na
czaNtorii
Karnego strzela m. Sikora.

A - KLASA

Fot. w. Suchta

CIeSzą PuNKty

KS Kuźnia Ustroń - LKS Błyskawica Kończyce Wielkie 4:1 (2:1)
Kuźnia podejmowała Błyskawicę w sobotę 8 października. Przenikliwe zimno na
pewno nie zachęcało do oglądania meczu,
tym bardziej, że w drugiej połowie zaczął
zacinać deszcz. Do tej pory piłkarze grali
przy pięknej pogodzie, teraz przyszło im
się zmierzyć z zimnem i deszczem. Może
dlatego mecz nie był porywającym widowiskiem. Pierwsza bramka w tym meczu
pada po podaniu Mieczysława Sikory,
a strzela Robert Madzia w 24 min. Ten
sam zawodnik po 5 minutach i wybiciu
piłki przez bramkarza wygrywa pojedynek
z obrońcą i strzela w długi róg. Niestety Kuźnia traci bramkę do szatni, czyli
w ostatniej minucie pierwszej połowy.
W drugiej połowie w 53 min. karnego
wykorzystuje M. Sikora , a wynik ustala
w 75 min. Seweryn Bujok, przy czym
obrońcy Błyskawicy protestowali, że
dwóch ustrońskich piłkarzy było na spalonym. Sędzia nie dał się przekonać, a całe
zawody prowadził dość konsekwentnie.
Kuźnia wygrywa kolejny mecz i można
się cieszyć z powracającej skuteczności
zawodników.
Po meczu powiedzieli:
Asystent trenera Błyskawicy Piotr

Kuźnię wspomógł trener.
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Puda: - Mecz słaby w naszym wykonaniu. Niestety sprezentowaliśmy wszystkie
bramki gospodarzom. Ze składnej akcji
nic im nie wpadło, ale po ewidentnych
naszych błędach. Te nasze prezenty wykorzystali. W tym siła gospodarzy, że
z niczego umieli coś zrobić, a my choć
coś mieliśmy, to nic nie wychodziło.
Gospodarze zasłużyli na zwycięstwo,
gratuluję, a my musimy wziąć się do
pracy. To był jeden z najsłabszych meczów w naszym wykonaniu. Może to,
że nie graliśmy w poprzedniej kolejce
z przyczyn technicznych, sprawiło wypadnięcie z rytmu ligowego. Dziś byliśmy
drużyną słabszą.
Trener Kuźni Marek Bakun: - Mecz
nie był pięknym widowiskiem, ale wygraliśmy i to cieszy. Trudno mówić, że
się podnosimy i gramy coraz lepiej, bo tak
w rzeczywistości nie jest. Natomiast gramy
skuteczniej, wygrywamy mecze i jesteśmy
już na pudle. Idziemy w kierunku zaplanowanym. Przed nami trzy mecze i chcemy
wszystkie wygrać. Taki mamy cel. Dziś
nie zagraliśmy dobrego meczu, ale podobno zwycięzców się nie sądzi. Wymagamy
od siebie więcej.
Wojsław Suchta

Fot. w. Suchta

Atrakcyjne zawody kolarskie zapowiadają się 22 października na Czantorii przy
dolnej stacji. Rozegrany tam zostanie wyścig w kolarstwie górskim cross-country
w formacie olimpijskim w kategorii XCO
2 UCI zaliczany do Pucharu Europy.
Wyścig zostanie rozegrany ponad dolną
stacją Kolei Linowej „Czantoria”. Zawodnicy będą pokonywać pętle o długości
czterech kilometrów w konwencji Pucharu
Świata i Pucharu Europy. Start i meta
zostały zlokalizowane na parkingu przy
wyciągu. Będzie to wyścig typu cross
country, czyli zawodnicy pokonują wyznaczoną liczbę okrążeń. Zawody zostaną
rozegrane we wszystkich obowiązujących
kategoriach wiekowych. Pętla została tak
wytyczona, że praktycznie przez cały czas
kibice będą mogli obserwować walkę
kolarzy.
- Mamy rok przedolimpijski i na zawodach Pucharu Świata i Pucharu Europy
kolarze walczą o nominacje olimpijskie.
Zdobyte punkty decydują o tym ilu zawodników z danego kraju wystartuje
w Olimpiadzie. Jest to więc wyjątkowy sezon gromadzący na starcie każdych punktowanych zawodów europejską czołówkę
- mówi prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Ustronia Andrzej Nowiński.
- Do tej pory w Ustroniu rozegrano tylko
raz podobne zawody, w ubiegłym roku
w Jeleniej Górze, gdzie patronat objęła
Maja Włoszczowska. Idea jest taka, by te
zawody na stałe zakotwiczyć w Ustroniu,
wykorzystując to, że mamy męską grupę
w kolarstwie górskim JBG2, najlepszą
w Polsce. Zgłoszenie do Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) złożyła grupa
JBG2, a przy organizacji pomaga Kolej
Linowa „Czantoria” wraz z naszym stowarzyszeniem. Dlaczego tak późny termin?
Z deinicji nowo organizowane zawody
wrzuca się na koniec sezonu. Od strony
organizacyjnej wszystkie najważniejsze
problemy udało się rozwiązać. Teraz zajmujemy się rozwiązywaniem szczegółów
technicznych. Jeżeli zawody zostaną dobrze ocenione przez UCI, to w przyszłym
roku mamy szanse na kategorię pierwszą,
bo te najbliższe zawody będą w kategorii
drugiej.
Wystartuje cała reprezentacja Polski
z Mają Włoszczowską i Markiem Galińskim na czele oraz czołówka europejska.
W poprzednich edycjach Pucharu Europy
na Węgrzech, Ukrainie, w Turcji brała
udział cała czołówka europejska. Podobnie
ma być w Ustroniu.
Wojsław Suchta
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www.ustron.pl
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22.10

15.10

Powyborcza rzeczywistość.

Poszukujemy Pani z okolic Ustronia do sprzątania pensjonatu, 601
933 603.
Usługi koparko-ładowarką. 507054-163.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
Drewno podpałkowe, kominkowe, buk, brzoza, świerk, węgiel
groszek, transport. 518-201189.
Elektroinstalacje, odgromówki.
512-122-098.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi i
nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. 728-340-518, 33-854-22-57.
www.komandor-ustron.pl

Fot. w. Suchta
Instalacje wod. - kan. C.O., kafelkowanie, malowanie, tanio,
solidnie, 784 778 746.
Tanio sprzedam cegłę, betoniarkę,
drewno na opał, rury plastikowe,
515 266 994.
Pokój do wynajęcia na dłużej.
Umeblowany, RTV i łazienka -150
m od Sanatorium „Równica”, 505
168 217.
Lokal na działalność biurową
około 20m2 do wynajęcia na ul.
Konopnickiej 19/c. Tel. kontaktowy 693 469 170.
Pilnie kupię mieszkanie w centrum Ustronia M-2, M-3 bez
pośredników, 510 239 269.
Znaleziono damską obrączkę na
skrzyżowaniu ulic Konopnickiej
i Kojzara. Informacje: 33 854
32 52.

Pokój do wynajęcia tel. (33) 854
51 97.

elba
111
Venus
Centrum
Pod Najadą
Na Szlaku

ul. Cieszyńska 2
ul. Skoczowska 111
ul. grażyńskiego 2
ul. daszyńskiego 8
ul. 3 maja 13
ul. 3 maja 46

zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.
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godz.16.00

Spotkanie z Zygmuntem Białasem pt.:
„Moorbad – ostatnie dzieło Andrzeja Brody”,
Muzeum Ustrońskie.
godz. 12.45 Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla
uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów
pt.: „Klasycy wiedeńscy, MDK „Prażakówka”
godz. 15
Spotkanie z Ewą Kotas z Krakowa na temat
Indii, Muzeum Ustrońskie.

SPORT

godz. 17.00

Mecz siatkówki TRS Siła Ustroń - AZS
ATH Bielsko-Biała, hala sportowa SP- 2.

dziesięć lat temu
1.10.2001 r. Pracownik Banku Śląskiego dostarczył policji monetę
pięciozłotową, najprawdopodobniej fałszywą. Monetę przekazano
do Komendy Powiatowej w Cieszynie. Trwa postępowanie, w toku
którego zostanie m.in.. sprawdzona autentyczność monety.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Co roku grupa współpracowników czasopisma Kirchliche Zeitgeschichte organizuje konferencję naukową. W tym roku spotkano się
w Ustroniu w hotelu Narcyz na Zawodziu, by wysłuchać wykładów
i dyskutować, pod wspólnym tematem „Od nacjonalistycznych
konfrontacji do europejskiego porozumienia - rola kościołów Polski
i Niemiec na tej drodze”. Z Kirchliche Zeitgeschichte od 13 lat
współpracuje proboszcz ustrońskiej paraii ewangelicko-augsburskiej ks. dr Henryk Czembor i to właśnie on od kilku lat czynił
starania, by doroczna konferencja odbyła się w naszym kraju.
Sukcesem organizacyjnym i sportowym zakończyły się rozgrywane 22 września w Ustroniu I Mistrzostwa Świata Weteranów
w Biegach Górskich. Dobrze przygotowana trasa z Polany na
Równicę, ceremonia otwarcia i zamknięcia. (...) Wypowiedź na
temat Mistrzostw koordynatora biegów górskich w Polsce Andrzeja
Puchacza: - Okazało się, że ceremonia otwarcia w Ustroniu to
był strzał w dziesiątkę. Rewelacją był występ dziecięcego zespołu
„Równica". Zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach. Zazwyczaj
na imprezach tego typu, mistrzostwach świata, Europy, zawsze
odbywa się prezentacja regionalna. Nigdy jednak nie widziałem,
by po tak długim występie zespołu były takie brawa, bisy. Tego
nie widziałem przez siedem lat mojej kariery jako kierownik ekipy
polskiej na mistrzostwa świata, Europy.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej alarmuje, że niszczone są
nabrzeża i tamy na Wiśle. W piśmie przesłanym do UM informuje się,
że: „W ostatnim okresie letnim pracownicy Inspektoratu Pszczyna
stwierdzili wiele przypadków dewastacji naszych urządzeń regulacyjnych polegającej na rozbiórce budowli regulacyjnych z kamienia
i betonu.”

Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64.

13.10
14-15.10
16.10
17.10
18-19.10
20-21.10

KULTURA

tel. 854-21-02
tel. 856-70-66
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

W niedzielę 7 października w południe ustroński komisariat policji
został powiadomiony o zatrzymaniu przez przechodniów złodzieja.
Na ulicy Grażyńskiego zerwał on z ramienia mieszkance Krotoszyna
torebkę, w której były pieniądze i dokumenty. Przechodniów idących
chodnikiem przy ul. Daszyńskiego roztrącił, biegnąc w stronę Rynku. Przebiegając przez jezdnię wpadł na samochód, stojący przed
przejściem dla pieszych. Po chwili dały się słyszeć rozpaczliwe krzyki
biegnącej kobiety, wołającej, by zatrzymać uciekającego. Przechodnie
szybko zareagowali, łapiąc złodzieja. Od policji wiemy, że złodziej był
nietrzeźwy (1,33 i 1,31 prom. alkoholu we krwi). Wybrała: (mn)
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felieton
Tak sobie myślę

Po wyborach
Minęła wyborcza niedziela - 9 października. Znamy nieoicjalne wyniki wyborów.
Wiadomo już kto wygrał a kto przegrał,
kto jest zadowolony z wyników a kto nie.
Pozostało poczekać na oicjalne ogłoszenie
wyników wyborów a potem na pierwsze
posiedzenia sejmu i senatu w nowym składzie i powołanie nowego rządu…Chyba,
że sprawa się skomplikuje i na skutek
zgłoszonych protestów wybory zostaną
unieważnione. Dotąd nie było jeszcze
unieważnienia wyborów i jest nadzieja,
że i tym razem do tego nie dojdzie…A to
oznaczać będzie, że skład parlamentu, a co
za tym idzie wpływ poszczególnych partii
na losy naszego państwa, zostanie ustalony
na następne cztery lata.
Zakończyła się przedwyborcza walka.
Przeradzała się ona miejscami w prawdziwą wojnę na słowa. Padały mocne, twarde

felieton
Wybory
Do wyborów, zwłaszcza parlamentarnych, przywiązujemy coraz to większą
wagę. W związku z dalszym pogłębianiem się demokracji w Polsce, mówiąc
o danym roku zaznaczmy, czy będzie
on rokiem wyborczym czy nie. Dlatego
przygotowując się do tegorocznych wyborów, aby nie być skrępowanym lojalnością partyjną, już w połowie ubiegłego
roku, wraz z żoną Lusią wypisaliśmy się
z Platformy Obywatelskiej. W ten sposób
po raz pierwszy od dwudziestu lat brałem
udział w wyborach jako bezpartyjny.
Tak się bowiem składało, że w latach od
1993 – 2007 pięciokrotnie wybierałem
parlamentarzystów jako członek partii,
i to trzech partii. Trzykrotnie byłem na
listach wyborczych do Sejmu kandydując
z dwóch partii. Zawsze byłem związany
lojalnością względem partii, do której
należałem. Mój wybór był przez to niejako
skrępowany. W tegorocznych wyborach
chciałem być, tak jak większość elektoratu, nie związany z żadną partią, a tym
bardziej z jakimś ruchem. Chciałem mieć
swobodę wyboru. I udało się!
Na listach znaleźli się sami moi znajomi, i to na wielu listach, (za wyjątkiem tej
jednej). Byli tam ci, z którymi pracowałem
i działałem w polityce, byli też tacy których wprowadzałem do polityki.
Aż sam byłem zaskoczony tym, co
zobaczyłem na listach wyborczych!
Z pozoru, wybór był trudny. A jednak się
13 października 2011 r.

słowa. Partie straszyły wyborców fatalnymi konsekwencjami, wręcz katastrofą narodową, jeśli władza powierzona zostanie
ich przeciwnikom. Okazało się na ile to
straszenie i cała przedwyborcza kampania
okazała się skuteczna. Pozostaje teraz
przyjąć do wiadomości i pogodzić się
z wynikami wyborów. Tak to już bowiem
jest w demokracji, że przy wyborach
ktoś wygrywa a ktoś inny przegrywa,
a rządzą ci którzy wygrali…
Uznanie wyników wyborów oznaczać
powinno koniec walki między partiami
i kandydatami. Czy oznaczać to będzie
koniec wojny polsko- polskiej? Czy
możemy liczyć na to, że dla dobra naszej Ojczyzny poszczególne partie będą
ze sobą współpracować przynajmniej
w najważniejszych sprawach? Zewsząd
słyszymy głosy, że czekają nas trudne
czasy, wymagające niełatwych decyzji
i determinacji w pokonywaniu sytuacji
kryzysowych. Nie należy więc tracić sił
i energii na wewnętrzne walki i spory, ale
wspólnie starać się znaleźć i zrealizować
najlepsze rozwiązania.
Uznanie przez wszystkich wyników
wyborów nie jest wcale sprawą oczywistą. Zdarza się bowiem, że są osoby

czy ugrupowania, które nie są w stanie pogodzić się z wynikami wyborów.
Zazwyczaj jest tak, że bez problemu
uznają wyniki ci, którzy odnieśli zwycięstwo. Co najwyżej narzekają, że wynik jest słabszy od ich oczekiwań a ich
zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe.
O wiele trudniej przegranym pogodzić
się z porażką, a jeszcze bardziej z klęską.
Uważają, że wyborcy ich skrzywdzili,
wybór jest niewłaściwy, przypadkowy czy
wręcz szkodliwy. Czasem nawet próbują
podważyć prawidłowość dokonanych
wyborów czy wręcz głosić, że wybory
zostały sfałszowane…
I przy tej okazji okazuje się, że łatwo jest
wygrywać a trudno przegrywać. Niestety,
wszyscy musimy się uczyć umiejętności
przegrywania. Tak już bowiem jest, że
życie nas nie rozpieszcza. Nie jest jednym
pasmem triumfów i zwycięstw, ale niesie
także ze sobą porażki, niepowodzenia czy
wręcz klęski. I z tym trzeba się pogodzić.
A więc także wtedy, gdy ktoś przegra
musi pogodzić się z wynikiem. Należy
więc życzyć sobie, aby wszyscy przyjęli
do wiadomości i uznali wyniki wyborów,
a wiec także władze, które w ich wyniku
zostały wybrane i powołane. Jerzy Bór

udało! Szybko wybrałem tych na których
od półtora roku chciałem głosować. Mój
głos nie był tym razem stracony! Nie chcę
się chwalić, ale na jedenastu wybranych
do Sejmu i Senatu parlamentarzystów
dobrze znam... dziesięciu. To miłe!
Na ziemi cieszyńskiej wyborcy spisali
się znakomicie. Tak dobrze jeszcze nie
było. Z naszego powiatu cieszyńskiego
mamy trzech parlamentarzystów. Po raz
pierwszy w obu izbach mamy reprezentację. To wspaniałe zwycięstwo! Dziesięć
lat temu mieliśmy dwóch posłów. Teraz
mamy dwoje posłów i jednego senatora.
Tym większy to sukces, bo w tych wyborach mogliśmy mieć z ziemi cieszyńskiej,
tylko jednego senatora, a kandydatów
mieliśmy dwóch, więc wybór był trudny.
Cieszę się, że dotychczasowy nasz poseł,
Tadeusz Kopeć został senatorem i wygrał
wybory do Senatu w wyborach większościowych, w jednomandatowym okręgu.
Pamiętam, że od początku powstania „ruchu JOW” (jednomandatowych okręgów
wyborczych) brał w tym ruchu udział
będąc zwolennikiem tego typu wyborów.
Dlatego, tym bardziej gratuluję mu sukcesu. Muszę także pogratulować naszym
nowo wybranym posłom z ziemi cieszyńskiej Aleksandrze Trybuś i Czesłowowi
Gluzie, którzy z dalszych pozycji na liście
PO zostali wybrani. To młodzi stażem
politycy, a już w drugich swoich wyborach zostali wybrani. Naszemu staroście
należy podziękować za dotychczasową
działalność w samorządzie powiatowym
i życzyć mu takich samych sukcesów
w parlamencie.
A jak będzie w nowo wybranym parlamencie? W Sejmie, na pewno więcej
kobiet, w Senacie panowie odbili sobie,
bowiem „męskim parytetem” się kierowali. Wszyscy, teraz patrzą na pierwszy

ruch... Palikota. On sam zapowiada, że aż
się zdziwimy, jakich kompetentnych ma
posłów. Na pytanie dziennikarza telewizyjnego: „Co zrobicie jak wasz były kolega Janusz Palikot wraz ze swymi posłami
będzie przeszkadzał w pracy parlamentarnej?”- dotychczasowy przewodniczący
Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, poseł Tomasz Tomczykiewicz
odpowiada: „To, się go wyizoluje!” He,
he, byle nie tak jak dotychczas, chciałoby
się powiedzieć!
A pierwsze komentarze do wyników
wyborów. Czołowy polityk zwycięskiej
PO poseł Niesiołowski powiedział: „Uniknęliśmy triumfu barbarzyństwa!” Prezes największej partii opozycyjnej uznał
zdanie większości Polaków, ale... będzie
robił swoje.
Poznaliśmy też pierwsze odgłosy na
wynik wyborów zza granicy: Rosja zadowolona, Niemcy odetchnęły, a w Stanach
Zjednoczonych wynik wyborów skomentowano: „ Polska zrobiła to co należy... Nie
wiem, czy z tych opinii należy się cieszyć,
czy czegoś obawiać! Czas pokaże!
UE, ta nas dopiero pochwali, takiej
reprezentacji mniejszości, jak w naszym
Sejmie, to nie ma w żadnym z europejskich krajów, ba nawet na całym świecie. Polska odrobiła zadanie domowe na
„szóstkę”. My nie musimy podpisywać
żadnych tam deklaracji praw, my Polacy
zawsze byliśmy tolerancyjni, nie w deklaracjach, lecz w praktyce.
Moja suczka Lola, która, jak już wielokrotnie pisałem, zna się jak nikt na polityce, wciąż pyta, dlaczego dla przeciwstawienia się Ruchowi Palikota, a nie powstał
„Ruch Palipsa”? Widzisz odpowiadam
Pan Bóg ma zastępy aniołów, a tu na ziemi
dominikanów. I to wystarczy!
Andrzej Georg
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o piłkę walczy Szymon górniok.

A - KLASA

Fot. w. Suchta

gra błędów

KS Nierodzim - LKS Pruchna 2:0 (0:0)
W niedzielę Nierodzim podejmował
drużynę z Pruchnej. W pierwszej połowie
obie drużyny mają okazje do zdobycia
bramki. Nierodzim od straty gola ratuje
słupek, Pruchna może się cieszyć z niewykorzystanych sytuacji Nierodzimia. Wiele
dzieje się na boisku, ale grą raczej rządzi
przypadek. Druga połowa rozpoczyna się w
podobnym stylu. Pierwsza bramka pada w
dość nietypowych okolicznościach. Wysoki
lob spada w pole karne Pruchnej. Dwóch
obrońców przygląda się jak leci piłka,
bramkarz też jest tym zainteresowany. Gdy
się tak przyglądają, zza pleców obrońców
wybiega Dawid Szpak i strzela z pierwszej
piłki, technicznie, nie do obrony. Po dwóch
minutach piłka traia do Damiana Starzyka,

III LIGA

który prowadzi ją w poprzek boiska wzdłuż
linii pola karnego. Asystują mu obrońcy,
a gdy strzela gola, są wyraźnie zaskoczeni. Potem do gry zrywa się Pruchna, ale
nawet z najbliższej odległości zawodnicy
niemiłosiernie pudłują, czasem zdarza się
im nie traić w piłkę. Było kilka fauli, kilka
zderzeń zawodników, ale sędzia panował
nad sytuacją.
Trener Pruchnej Marcin Bednarek:
- Kolejne spotkanie, w którym dobrze
gramy do przerwy, mamy kilka sytuacji i wszystko całkiem fajnie wygląda.
W drugiej połowie jedna przypadkowa
bramka ustawia mecz. Nie było komunikacji między naszymi obrońcami, liczyli
na bramkarza. Zaraz potem druga bramka

koNtuzja liBero

MUKS Michałkowice -TRS Siła Ustroń 0:3 (23, 6, 22)
W sobotę siatkarze TRS Siła Ustroń
rozegrali kolejny mecz w III lidze, na
wyjeździe w Michałkowicach. Wygrali
pewnie 0:3 będąc drużyną zdecydowanie
lepszą.
- Pojechaliśmy w niepełnym składzie, bez
dwóch zawodników pierwszej szóstki.
Nieobecność ta była uzasadniona względami osobistymi - mówi trener Siły Zbigniew
Gruszczyk. - Graliśmy na dość dużej hali,
ale kontrolowaliśmy mecz od samego
początku. W drugim secie wszystko wychodziło i jak skoczyliśmy do nich, to

praktycznie było po secie. W trzecim secie
wygrywaliśmy w końcówce, mieliśmy
akcję na kontrę i w tym momencie gaśnie
światło. Przerwa trwała pół godziny, ale to
nie zakłóciło naszego rytmu gry. Kontuzji
doznał nasz libero Bartosz Bezek, ale mam
nadzieję, że to nic poważnego. To ważna
pozycja w zespole, a na dzień dzisiejszy
tylko któryś z młodych chłopaków mógłby
na tę pozycję wskoczyć.
W sobotę o godz. 17 Siła podejmuje
w sali SP-2 drużynę AZS ATH BielskoBiała. Na najbliższą niedzielę zaplanowa-

i praktycznie było po meczu. Biliśmy głową
w mur, mało składnych akcji. To kolejny
mecz, w którym powinniśmy prowadzić
po pierwszej połowie i mecz ułożyłby
się inaczej. Mecz na poziomie średniej
w A-klasie.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela:
- Wygraliśmy i najważniejsze są trzy punkty.
W pierwszej połowie akcja za akcję, błąd za
błąd. Mogli nas skarcić. W drugiej połowie
wykazaliśmy minimalnie więcej determinacji. Mecz się rozstrzygnął w ciągu dwóch
minut. Przy pierwszej bramce, nie była
to jakaś popisowa akcja, ale Dawid miał
trudną spadającą piłkę. Strzelił z pierwszej
i prowadziliśmy. Martwi mnie trochę gra
zespołu. Popełniliśmy mnóstwo błędów,
które w przyszłych meczach musimy wyeliminować. Całe szczęście, że spotkanie
rozstrzygnęliśmy na swoją korzyść. Mecze
z Pruchną nigdy nie były łatwe, nie padało
dużo bramek i zdawałem sobie sprawę, że
kto strzeli, może wygrać. Bywały mecze,
że popełnialiśmy jeden błąd i trąciliśmy
bramkę, a dziś tych błędów było więcej.
Piłka jest nieprzewidywalna. Teraz, po
zwycięstwie, łatwiej pojedzie się na trudny
teren w Zebrzydowicach, tym bardziej,
że mamy ustabilizowany skład.
(ws)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KKS Spójnia Zebrzydowice 27
LKS Strażak Pielgrzymowice 23
KS Kuźnia Ustroń
22
LKS Spójnia Górki Wielkie 20
LKS Pogórze
16
TS Mieszko-Piast Cieszyn 16
LKS 99 Pruchna
11
LKS Victoria-Polifarb Hażlach 11
KS Nierodzim
11
LKS Beskid Brenna
10
LKS Błyskawica Kończyce W. 9
LKS Orzeł Zabłocie
8
LKS Zryw Bąków
6
LKS Lutnia Zamarski
4

21:8
24:12
28:12
28:12
24:18
17:16
16:17
22:29
9:17
13:15
16:22
17:27
12:25
15:32

no mecz w Węgierskiej Górce, ale prawdopodobnie z woli gospodarzy przesunięty
zostanie na inny termin. Siła ma już jeden
mecz zaległy z Górnikiem Radlin.
(ws)

1
2
3
4
5
6
7
8

KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 14
TKS „Kombud” Tychy
12
AZS ATH Bielsko-Biała
8
KS Halny Węgierska Górka
7
TRS Siła Ustroń
6
SK Górnik Radlin
6
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
2
MUKS Michałkowice
2
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