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O PARKU HISTORIE
WYSSANE Z PALCA

PRYWATNE OSY

ZEBRANIE
W PONIWCU

(cd. na str. 2)

Jak długo trenuje pani karate?
12 lat.
To ciężki trening?
Różnie. Są treningi przygotowania ogólnego i typowo specjali-
styczne. 4-5 razy w tygodniu.
A specjalistyczne są niebezpieczne?
Kontuzje się zdarzają, tak jak w każdym sporcie.
Sport kontaktowy, więc można oberwać?
Można, jednak ćwiczący posiadają ochraniacze oraz napięstniki. 
Czy w karate, tak jak w boksie, są różne federacje i w każdej 
walczy się o tytuł mistrza świata?
Są trzy wiodące federacje, a najliczniejsza, karate WKF, czyni 
starania o to, by karate było sportem olimpijskim. Mamy nadzieję, 
że stanie się to w 2020 r. Wywodzę się, że szkoły karate Shotokan/
WKF, ale startowałam także w karate fudokan. W Polsce działają 

ŚWIĘTO  MIĘDZYPOKOLENIOWE

(cd. na str. 8)

WŁADYSŁAW  SKOCZYLAS  
MISTRZEM  PAWŁA  STELLERA

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na prelekcję i pro-
mocję albumu pt. „Władysław Skoczylas mistrzem Pawła 
Stellera”. Poprowadzi ją Ewa Liszka - st. kustosz Muze-
um Historii Katowic, kierownik Działu Grafiki im. Pa-
wła Stellera. Prelekcja odbędzie się 19 września w sobotę,  
o godz. 16.00. 

Rozmowa z Karoliną Makarewicz
brązową medalistką 

Mistrzostw Świata Karate Fudokan

O tym, że Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu jest no-
woczesną organizacją, dostosowującą się do współczesnych 
realiów niech świadczy fakt, że na swoje 50-lecie połączone 
z festynem Polsko-Węgierskie Gotowanie panie zdobyły środki 
zewnętrzne. Dotacja z programu „Działaj Lokalnie” IX Program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie 

NIE  MA  AGRESJI
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za pieniądze z budżetu gmin 
Strumień i Chybie. 

Podczas wakacji w regionie 
cieszyńskim doszło do 39 wy-
padków drogowych, w których 
51 osób zostało rannych. Nie 
było ofiar śmiertelnych. Zgło-
szono 253 kolizje. zatrzymano 
100 kierowców, którzy jechali 
na „podwójnym gazie”.

Z historią „wsi na Wisłach” 
głęboko związana jest postać 
Bogumiła Hoffa. Za sprawą 
przybysza z Warszawy, ta gór-
ska wioska zyskała miano po-
pularnego letniska. Odkrywca 
Wisły zmarł przed 121 laty.
                                         (nik)

Coraz bardziej niszczeje stara 
kaflarnia w Strumieniu. Wła-
dze gminy rozważają rozbiórkę 
obiektu. W tym miejscu móg-
łby powstać teren rekreacyjny 
i parking.

W miastach i gminach powiatu 
cieszyńskiego czytano powieść 
„Lalka" Bolesława Prusa. W ak-
cji wzięli udział znani miesz-
kańcy i aktorzy. Była to czwarta 
odsłona Narodowego Czytania. 
    
50-lecie istnienia świętuje Ze-
spół Regionalny „Czantoria”  
z Lesznej Górnej. Z tej okazji 
w minioną niedzielę odbyły 
się jubileuszowe uroczystości  
w Świetlicy Gminnej.

Na Starym Groniu odbyło się 
doroczne pieczenie barana, 
czyli plenerowa impreza nie 
tylko dla turystów. Chętnych 
nie brakowało.

W remoncie jest Wieża Pia-
stowska na Górze Zamkowej 
w Cieszynie. „Odmładzany” 
jest krenelaż w górnej części 
gotyckiej budowli. Zwiedza-
nie we wrześniu jest możliwe  
w godzinach 11.00 – 19.00.

Cieszyńskie Towarzystwo 
Oświatowe wiosną 1990 roku 
utworzyło Społeczną Szkołę 
Podstawową, natomiast jesienią 
1999 roku z inicjatywy CTO 
powstało Społeczne Gimna-
zjum. Obecnie obie placówki 
wchodzą w skład Zespołu Szkół 
Katolickich w Cieszynie. 

Nowa kładka przez Wisłę służy 
już mieszkańcom Skoczowa. 
Jest szersza od poprzedniej, 
co zapewnia więcej wygody 
korzystającym z niej pieszym  
i rowerzystom.
 
Komisariat Policji w Strumie-
niu ma nowy radiowóz. Służ-
bowy pojazd został zakupiony 

*    *    *

*    *    *

*    *    *
*    *    *

*    *    *

K. Makarewicz.                                                           

NIE  MA  AGRESJI
związki: Polski Związek Karate, Polski Związek Karate Fudokan 
oraz Karate Tradycyjne.
Jak wygląda trening?
Dużo czasu zajmują ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praktycznie 
60-70% zajmuje trening szybkości, siły, wytrzymałości. Z kolei 
trening specjalistyczny zależy od tego, do czego się przygotowu-
jemy. W moim przypadku głównie są to ćwiczenia z koleżankami 
z drużyny – aktualnie szykujemy się do Mistrzostw Polski, które 
odbędą się już za miesiąc. 
Jak często pani startuje?
W lecie prawie w ogóle, okres letni spędzamy na obozach. Na-
stępnie jest boom od września do grudnia, i znowu od marca do 
maja. Zdarza się, że przez pięć tygodni startujemy co weekend.
Karate jest popularne, ale ile osób trenuje?
Jest bardzo popularne. W klubie mamy 250 osób ćwiczących.  
W zawodach uczestniczy nawet tysiąc zawodników.
W Mistrzostwach Polski może każdy wystartować?
Zgłosić się może każdy zawodnik posiadający licencję, poza 
tym musi mieć pewien stopień wyszkolenia. Istotne są również 
pasy - każdy chce zdobyć czarny.
A jaki ma pani pas?
Drugi dan - to drugi stopień mistrzowski, czyli drugi czarny pas. 
Jest dziesięć danów. Pięć można zdobyć na egzaminie, kolejne 
są przyznawane za specjalne zasługi dla karate.
Ile zamierza pani mieć danów?
Zobaczymy. Egzaminy są ciężkie i bardzo stresujące. Egzamin 
obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Na początku następuje 
prezentowanie technik bez partnera. Są to układy ciosów, bloków 
i pozycji. Później formy kata, czyli łączenie wszystkiego w jedną 
całość, a na zakończenie walka z partnerem na punkty – kumite.

Nokauty się zdarzają?
Czasami, ale wtedy przeciwnik jest ukarany. W karate nie ma 
walki do nokautu. Cios zbyt mocny jest karany. Cztery kary  
i dyskwalifikacja. Najwyżej punktowane jest kopnięcie w głowę, 
ale gdy jest za mocne, przegrywamy.
Karate kojarzy się ze wschodem, filozofią, sposobem życia. 
Ile w tym prawdy?
Duża wagę przywiązujemy do szacunku dla przeciwnika. W tym 
sporcie nie ma agresji. Każdy chce wygrać, ale poza tym panuje 
przyjazna atmosfera.
Tak jak w każdym sporcie, dopóki są kamery.
Tymczasem my się naprawdę lubimy, jesteśmy zgraną ekipą. 
Spędzamy ze sobą dużo czasu, można powiedzieć, że to moja 
druga rodzina. Czasami zdarza się, że jesteśmy razem w drużynie, 
a indywidualnie przeciw sobie. To jest bez znaczenia.
Na czym polega rywalizacja drużynowa?
Drużyny dzielą się na kata i kumite. To najbardziej widowiskowa 
część karate. Układy drużynowego kata robi się synchronicznie 
w trójkę, z kolei drużynowe kumite polega na tym, że walki 
poszczególnych zawodników sumują się – drużyna, która ma 
lepszy bilans zwycięstw, triumfuje. 
A nie ma tak, że bije się siedmiu na siedmiu?
Nie, nie! Po pokazie kata przechodzimy do interpretacji układu 
– wtedy rzeczywiście, odbywa się walka 2 na 1. A w kumite 
drużynowym wygrywa drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 
3 wygrane walki, jednak każdy z zawodników wychodzi na matę 
pojedynczo. 
Zdarzyło się pani używać swych umiejętności poza zawodami 
czy treningiem?
Nie, nie było takiej konieczności.
A jest to jakoś uregulowane? Wiadomo jak postępować  
w sytuacjach krytycznych?
Oczywiście mogę się bronić, także innych.
Czy karate jest tanim sportem?
Kupuje się sprzęt i jakiś czas służy. Największy koszt to podró-
że i noclegi. Często na zawody trzeba lecieć samolotem. Start  
w krajowych zawodach ze wszystkimi opłatami to koszt 300-
400 zł.
Od jakiego wieku można uprawiać karate?
Od 6 roku życia. Mamy w Ustroniu takie dzieci, a trenujemy  
w Szkole Podstawowej nr 1.
Ile to kosztuje?
55 zł miesięcznie. Regularnie w Ustroniu ćwiczy pięćdziesiąt 
osób.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)

*    *    *

Wybrane osiągnięcia Karoliny Makarewicz:
– Mistrzostwa Świata Karate Fudokan, Walcz,  3 miejsce 

indywidualnie,
– Mistrzostwa Europy Karate Fudokan, Berlin 2014, 2 miejsce 

kata drużynowe, 3 miejsce indywidualnie, 
– Mistrzostwa Polski JKA, Przeźmierowo, 1 miejsce drużyno-

wo, 2 indywidualnie,
– Puchar Świata Harasuto, 3 miejsce drużynowo.

*    *    *

*    *    *
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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.:  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

7 IX 2015 r.
Ukarano 2 kierowców mandatami 
po 100 zł za postój w miejscach 
niedozwolonych przy ul. Sana-
toryjnej i przy ul. Daszyńskiego.
8 IX 2015 r.
Mieszkańcy zgłosili, że w rejo-
nie stacji Ustroń Zdrój błąka się 
bezdomny kundel. Pracownicy 
schroniska nie mogli przyjechać 
od razu, więc strażnicy wzięli 
psa na komendę. Stamtąd został 
zabrany do Cieszyna. 
8 IX 2015 r.
Kontrola gospodarki ściekowej 
na prywatnych posesjach przy ul. 
Sosnowej. Szczególnie sprawdza-
no korzystanie z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wszyscy 
ich właściciele użytkują urządze-
nia zgodnie z zaleceniami. 
8 IX 2015 r.
Wyjazd na ul. Sosnową do rannej 
sarny. Niestety zwierzę miało 
takie obrażenia, że musiało zostać 
uśpione, a następnie zabrane do 
utylizacji. Taki sam los spotkał je-
lonka znalezionego na Zawodziu. 
9 IX 2015 r.
Strażnicy sprawdzali prawidło-
wość oznakowania dróg w dziel-
nicy Poniwiec zgodnie z uwagami 
przedstawionymi przez mieszkań-

ców podczas zebrania. Informacje 
przekazano do Urzędu Miasta. 
9 IX 2015 r.
Kontrole porządkowe w Polanie. 
Przy ul. Polańskiej zauważono 
duży bałagan, odpady budowlane 
na jednej z działek. Zobowiązano 
właściciela do uporządkowania 
terenu do 30 września. 
10 IX 2015 r.
Wezwanie do bezdomnego psa, 
który przychodził na prywatną 
posesję przy ul. Wesołej. Pies był 
bardzo agresywny i gdy strażnicy 
próbowali założyć mu linkę na 
kark, natychmiast ją przegryzał. 
Dopiero przy użyciu łańcucha 
udało się psa przypiąć do słupa 
w oczekiwaniu na pracownika 
schroniska dla zwierząt. Jemu też 
nie łatwo było psa załadować do 
samochodu, jednak użył profesjo-
nalnego sprzętu.
10 IX 2015 r.
Ukarano mieszkańca Wisły man-
datem w wys. 100 zł za postój 
w miejscu niedozwolonym przy 
ul. Sanatoryjnej. Do strażników 
dzwonili w tej sprawie kierowcy 
i piesi. Usytuowanie samochodu 
było przyczyną trzech niebez-
piecznych sytuacji, które mogły 
się skończyć wypadkami. 
11 IX 2015 r.
Strażnicy miejscy, ale również 
pracownicy schroniska dla dzikich 
zwierząt w Mikołowie próbowali 
schwytać rannego bociana, który 
przechadza się po polach w rejonie 
ulicy Nowociny i Bobreckiej. Ptak 
jest na tyle silny, że odlatuje, gdy 
człowiek za blisko podejdzie, jed-
nak może przelecieć jedynie 100-
200 metrów i to bardzo nisko. Wi-
dać wyraźnie, że ma uszkodzone 
skrzydło. Pracownicy schroniska 
chcieliby mu pomóc, ale na razie 
nie jest to możliwe. Bocian ma
w okolicy sporo jedzenia. 
12 i 13 IX 2015 r.
Zabezpieczenie imprez na terenie 
miasta.                                  (mn)
                            
 

REKLAMA

REKLAMA
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SPRZĄTANIE OSIEDLA
W imieniu Rady Osiedla oraz moim własnym serdecznie 

zapraszam Szanownych Państwa na kolejną edycję sprzątania 
Polany w ramach światowej akcji Sprzątanie Świata. Akcję orga-
nizuje Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Stowarzyszenie Jaszowiec 
w najbliższą sobotę od 9.00. Zakończenie około 11.30-12.00.                      

PCHLI  TARG
W sobotę 26 września na placu targowym odbędzie się Pchli 

Targ. Będzie można wystawić niepotrzebne przedmioty na 
sprzedaż. Mogą to być zabawki, książki, RTV, AGD, elektronika, 
rękodzieło itp.

CIESZYŃSKIE  GLINIOKI  WYSTAWIAJĄ
Uczestnicy warsztatów Cieszyńskie Glinioki zapraszają na 

wystawę swoich prac. Warsztaty z gliną są inicjatywą Stowa-
rzyszenia Twórczego Brzimy, zaś nieocenioną instruktorką jest 
Magdalena Lupinek. Wystawę można oglądać do 15 października 
w Muzeum Marii Skalickiej, które czynne jest czynne od wtorku 
do niedzieli w godz. 11-16. Organizatorzy wystawy zapraszają 
gorąco młodych twórców wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

*    *    *
MUNDUR  WCZORAJ  I  DZIŚ 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy najwięk-
szej na ziemi cieszyńskiej kolekcji zabytkowych i unikalnych 
mundurów również z czasów „zimnej wojny”, który odbędzie 
się w piątek, 25 września o godz. 17.00. Organizatorzy wystawy 
Mirosław Gaura i Michał Przybył przygotują grupę rekonstruk-
cyjną w dawnych mundurach Układu Warszawskiego i NATO 
oraz zaprezentują fi lm odzwierciedlający historyczne zmagania 
na terenie Śląska Cieszyńskiego. 

 UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU  ZAPRASZA 
Organizatorzy Letniej Szkoły Nauk Filozofi cznych i Społecz-

nych im. Prof. Jana Szczepańskiego zapraszają na wykład dr hab. 
Bogusława Dziadzia „Korzeniami wrosłem w ziemię” i przemiany 
ponowoczesnej lokalności, skierowany do Aktywnego Seniora 
– obecnego lub przyszłego słuchacza Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wykład odbędzie się 21 września o godz. 15.30 w  MDK 
„Prażakówka” sala nr 7.

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13  
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854 34 83  
  604 558 321

Końcem września właśnie w Ustroniuu zakończy się Rajd 
Głównym Szlakiem Beskidzkim. To wspaniałe przedsięwzię-
cie łączy propagowanie turystyki górskiej, polskich gór i 
realną pomoc potrzebującym. Dzięki wsparciu wielu życz-
liwych osób, organizatorzy mają do dyspozycji koszulki 
i inne nagrody, które można wygrać w konkursach ogłaszanych 
na Facebooku. Tam też możemy śledzić losy wędrowców, którzy 
ruszyli 7 września z Wołosatego w Bieszczadach, a do Ustronia 
w Beskidzie Śląskim dotrą 27 września. 

Właśnie u nas na zakończenie Rajdu szykowany jest piknik w 
ustrońskim amfi teatrze. Wstęp kosztuje 25 złotych. Warto wydać 
te pieniądze, gdyż będą one w całości przekazane na działalność 
hospicjum. Piknik potrwa od godz. 14 do 17, wystąpi zespół Ra-
spberry oraz charyzmatyczny Sebastian Riedel z zespołem Cree. 

Dochód przeznaczony będzie na rzecz Fundacji Śląskie Ho-
spicjum dla Dzieci, która organizuje specjalistyczną opiekę nad 
dziećmi nieuleczalnie chorymi. Praca pielęgniarek w pewnej 
części fi nansowana jest przez NFZ (jest to ok. 20%), a resztę 
środków fundacja musi zebrać od darczyńców.                          (mn)

Uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
zapraszają młodzież ustrońskich szkół oraz mieszkańców do 
wzięcia udziału w marszu „Zapalmy znicz pamięci” 26 września 
o godzinie 11.30. Pochód wyruszy sprzed pomnika rozstrzelanych 
partyzantów przy ul. Partyzantów. Mamy nadzieję, że nasz udział 
w marszu będzie godnym upamiętnieniem września jako miesiąca 
pamięci narodowej.                                                Organizatorzy

ZAPALMY  ZNICZ  PAMIĘCI

NA  PIKNIK  WSZYSTKICH  WAS  PROSIEMY
Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Rodzina” zaprasza 

wszystkich mieszkańców na Piknik Trzeźwości, który odbędzie 
się na polu biwakowym w Dobce w niedzielę, 27 września 
o godz. 14. Na pewno będzie dobra zabawa, grochówka, konkur-
sy i tańce. Wstęp wolny. Organizatorzy zapraszają na plakatach 
w bardzo oryginalny sposób: Niechaj ustroniacy i wżdy inni znają, 
że Aowcy bez trunku radość posiadają i radością ową podzielić 
się chcemy, dlatego na piknik wszystkich Was prosiemy.

SEBASTIAN  RIEDEL  
I  WĘDROWCY CHARYTATYWNIE
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(cd. ze str. 1)

REKLAMA

HISTORIE  WYSSANE  Z  PALCA
11 września w internecie jedno ze sto-

warzyszeń reklamujących się jako obrońcy 
zwierząt opublikowało tekst oczerniający 
Leśny Park Niespodzianek. Ludzie Prze-

ciw Myśliwym napisali, że w Ustroniu 
w największe upały zamknięto w kon-
tenerze trzy żubry, które z braku wody 
umarły w strasznych męczarniach. Wielu 

P. Machnowski z młodym muflonem.                                                                   Fot. M. Niemiec

mieszkańców naszego miasta wyraziło  
w sieci swoje poparcie dla prowadzą-
cego park Pawła Machnowskiego, on 
sam zamieścił w internecie oświad-
czenie, które publikujemy poniżej. 
Mimo niechęci do poddania się żąda-
niom szkalujących, ostatecznie opub-
likował również zdjęcia żubrów, które 
mają się dobrze, a na fotografii pozują  
z aktualnym wydania gazety. Zapytaliśmy 
Pawła Machnowskiego, czy sensacja, 
którą niestety szybko podchwyciły ogól-
nopolskie media, zaszkodziła parkowi. 
- Trudno to ocenić na dzień dzisiejszy.  
W 2006 roku mieliśmy podobną sytua-
cję, kiedy jedna z ważniejszych gazet na 
Śląsku, na podstawie niesprawdzonych 
relacji napisała niekorzystną opinię na 
nasz temat. W sobotę i niedzielę po uka-
zaniu się artykułu mieliśmy tylu gości, 
co w długi weekend majowy. Jednak ten 
zarobek nie ma dla mnie żadnego znacze-
nia w momencie, gdy pojawiają się tak 
niesprawiedliwe opinie. Jest mi bardzo 
przykro, czuję złość i bezradność. Źle  
z tym wszystkim czują się też pracownicy 
parku, prawdziwie oddani zwierzętom. 
Jednak stało się też coś bardzo ważnego, 
dowiedzieliśmy się, że dla ustroniaków 
nasz park jest ważnym miejscem. Chciał-
bym bardzo podziękować mieszkańcom 
Ustronia, którzy utożsamiają się z na-
szym parkiem, dają wyraz swojemu po-
parciu i doceniają nasz wkład w rozwój 
i promocję miasta.   Monika Niemiec 

OŚWIADCZENIE
Szanowni Państwo, 
(...) Większość zwierząt porusza się 

po parku w naturalnym środowisku bez 
żadnych ograniczeń, a dobro zwierząt było  
i jest naszym głównym celem. Wszystkie 
opisywane na stronie sytuacje są nie-
prawdziwe, a Leśny Park Niespodzianek  
w najbliższym czasie złoży doniesienie do 
prokuratury, spowodowane jawnym oczer-
nianiem naszej instytucji i podawaniem 
nieprawdziwych i niesprawdzonych infor-
macji, a także manipulowaniem faktami. 
WSZYSTKIE OPISANE SYTUACJE SĄ 
WYSSANE Z PALCA I AŻ TRUDNO 
SIĘ DO NICH ODNIEŚĆ, PONIEWAŻ 
SĄ WRĘCZ ABSURDALNE... 

Nasze zaniepokojenie powoduje po-
wiązanie wpisów oczerniających Leśny 
Park Niespodzianek, z próbą pozyskania 
donacji na cele stowarzyszenia, w szcze-
gólności patrząc przez pryzmat doniesień 
prasowych dotyczących nieprawidłowości 
i problemów Stowarzyszenia Trzyrzecze. 
Pragniemy przypomnieć, że jako ogród 
zoologiczny, Leśny Park Niespodzianek 
jest bardzo szczegółowo kontrolowa-
ny: wszystkie działania Parku podlegają 
szczegółowym kontrolom odpowiednich 
organów oraz nadzorom weterynaryjnym.

Nie wiemy, jaki cel ma nagonka na nasz 
ogród zoologiczny i nie za bardzo wiemy, 
czym jest ona spowodowana, jest nam 
tylko bardzo smutno, bo okazuje się, że 
nasza miłość i przywiązanie do zwierząt, 
także może zostać, z niepojętych dla nas 
powodów, wykorzystane przeciwko nam. 

z wyrazami szacunku
Dyrektor Paweł Machnowski

*    *    *
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Zdaniem 
Burmistrza

O zawodach strażackich mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Jesienną tradycją stały się strażackie 

zawody sportowo-pożarnicze, które roz-
grywamy na szczeblu gminnym razem 
z Brenną. Odbywają się one naprzemiennie, 
raz na terenie Brennej, raz w Ustroniu. Do 
tej pory, gdy przypadała nasza kolej, stra-
żacy spotykali się na stadionie sportowym 
Kuźni, ale w tym roku inwestycje związane 
z przebudową stadionu, zaprowadziły nas 
na stadion w Nierodzimiu. 

W zawodach brały udział wszystkie jed-
nostki OSP z naszego miasta i wszystkie 
z gminy Brenna. Zazwyczaj dorosłym stra-
żakom towarzyszyły młodzieżowe drużyny 
pożarnicze, ale w tym roku odstąpiono od 
tej tradycji, bo młodzi druhowie będą mieć 
własne zmagania i razem z kolegami z in-
nych gmin powiatu spotkają się w Istebnej. 
Nie było młodzieży, ale za to przyjechali 
strażacy z Ustronia Morskiego. Od kilku 
lat jest to już tradycją, że gościnnie w za-
wodach bierze udział jednostka pożarnicza 
znad morza. Nasi strażacy również jeżdżą 
do zaprzyjaźnionej gminy na różnego ro-
dzaju zawody. 

Tegoroczną nowością był występ żeń-
skiej drużyny pożarniczej z OSP Niero-
dzim, która od paru lat regularnie bierze 
udział w różnych wydarzeniach. Przed-
stawicielki płci pięknej działają aktywnie  
w swojej jednostce i bardzo cieszymy się  
z ich udziału w życiu OSP. Ustronianki na 
razie konkurencji nie miały, ale wiem, że 
jednostki nasze, a także z gmin ościennych 
podpatrują ich działania i chcą brać z nich 
przykład. 

Międzygminne zawody pożarnicze skła-
dają się z dwóch części – pierwsza jest 
bardziej sportowa, druga to ćwiczenia 
stricte bojowe. Rywalizacja jest zawsze 
zacięta, często decydują ułamki sekund, po-
jedyncze punkty i tak było również w tym 
roku. Mimo pewnej zrozumiałej zaciętości 
zawodników, zawody przebiegały w atmo-
sferze fair play. Nie było skarg, protestów  
i wszystkom udało się sprawnie przeprowa-
dzić. Organizacyjnie i żywieniowo zawody 
obsługiwała jednostka OSP Lipowiec,  
z czego wywiązała się wzorowo. Gospo-
darze też dołożyli wszelkich starań, żeby 
obiekt i cała infrastruktura była na medal, 
co im się znakomicie udało. Pogoda dopi-
sała i myślę, że wszyscy dobrze się bawili, 
mogąc wziąć udział w takim widowisko-
wym przedsięwzięciu. Była to też okazja, 
by podejrzeć umiejętności naszych stra-
żaków, które są stale podnoszone również 
dzięki takim zawodom. Trzeba sobie tylko 
życzyć, by jak najczęściej wykorzystywane 
były do sportowej rywalizacji, a jak najrza-
dziej do prawdziwych działań pożarniczych  
i ratowniczych. Poziom zaangażowania 
i przygotowania naszych strażaków jest 
bardzo wysoki, a dzięki temu możemy czuć 
się bezpiecznie.                  Spisała: (mn) 

W sierpniu Fundacja św. Antoniego zor-
ganizowała, tak jak w latach poprzednich, 
kolonie dla dzieci. Tym razem wypoczywa-
no w Domaniewicach w Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej. 
– Podczas koloni dzieci miały cztery 
wycieczki, codziennie bogaty program. 
Wszystko zostało zapisane w kolonijnej 
kronice – mówi prezes Fundacji Tadeusz 
Browiński.

Faktycznie z kroniki dowiadujemy się, 
że były wycieczki do Ojcowskiego Parku 
Narodowego, gdzie zwiedzono Jaskinię 
Łokietka, do Olkusza i Rabsztyna, ruin  
w Bydlinie, odbyto wędrówkę do Smolen, 
była wycieczka doliną Wadącej, następna 
szlakiem jaskiniowców. Zorganizowano 
konkurs plastyczny, dzień sportu, niedziel-
ny relaks oraz konkurs czystości.

– Cały czas wypełniony. Dzieci były bar-
dzo zadowolone, a na końcu wszystkie do-
stały wyprawki do szkoły, a sfinansowała to 
Urszula Skwara i w tym miejscu chciałbym 

jej podziękować – mówi T. Browiński. - 
Pozostałe prezenty, torby niespodzianek 
to dar od Fundacji. Kolonia kosztowała 
niecałe 30.000 zł, z czego 12.000 zł z 
Urzędu Miasta, pozostałe środki własne. 
Jak na naszą Fundację to duży wysiłek 
finansowy i tu trzeba podziękować wszyst-
kim wpłacającym na nasze konto. Niestety 
jest wiele więcej dzieci, które chciałyby 
wyjechać na taką kolonię. Skierowania 
daliśmy do szkół, a tam już pedagodzy 
wybierali dzieci na kolonie. Oni najlepiej 
wiedzą, kto potrzebuje takiego wyjazdu. 

Na koloniach dziećmi opiekowały się 
wychowawczynie: Anna Depta, Aleksan-
dra Szczurek i Krystyna Foltyn.       (ws)

2 października od godz. 16.30 w Funda-
cji św. Antoniego będzie można skorzystać 
z porady prawnej. Pomoc skierowana 
jest dla osób ubogich. Następnie prawnik 
będzie w Fundacji co dwa tygodnie, też  
o godz. 16.30.

WIĘCEJ  DZIECI  CHCE  WYJECHAĆ

*    *    *

9 września przed godz. 21 na ul. Kato-
wickiej doszło do kolizji trzech samocho-
dów. Na skrzyżowaniu 32-letni mieszka-
niec Ustronia nie ustąpił pierwszeństwa  
i uderzył w skręcające w lewo auto 28-lat-
ka, uszkodzony został też samochód do-
jeżdżający do skrzyżowania, prowadzony 
przez 49-latka. Nikt nie ucierpiał w tym 
zdarzeniu, jest ono jednak o tyle wyjątko-
we, że wszystkie samochody biorące udział  
w kolizji to volvo. Sprawca był nietrzeźwy 
(badanie wykazało ponad promil alkoho-
lu) i stracił prawo jazdy. 

STRACILI  PRAWA  JAZDY
W sobotę 13 września po godz. 20 

doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. 
3 Maja i Skalica. Kierujący vw passa-
tem mieszkaniec Wilamowic nie ustąpił 
pierwszeństwa i uderzył w seicento pro-
wadzone przez mieszkankę Wisły. Nikt 
nie został ranny, ale sprawca stracił pra-
wo jazdy. Jego samochód został mocno 
uszkodzony, wylało się sporo płynów, 
które neutralizowali strażacy. Ślady po 
zdarzeniu widać na zdjęciu powyżej. 

Tekst: Monika Niemiec    
Fot. W. Herda
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WNIOSKI  PRZYJĘTO  JEDNOGŁOŚNIE
Zebranie mieszkańców osiedla Poniwiec 

odbyło się w poniedziałek 7 września  
w sali konferencyjnej Centrum Szkolenio-
wo-Rekreacyjnego Park Poniwiec. Spra-
wy poruszane podczas obrad dotyczyły 
przede wszystkim wniosków do budżetu 
na rok 2016, ale poruszano również wiele 
aktualnych problemów, które dotykają 
mieszkańców dzielnicy. 

W zebraniu wzięło udział 35 osób, wła-
dze samorządowe reprezentowała wice-
przewodnicząca Rady Miasta Anna Rot-
termund, radny Roman Siwiec, a Urząd 
Miasta sekretarz Ireneusz Staniek. Obecni 
byli członkowie Zarządu Osiedla Poniwiec. 
Gości przywitał przewodniczący Zarządu 
Sławomir Zwardoń. 

Najpierw mówiono o sprawach, które 
znalazły się we wnioskach z zebrania 
wyborczego. Przewodniczący poinfor-
mował, które udało się załatwić i na ja-
kim etapie są inne. Przypomnijmy, że 
poprzednie zebranie było pierwszym po 
czasie, gdy w dzielnicy Zarząd nie działał. 
W kwietniu tego roku swoją obecnoś-
cią mieszkańcy zdecydowali, że jednak 
chcą mieć zarząd dzielnicy i wybrali go  
w następującym składzie: przewodniczący 
– S. Zwardoń, wiceprzewodniczący – Da-
riusz Galeja i Tomasz Tometczak, sekretarz 
– Alina Cibor, skarbnik – Bronisław Stekla. 

Kolejnym punktem zebrania było wy-
branie komisji uchwał i wniosków, a w jej 
skład weszli wiceprzewodniczący Zarządu.  
D. Galeja odczytał propozycje do budże-
tu, po czym głos oddano mieszkańcom. 
Pierwszy z nich proponował indywidualne 
światła stopu na skrzyżowaniu ul. Akacjo-
wej z DW 941, a także postawienie kontroli 
radarowej w celu ograniczenia prędkości 
pojazdów pomiędzy ul. Drozdów, a skrzy-
żowaniem na ul. Akacjowej. Inny mieszka-
niec poruszył kwestię fatalnego wykonania 
nawierzchni na ul. Topolowej, gdzie nie 
wykończona krawężnikiem droga, powo-
duje zalewanie posesji. Ponadto studzienka 
znajdująca się w pobliżu wjazdu na posesję 
ustawiona jest powyżej powierzchni drogi, 
przez co jest bezużyteczna. Dla jednego z 
uczestników zebrania ważne byłoby usta-
wienie znaku zakazu wjazdu pojazdów 
pow. 3,5 t na dolną część ul. Drozdów, 
która jest bardzo wąska i kręta. Poruszył 
też sprawę odśnieżania, twierdząc, że zimą 
pojazdy odśnieżające zasypują wjazd do 
ośrodka zdrowia. Wiele osób poparło tę 
skargę, gdyż jest to powtarzające się zja-
wisko i zaśnieżanie wjazdów na posesje 
zwałami śniegu z drogi jest już wpisane 
w uroki ustrońskiej zimy. 

Dalej mówiono o ul. Drozdów, a właś-
ciwie o jej odcinku, gdzie droga jest 

Członkowie Zarządu Osiedla i przedstawiciele samorządu zebrali propozycje mieszkańców do budżetu na rok 2016.                   Fot. W. Suchta      

w fatalnym stanie. Dziury w poboczu 
drogi grożą poważnym wypadkiem. Spra-
wa zgłaszana była wiele razy, podobnie 
jak prośby mieszkańców ul. Akacjowej 
o profesjonalne wykonanie poboczy. Pod-
kreślano, że droga ta wiedzie do szlaków 
turystycznych, do hotelu i na wyciąg nar-
ciarski. Ulica winna być wizytówką miasta 
dla turystów, a jej stan jest opłakany. 

Przedstawicielka Rady Wspólnoty 
Mieszkańców bloków przy ul. Brzozowej, 
występowała jako wyrazicielka opinii 48 
mieszkańców, domagając się wykonania 
nawierzchni części ul. Brzozowej należą-
cej do miasta lub wykonania ul. Topolowej 
aż do połączenia z ul. Brzozową. Bloki 
mieszkalne wybudowano na działce, do 
której dojazd z ul. Akacjowej prowadzi 
przez własność prywatną i taka sama 
sytuacja jest z wjazdem od ul. Grabowej. 
Mieszkańcy domagają się od miasta wy-
kupu drogi prywatnej. 

Uczestnicy zebrania zgłaszali też, że na 
ul. Bukowej woda z drogi zalewa posesje 
i mieszkańcy proszą o wykończenie jezdni 
krawężnikami. 

Z kolei właściciele domów przy ul. 
Lipowej i ul. Bażantów postulują o posta-
wienie znaku zakazu parkowania po jednej 
stronie ulicy, ponieważ samochody osób 
przyjeżdżających na basen do Hotelu Park 
Poniwiec blokują przejazd na i tak wąskiej 
ulicy. Kolejnym problem mieszkańców 
ulicy jest brak odwodnienia deszczowego, 
które zostało zniszczone przez nitki wo-
dociągu, gazociągu i kanalizacji. Wnioski 
Zarządu i mieszkańców zostały przyjęte 
jednogłośnie.                                      (mn)

W zebraniu wzięło udział 35 mieszkańców.                                                          Fot. W. Suchta      

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA POLANA

Zebranie ogólne mieszkańców osiedla 
odbędzie się 6 października (wtorek) 
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 
3. Dotyczyć będzie wniosków do budżetu 
miasta na rok 2016.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA NIERODZIM

Zebranie ogólne mieszkańców osiedla 
odbędzie się 1 października (czwartek)  
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 
6. Dotyczyć będzie wniosków do budżetu 
miasta na rok 2016.

*    *    *
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II Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych 
im. Profesora Jana Szczepańskiego

Rusza LSNFiS, a jej wykłady i inne zajęcia odbywać się będą 
od 21 do 24 września 2015 roku w Ustroniu, Cieszynie oraz 
Czeskim Cieszynie. W ubiegłym roku została zorganizowana 
pierwsza edycja Letniej Szkoły i tym samym spełniło się jedno 
z marzeń prof. Jana Szczepańskiego (1913-2004). Letnia Szkoła 
jest bowiem współczesną formą realizacji jego marzenia o „wolnej 
szkole nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”, o którym 
pisał – pod datą 8 I 1940 – w swych „Dziennikach”. Organiza-
torzy zapraszają do udziału w Szkole socjologów, pedagogów, 
filozofów, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, 
zainteresowanych twórczością profesora Jana Szczepańskiego.

21 września (poniedziałek) 
sala widowiskowa MDK „Prażakówka”

9.30-10.30 – Otwarcie LSNFiS ()
Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek 

Rembierz
Wystąpienia okolicznościowe
prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor LSNFiS; 

prof. zw. dr hab. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europej-
skiego; Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Ireneusz 
Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń; Ryszard Macura – Burmistrz 
Miasta Cieszyna; prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś– JM Rektor 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.30-11.15 – Wykład inauguracyjny
Dr Jan Olbrycht: O społecznej roli i funkcjach socjologów
11.45-13.00 – Wykłady Mistrzów
Prof. dr Tadeusz Siwek: Zmiany rozmieszczenia i struktury 

ludności Zaolzia w ostatnim dwudziestoleciu
Dr hab. Marek Rembierz: Edukacyjne idee i marzenia w re-

fleksji pedagogicznej Jana Szczepańskiego
13.30-14.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem prof. Jana 

Szczepańskiego
MDK „Prażakówka” 

15.30-17.00 – Panel Samorządowy (Moderatorzy: mgr Stani-
sław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz)

15.30-16.30 – Wykład dla aktywnego seniora (dr hab. Bogu-
sław Dziadzia, „Korzeniami wrosłem w ziemię” i przemiany 
ponowoczesnej lokalności)

17.30-19.15 – I dzień konferencji (młodzi naukowcy) – sesja 
pierwsza

17.30-17.45 – Dr Julita Orzelska: Tropy (od)zyskane dla peda-
gogiki istotnej egzystencjalnie z socjologicznych refleksji wokół 
„spraw ludzkich” Jana Szczepańskiego

17.45-18.00 – Mgr Katarzyna Szkaradnik: Jana Szczepańskiego 

figury biografii, czyli o mediacji między czasem natury a czasem 
kultury

18.15-18.30 – Mgr Maria Pleskaczyńska: Czas i poszukiwanie 
sensu w myśli filozoficznej Jana Szczepańskiego

18.30-18.45 – Mgr Adam Sebastian Górski: Tożsamość lokalna 
a percepcja przestrzeni w oczach mieszkańców

18.45-19.00 – Mgr Magdalena Ćmiel: Tętniące życiem wyspy 
Zaolzia – analiza socjologiczna aktywności społecznej młodego 
pokolenia

19.00-19.15 – Mgr Katarzyna Chrząszcz: Od zależności do 
samodzielności – przemiany w postawach osób z niepełnospraw-
nością

22.09.2015 (wtorek) 
Hotel „Wilga” – Ustroń-Zawodzie

9.00 – 10.30 – II dzień konferencji, sesja II 
9.00-9.20 – Prof. dr hab. Dariusz Kubok: Hezjod i greckie 

źródła problemu sztuki życia
9.22-9.40 – Dr hab. prof. DSW Mirosława Dziemianowicz: 

Pedagogiczny dyskurs uznania – inspiracje filozoficzne
9.40-10.00 – Dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey:  

O zmianach społecznych i ich skutkach w okresie ponowoczes-
ności. Wybrane problemy

10.00-10.20 – Dr Victoria Dunaeva: Nieznośna lekkość bytu. 
Jan Szczepański – perspektywa psychologiczna

10.45-12.15 – Warsztaty metodologiczne: dr Iza Desperak, Jak 
uczyć o gender?

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

Godz. 14-16  Konferencja naukowa – sesja III 
14.30-14.50 – Dr hab. prof. UKSW Krzysztof Wielecki, Druga 

strona kultury
14.50-15.10 – Dr Józef Szymeczek, Edmund Osmańczyk i Jan 

Szczepański a „Sprawy Polaków”
15.10-15.30 – Ks. prof. dr hab. Józef Budniak: Ikony cieszyń-

skiej pobożności
15.30-15.50 – Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

23-24.09.2015 (środa – czwartek)
Warsztaty dla szkół średnich

Warsztaty dla Gimnazjów

Więcej na www.szkolaszczepanskiego.ustron.pl

Organizatorzy: Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto 
Ustroń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Łódzki, Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny, Centrum Pedagogiczne dla Pol-
skiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, 
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzysze-
nie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

25 września w Ustroniu, w budynku Fundacji Życie i Misja, 
Kinga Głyk wystąpi z zespołem promując swój debiutancki al-
bum „Rejestracja” nagrany m.in. z Natalią Niemien, Joachimem 
Mencelem, Juniorem Robinsonem czy Jorgosem Skoliasem.

Kinga Głyk ma 18 lat, a za sobą ponad 100 koncertów w całym 
kraju. Gra z wybitnymi muzykami polskiej sceny. Już dziś mówi 
się o niej, że jest największym objawieniem na polskim rynku 
muzycznym. Magazyn Jazz Forum napisał, że jest „Jedną  z naj-
ciekawszych basistek młodego pokolenia” (Michał Wilczyński, 
Jazz Forum - Czerwiec 2015).

Podczas koncerty usłyszymy m.in.: standard jazzowy Jerome 
Kerna „All The Things You Are”, instrumentalną interpretację 
utworów Czesława Niemena „Doloniedola” czy Boba Dylana 
„Gotta Serve Somebody”. Nie zabraknie również autorskich 
kompozycji i doskonałych, pulsujących partii gitary basowej. 

Koncert został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza 
Miasta Ustroń Ireneusza Szarca.

KINGA GŁYK TRIO

MARZENIE  PROFESORA

Pociągów mało, ale w pogodny weekend turystów sporo.    Fot. W. Suchta      
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Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej nie 
zostałaby przyznana na tort i urodzinowe 
prezenty, trzeba było zaplanować imprezy 
międzypokoleniowe, integrujące lokalną 
społeczność, chroniące dziedzictwo kultu-
rowe, w tym kulinarne tradycje. Ale czym 
innym zajmuje się lipowskie KGW?

Za datę rozpoczęcia działalności KGW 
uznano rok 1965, bo wtedy koło współ-
organizowało dożynki w Lipowcu, który 
był niezależną od Ustronia wsią i miał 
swoje niezależne święto plonów. Z tego 
roku pochodzi też wzmianka z Trybudny 
Ludu. Prawdopodobnie koło powstało 
wcześniej na fali tworzenia tego typu 
organizacji na Śląsku Cieszyńskim i w ca-
łym kraju. Kiedy kołu szefowała pierwsza 
przewodnicząca Stefania Balcar cele były 
inne i do nich należało przede wszystkim 
wspieranie i edukacja młodych gospodyń. 
Później pałeczkę szefowej przejmowały: 
Helena Wałach, Franciszka Madzia, Tere-
sa Jurecka, Maria Tomiczek. Olga Kisiała. 

W sobotę 12 września podczas radosne-
go, kolorowego, roztańczonego i rozśpie-
wanego festynu można było przekonać 
się, jak różnorodna jest działalność KGW 
Lipowiec i jak duże rzesze mieszkańców 
potrafi zaangażować do wspólnych przed-
sięwzięć. W organizację imprezy włączyła 
się szkoła - zabawa odbywała się na boi-
sku, a tło stanowiła odnowiona elewacja 
placówki. W szkole nocowali węgierscy 
goście, tam przygotowano wystawy pa-

miątkowych zdjęć i współczesnego ręko-
dzieła. Program artystyczny przygotowali 
uczniowie SP-5.

Węgrów z partnerskiego Hajdunanas 
widać było z daleka, bo w pocie czoła 

gotowali specjały swojej kuchni. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się placki 
ziemniaczane z warzywami. Można się 
było też przekonać, że Madziarzy potrafią 
się bawić. Członkinie KGW gościły ich 

W zielonych koszulkach wystąpiły panie z KGW w Czuchowie.                             Fot. M. Niemiec

I starsi, i młodsi, i wszyscy, którzy czuli się lipowczanami zaśpiewali wspólnie hymn dzielnicy "Lipowski Groń".                   Fot. A. Łabudek

(cd. ze str. 1)

ŚWIĘTO  MIĘDZYPOKOLENIOWE

w Ustroniu przez trzy dni, organizując 
zwiedzanie miasta, ucząc się nawzajem 
ciekawych potraw i trochę języka, bo 
jednak jest on przeszkodą w komunikacji. 
Czasem już bolą ręce. 

Na festyn lipowczanie przyszli całymi 
rodzinami, dorośli korzystali ze stoisk ga-
stronomicznych, gdzie można było kupić 
ciasta, grochówkę, frytki, słuchali kapeli 
"Torka" Kaza Urbasia, a dzieci bawiły się 
na placu zabaw. 

Tak można sobie wyobrazić idealne 
urodziny, które spędza się z najbliższymi, 
czyli z ludźmi, wśród których się żyje 
i pracuje. I w takim gronie lipowskie 
gospodynie przyjmowały życzenia, które 
złożył burmistrz Ireneusz Szarzec oraz 
przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. 
Były gratulacje od Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Związku Organizacji i Kółek 
Rolniczych, Szkoły Podstawowej nr 5, 
Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń Cen-
trum, Koła Gospodyń Wiejskich w Czu-
chowie oraz od Stowarzyszenia Wspólnie 
dla Ustronia. 

Po urodzinach panie znowu ruszą do 
pracy. Zorganizują pieczenie ciasteczek 
świątecznych, kiedy to przy wspólnym 
stole spotkają sie nastolatki i ich babcie. 
Potem przyjdzie czas na wigilijkę dla 
seniorów, walne zebranie, Dzień Kobiet, 

odpoczywać będą na wycieczkach. 
KGW w Lipowcu to koło wyjątkowe, 

jedno z najliczniejszych na Śląsku Cie-
szyńskim. Liczy 120 członkiń od nastu do 
ponad 80 lat.                  Monika Niemiec

Przewodnicząca KGW Lipowiec O. Kisiała dziękuje seniorce koła Helenie Heller (z lewej stro-
ny). Kosz delikatesów odbiera również zasłużona Katarzyna Krzysztofczyk.     Fot. M. Niemiec
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12 września na boisku w Nierodzi-
miu odbyły się Miejsko-Gminne Zawo-
dy Pożarnicze. Rywalizowały jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Brennej  
i Ustronia. Od lat zawody te odbywają 
się przemiennie, jednego roku w Brennej, 
drugiego w Ustroniu. 
– Wszystko zaczęło się od Brennej  
i Ustronia, a obecnie na takich zasadach 
współpracują już i organizują zawody 
Wisła z Istebną, Hażlach z Dębowcem, 
Strumień z Chybiem. Widocznie stwier-
dzono, że taka rywalizacja jest bardziej 
atrakcyjna – mówi komendant miejski 
OSP w Ustroniu Damian Legierski.

Po złożeniu raportu, wciągnięciu flagi 
państwowej na maszt przy dźwiękach 
hymnu, burmistrz Ireneusz Szarzec, bę-
dący prezesem Zarządu Miejskiego OSP 
w Ustroniu, witał rywalizujące jednostki, 
sędziów, orkiestrę i wszystkich przybyłych 
na stadion w Nierodzimiu. 
– Życzę wszystkim udanych zawodów, 
wielkich emocji i jak najlepszych wyni-
ków – mówił I. Szarzec.

Następnie przystąpiono do rywalizacji. 
Na tym szczeblu zawodów pożarniczych 
rozgrywane są dwie konkurencje: sztafeta 
i ćwiczenie bojowe. W obu liczy się czas, 
ale za drobne uchybienia sędziowie przy-
znają punkty karne, a każdy taki punkt to 5 
sekund doliczonych do czasu. Jak twierdzą 
doświadczeni uczestnicy zawodów, lepiej 
robić wszystko dokładnie, z niewielką 
stratą czasu, niż np. za dwa błędy dostać 
10 sekund kary. 
– Oczywiście zawody są elementem szko-
lenia, pokazują przygotowanie druhów 
fizyczne i sprawność psychomotoryczną, 

LINIA  SSAWNA  I  ROZGAŁĘZIENIA
co przekłada się na jakość działań ratow-
niczo-gaśniczych. Ten start powoduje, 
że druhowie muszą kilka czy kilkana-
ście razy się spotkać i ćwiczyć. Inaczej 
nie byłoby sensu uczestniczyć – mówi  
D. Legierski. - Zorganizowanie zawo-
dów to logistyka, przygotowanie torów, 
dokładne pomiary. To wszystko wymaga 
czasu i pracy. 

Okazuje się , że w zawodach pożarni-
czych wszystko jest dokładnie określone. 
Są ścisłe regulaminy dla kobiet, mężczyzn, 
młodzieży. Tak więc można porównywać 
wyniki osiągane na zawodach w różnych 
miejscowościach w całym kraju. 

W sztafecie żaden z ustrońskich zespo-
łów nie otrzymał kary, ale najszybsza była 
drużyna jednostki z OSP Brenna Centrum, 
wyprzedzając minimalnie drugą sekcję 
OSP Lipowiec, na trzecim miejscu znala-
zła się pierwsza sekcja z OSP Lipowiec. 
Kolejne miesiąca po sztafecie zajmowały: 
4. OSP Centrum, 5. OSP Górki Wielkie, 
6. OSP Nierodzim, 7. OSP Polana, 8. OSP 
Brenna Centrum II, 9. OSP Górki Wielkie 
II, 10. OSP Brenna Leśnica, 11. kobieca 
drużyna pożarnicza OSP Nierodzim, 12. 
OSP Ustroń Morski. 

Następnie przystąpiono do ćwiczenia 
bojowego. Każda drużyna wyposażona 
jest w pompę, a wszystko polega na tym, 
by z węży strażackich zrobić tzw. linię 
ssawną, a następnie jej rozgałęzienia. 
Jedno rozgałęzienie służy do wycelowania 
prądem wody do tarczy, drugie do prze-
wrócenia pachołków. W tej konkurencji 
najlepsi okazali się strażacy z OSP Li-
powiec II  w składzie: dowódca – Marek 
Jurecki, motorniczy – Rafał Duda, druga 

rota – Michał Górniok, Sławomir Pieknik, 
łącznik – Rafał Siemienik, rozdzielaczowy 
Sebastian Płonka, pierwsza rota – Mateusz 
Łabudek i Patryk Karch. 
– Dwa tygodnie trzeba dobrze poćwiczyć, 
a w ciągu roku dwa razy w miesiącu 
– mówi odpowiadający za przygotowa-
nie strażaków naczelnik OSP Lipowiec 
Grzegorz Górniok. - Trenujemy nad Wisłą  
i to tylko bojówkę. Sztafety w Lipowcu 
nie ma gdzie ćwiczyć. Strażacy chętnie 
przygotowują się do zawodów, oczywiście 
nie zawsze mogą być obecni, bo robota nie 
puszcza. Z chętną młodzieżą nie mamy 
problemu. A zawody i przygotowania do 
nich służą poprawie naszych umiejętności. 

OSP Lipowiec wystawiła dwie sekcje 
do zawodów, a jak twierdzi naczelnik  
G. Górniok, mogłoby być i trzy, ale kilku 
druhów było zaangażowanych w organiza-
cję zawodów i nie mogli startować.

Rywalizacja była wyrównana, o czym 
świadczą niewielkie różnice między dru-
żynami. O pierwsze miejsce rywalizowały 
OSP Brenna Centrum i OSP Lipowiec II, 
a po podsumowaniu wyników okazało się, 
że mają po 113 punktów. Zwycięzcami 
okazali się strażacy z Lipowca, gdyż w ta-
kim przypadku decyduje wynik ćwiczenia 
bojowego, a w tym był lepszy Lipowiec. 
Kolejne miejsca zajęły: 3. Górki Wielkie 
(122 pkt.), 4. OSP Ustroń Polana (123 
pkt.), 5 OSP Ustroń Centrum (124 pkt.), 
6. OSP Ustroń Nierodzim i OSP Brenna 
Centrum II (po 127 pkt.), 8. OSP Górki 
Wielkie (128 pkt.), 9. OSP Lipowiec (140 
pkt.), 10. OSP Brenna Leśnica (145 pkt).

W zawodach gościnnie uczestniczyli 
strażacy z OSP w Ustroniu Morskim, a byli 
przez zgromadzoną publiczność obdarzani 
większym dopingiem niż drużyny miejsco-
we. Wystartowała także drużyna kobieca 
z OSP Nierodzim i ona obok druhów  
z Lipowca i Polany będzie reprezentować 
Ustroń na zawodach powiatowych 26 
września w Wiśle.

Zawody obserwowali: przewodniczący 
RM Artur Kluz oraz radni – Jolanta Ha-
zuka, Adriana Kwapisz-Pietrzyk, Andrzej 
Szeja. Nagrody i puchary zwycięzcom 
wręczali: poseł Czesław Gluza, wójt Bren-
nej Jerzy Pilch, burmistrz I. Szarzec. 
– Podejście strażaków, ich zaangażowanie 
i to, że zawody się odbywają, to wartość 
dodana naszej działalności – podsumował 
D. Legierski.

Prezes Zarządu Miejskiego OSP, burmistrz 
I. Szarzec mówi o zawodach na str. 5. (ws) 

REKLAMA

Bardzo zacięta rywalizacja, do końca ważyły się losy zwycięstwa.                   Fot. W. Suchta      
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BĘDZIEMY  ZBIERAĆ  OWOCE
– Usłyszycie państwo autentyczne historie 
z życia wzięte. Opowiadający będą świad-
czyć o tym, że Pan Bóg także i dzisiaj 
dotyka serca człowieka. Wystąpią przed 
wami także muzycy chrześcijańscy, którzy 
sprawią, ze niejedno serce zostanie poru-
szone. Żyjemy w chrześcijańskim kraju, tak 
podają statystyki i one nie kłamią. Polska to 
chrześcijański kraj, więc nie powinniśmy 
czuć skrępowania, gdy mówimy, śpiewamy 
o Panu Jezusie Chrystusie – mówił Damian 
Zajonc prowadzący 5 września na ustroń-
skim rynku koncert Festiwalu Uwolnienia 
zorganizowany przez Chrześcijańską Misję 
Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa 
Nadzieja” Oddział w Ustroniu. Na scenie 
występowały zespoły muzyczne, w innym 
miejscu rynku przygotowano namiot dla 
dzieci, gdzie najmłodszymi zajmowali się 
opiekunowie. Był też namiot konsultacyjny 
dla osób, których coś zaciekawiło w festiwa-
lu. Powodzeniem cieszył się namiot z dar-
mowym posiłkiem, a można było zjeść coś 
na gorąco i na słodko. Oczywiście posiłki, 
kołacze i napoje były bezpłatne. 

Stoiska, zespoły muzyczne, posiłek, to 
wszystko wymaga przygotowania. 
– Są zespoły zaproszone z zewnątrz, nato-
miast jeden z zespołów muzycznych oraz or-
ganizatorzy to wolontariusze  z Misji „Nowa 
Nadzieja” i z Kościoła Zielonoświątkowego 
zboru „Betel” w Ustroniu – mówi organizator 
Jan Śliwka, pełniący obowiązki dyrektora 
misji Nowa Nadzieja. – Wszyscy przykładają 
ręce do pługa, a każdy, kto ma ochotne serce, 
na zasadzie wolontariatu, może pomagać. 

Przygotowano stoiska z gorącymi daniami i ze słodkościami.                          Fot. W. Suchta      

Robią  to bardzo chętnie, z wielkim zaanga-
żowaniem i pasją, co chyba widać na rynku. 
Współpracujemy też z Urzędem Miasta od 
wielu lat, otrzymujemy pomoc finansową na 
Dni Skupienia, na akcje profilaktyczne, jak 
np. spotkania terapeutyczne. Z miasta są to 
środki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Zapobiegania 
Narkomanii. Ten koncert jest też podzię-

kowaniem władzom samorządowym za 
pomoc. Chcieliśmy zrobić coś dla miasta, 
wyjść na zewnątrz, pokazać, że interesują 
nas problemy mieszkańców, szczególnie 
tych z wszelkimi uzależnieniami.

Podczas festiwalu na rynku sześć osób dało 
świadectwo wyzwolenia się z nałogu. Każda 
z nich mówiła o innym rodzaju uzależnienia, 
od alkoholowego, narkotykowego, po ha-
zard. Oferowano także bezpłatną literaturę 
w tej tematyce. Każdy mógł zabrać sobie 
publikacje w sposób niekrępujący.
– Jest to koncert profilaktyczny dla osób za-
grożonych nałogami. Ten festiwal to pierw-
sza tego typu impreza na ustrońskim rynku, 
organizowana przez naszą misję. Chcemy 
zachęcić mieszkańców Ustronia mających 
podobne problemy, lub znających takie 
osoby, aby zaufali Panu Bogu, dającemu 
prawdziwą wolność. Na razie jest to siew, 
owoce zbierać będziemy za jakiś czas. Mogę 
powiedzieć, że po każdych Dniach Skupie-
nia, które organizujemy co kwartał, zbieramy 
owoce. Przyjeżdżają do nas osoby ponownie 
i składają świadectwo wolności od nałogu. 
Mówią np.: „Po Dniach Skupienia trzy 
miesiące nie piję i nie palę”. Ale są i dający 
świadectwo zerwania z nałogiem dziesięć 
i więcej lat temu. Mówią, że to coś trwałego, że 
dzięki Bogu, zupełnie zmieniło się ich życie. 
Dla nas to wielka radość, widząc takie owoce, 
szczęśliwych i wolnych ludzi – podsumowu-
je J. Śliwka.                     Wojsław Suchta 

Wolontariusze organizowali dzieciom atrakcyjne zabawy.                                 Fot. W. Suchta      

ŚWIĘTA NAMIOTÓW 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach Święta 

Namiotów, które odbędą się od 28 września do 5 października 2015 
r., w godz. 18.00-19.00 w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w 
Ustroniu. Święta Namiotów należą do trzech Świąt biblijnych, które 
Pan Bóg określił jako Jego Święta. Każde z nich otrzymało swoje 
wypełnienie w wymiarze nowotestamentowym. Warto poznać nie-
zwykłe przesłanie Święta Namiotów w kontekście drugiego przyjścia 
Pana Jezusa Chrystusa. Tematy spotkań: Odbudowa zapowiedziana 
przez Króla Izraela, Jerozolima – miasto obietnicy, Jak modlić się 
o Izrael? oraz tańce żydowskie i koncert na żywo. 

Więcej informacji na: www.misja.org.pl. Wstęp wolny. 

Jeśli twoją pasją jest fotografowanie, a aparat wiernym to-
warzyszem, to konkurs fotograficzny „Miasto Ustroń latem  
i jesień” jest wyzwaniem właśnie dla ciebie. Celem konkursu jest 
ekspozycja piękna miasta w letniej lub jesiennej scenerii. Konkurs 
skierowany jest do osób zajmujących się fotografią profesjonalnie 
bądź amatorsko, którzy chcą zaprezentować walory beskidzkie-
go uzdrowiska, ukazując jego wyjątkowe położenie, specyfikę, 
piękną przyrodę, urokliwe zakątki, czy też zabytki i architekturę.

Prace konkursowe należy przesyłać do 30 października bieżą-
cego roku. Szczegółowych informacji o konkursie należy szukać 
na stronie fotokonkurs.ustron.pl.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) kawowe resztki, 4) kolor karciany,  
6) śmiertelny węża lub skorpiona, 8) grzyb na-
drzewny, 9) szekspirowski król, 10) ze znaczkami,  
11) uskrzydlony koń, 12) miasto pod Wezuwiuszem,  
13) forma płatności, 14) taniec towarzyski, 15) goprowiec,  
16) trud, 17) dzieli kondygnacje, 18) szachowy remis, 
19) część kredytu, 20) grajek wędrowny.
PIONOWO: 1) dobroczyńca, 2) zwisa w jaskini,  
3) smoczek gwarowo, 4) przegroda wodna, 5) sieć pa-
liwowa, 6) sąsiadka Juraty, 7) nierób, 11) budzi grozę, 
13) krew bogów greckich, 14) gra karciana. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 25 września.

 Rozwiązanie Krzyżówki 35

CZANTORIA  DO  ZDOBYCIA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Mateusz Mendroch ze 

Skoczowa, ul. Stalmacha. Zapraszamy do redakcji. 

Piotr Głuchowski, Marcin Górka – „Karbala”
Pierwsza książka o utajnionej wojnie Polaków.
Najpierw błędy popełnili politycy, potem generałowie.  

W efekcie zwykli żołnierze znaleźli się w bagnie. By ocalić 
życie musieli wznieść się na wyżyny bohaterstwa. Wiosną 2004 
roku islamska Armia Mahdiego zaatakowała polskie oddziały  
w naszej strefie stabilizacyjnej w środkowym Iraku. Generałowie 
stracili wszystkie kontrolowane dotąd przez Polaków miasta; An-
-Nadżaf, Al-Kut, Ad-Diwanijję, Al-Hillę i Karbalę, najświętsze 
miasto szyitów. Musieliśmy oddać koszary, pałace gubernatorskie 
i siedziby władz – oprócz ratusza w Karbali. Kapitan Grzegorz 
Kaliciak z kilkudziesięcioosobowym oddziałem przez trzy dni 
i trzy noce odpierał tam szaleńcze szturmy dziesięciokrotnie 
liczniejszych przeciwników.

Misty Copeland – „Balerina. Życie w tańcu”
Autobiografia Misty Copeland – jedynej ciemnoskórej solistki 

tańczącej w prestiżowym American Ballet Theatre. Ta książka to 
prawdziwe spojrzenie od środka na bezlitosny, pełen konkurencji 
świat profesjonalnego baletu, a zarazem poruszająca historia o 
kobiecie, która wytańczyła swoje marzenia. 

 

BIBLIOTEKA   POLECA:

Przedłuż sobie lato! oferty letnie do października

Przyjdź do biura po ofertę i katalog, zadzwoń lub wyślij nam maila.
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00

e-mail:kropkair@op.pl  tel. 33 854 14 54,   508 035 189

REKLAMA

Zima 15/16 i Egzotyka już w sprzedaży
NOWOŚĆ - oferty europejskich biur podróży... wszystko na 

www.kropka-ustron.pl lub wakacje - net.pl

Dożynki AD 2015 r.
Gorąca /dosłownie i w przenośni/ atmosfera  Dożynek  

w Ustroniu już trochę ostygła i chciałbym podzielić się paroma 
spostrzeżeniami na ich temat.

Po pierwsze – takiej ilości obserwujących korowód, a co za 
tym idzie, takiej ilości parkujących gdzie popadnie samochodów  
w Ustroniu nie widziałem! Jeżeli idzie o ilość, to dobrze, bo świad-
czy o wielkim zainteresowaniu naszymi Dożynkami, ale jeśli chodzi 
o samochody, to trzeba zagryźć zęby i … poczekać do poniedziałku.

Po drugie – wspaniale zaprezentowały się nasze dwa repre-
zentacyjne zespoły: EL „Czantoria” i ER „Równica” oraz chóry 
wyznaniowe: kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i Rzymsko 
Katolickiego. Szkoda tylko, że zabrakło takiego rewelacyjnego 
akcentu, jakim był występ w zeszłym roku wraz z EL „Czantoria” 
– kwintetu smyczkowego!

Po trzecie – strój regionalny cieszyński, jest naszym dziedzi-
ctwem i chwała Gospodyni Dożynek, Panu Burmistrzowi z mał-
żonką, że to doceniają i godnie go prezentowali na tak ważnej 
dla Ustronia imprezie. Szacunek dla zagranicznych gości, którzy 
w ten sam sposób podkreślili swoją i naszą tradycję oraz przy-
wiązanie do Małych Ojczyzn. Dlatego dziwić może „cywilny” 
strój Przewodniczącego RM. Zabrakło również tradycyjnego 
walczyka z udziałem włodarzy naszego miasta – chyba przydałby 
się przyśpieszony kurs tańca dla nowej Rady!

No i wreszcie po czwarte – wśród publiczności miejscowej 
oraz uczestników /korowód, obrzęd/ „chodzi” plotka, że Rada 
Miasta z Przewodniczącym Komisji KULTURY, Sportu, Tury-
styki i PROMOCJI na czele, ma zamiar odejść od tej formuły 
promocji Ustronia, która ponoć jest za droga?! W kontekście 
klapy sztandarowego projektu nowej Rady - LENIZMU, kosztów 
z tym związanych i „ilości” uczestników tej imprezy, wydaje się 
to ponurym żartem.                     Z poważaniem Ustroniaczek 2   

                                 (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

U W A G A  !
Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczania trzeciej raty za posia-
danie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin 
płatności trzeciej raty upływa 30 września 2015r. Płatności 
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) 
lub przelewem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI  O/
Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 0001  0102  5211  

LIST  DO  REDAKCJI

Tworząc kolejny rocznik Kalendarza Ustrońskiego, zaplanowa-
liśmy artykuł o Młynie na Sypaniu w Hermanicach. Okazało się 
jednak, że w posiadaniu muzeum i firmy, która obecnie prowadzi 
tam działalność, znajduje się bardzo mało materiałów i informacji 
na temat historii tego miejsca. Mieszkańców Ustronia, którzy mie-
liby jakieś informacje na ten temat prosimy o kontakt z dyrektor 
Muzeum Ustrońskiego dr Lidią Szkaradnik – 33 854 29 96 lub 
Zbigniewem Niemcem – 695 055 261.   Zespół Redakcyjny KU

PROŚBA  O  INFORMACJE  
O  MŁYNIE
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raczej należy angielskie słowo mine, oznaczającego kopalnię. 
W kopalni jak wiadomo pracuje górnik, czyli angielski miner. 
Jednak owady odpowiedzialne za powstawanie min w liściach 
wbrew pozorom nie zwiemy „górniczymi” lub „kopalnianymi”, 
ale po prostu owadami minującymi.

Aby w pełni zrozumieć czym w istocie są miny, warto przypo-
mnieć sobie funkcje i budowę jakiegoś jak najbardziej typowego 
i klasycznego liścia. W zasadzie każdy liść to nic innego, jak 
sprawnie działająca żywa fabryka, w której w skomplikowanym 
procesie zwanym fotosyntezą z prostych związków chemicznych 
takich, jak woda i dwutlenek węgla, pod wpływem promieni 
słonecznych powstają węglowodany (czyli cukry) oraz tlen, bę-

dący niejako produktem 
ubocznym tej roślinnej 
„produkcji”. Funkcji 
liścia podporządkowana 
jest jego budowa. Więk-
szość liści jest cienka 
niczym blaszka i skła-
da się z miękiszu, czyli 
komórek, w których za-
chodzi fotosynteza, skó-
rek chroniących miękisz 
oraz wiązek przewodzą-
cych, potocznie zwanych 
nerwami, którymi trans-
portowana jest woda  
i produkty fotosyntezy. 
Dla owadów, a w zasa-
dzie ich robakowatego 
kształtu larw, liść jest 
przede wszystkim za-
równo obficie zaopatrzo-
ną spiżarnią, jak całkiem 
bezpiecznym domem,  
w którym bezbronna 
gąsienica może wieść  
w miarę spokojne i do-
statnie życie. Dorosłe 
owady minujące – to 
przede wszystkim róż-
ne gatunki błonkówek, 
muchówek ,  moty l i  
i chrząszczy – z reguły 
wiosną składają na po-
wierzchni liści wybra-
nych gatunków roślin 
jaja. Pierwszym zada-
niem wyklutych z nich 
larw jest jak najszybciej 
przegryźć się przez ra-

czej twardawą i niezbyt smaczną skórkę liścia, aby wgryźć się 
w zapewne pyszny i smakowity dla tych stworzeń miękisz. I już, 
gotowe – teraz to tylko żyć i nie umierać. Larwa zaczyna drążyć 
swą minę, która jest po prostu korytarzem wyjedzonym pośród 
komórek asymilacyjnych liścia. Taka mina okazuje się całkiem 
przyjemnym miejsce do życia, przynajmniej dla gąsienic – jest 
tu w brud jedzenia, wyższa niż na zewnątrz i w miarę stała tem-
peratura i wilgotność, a przed różnymi zagrożeniami, w tym po 
części i drapieżnikami, ochronę zapewnia skórka liścia.

Miny bardzo łatwo zauważyć, gdyż barwa wyróżnia „wyżar-
tą” część miękiszu od „niewyżartej”. Korytarze są najczęściej 
jasne lub bezbarwne, ale mogą być również koloru rdzawego, 
brunatnego czy jasnożółtego i wyraźnie odcinają się od zielo-
nych, zdrowych fragmentów blaszki liściowej. W minach można 
dostrzec gąsienice, czyli twórców i mieszkańców korytarzy,  
a także na przykład ich odchody. Chyba najciekawszy jest fakt, iż 
po kształtach min – wężowatych, plamkowatych, spiralnych lub 
też pęcherzykowatych – można z całkowitą pewnością oznaczyć 
gatunek owada, którego gąsienica dany liść zaatakowała. Wiele 
polskich nazw gatunków owadów minujących do min czy też 
gryzienia, toczenia, a nawet „szrotowania” liści nawiązuje. Ot, 
dla przykładu – wystrój wężowiaczek, miniarka szklarniówka, 
toczyk gruszowiaczek czy też szrotówek kasztanowcowiaczek. 

                                          Tekst i zdjęcia: Aleksander Dorda

Podoba się Szanownym Czytelnikom tytuł dzisiejszego ar-
tykułu! Nawet jeżeli się nie podoba, to mam nadzieję, że jest 
przynajmniej zaskakujący, a byłoby jeszcze lepiej, gdyby okazał 
się intrygujący i zachęcający do przeczytania całości. Podobno 
dobry, przykuwający uwagę tytuł czy to prasowego tekstu, czy 
to książki (nie wspominając chociażby o filmie), to co najmniej 
połowa sukcesu w dotarciu do jak największej liczby odbiorców. 
Może więc i mi się uda…

Cóż, nawet jeżeli tytułem uwagę Czytelników udało się mi 
przyciągnąć, to obawiam się, że już w drugim akapicie mocno 
wielu rozczaruję – tematem cyklu „Bliżej natury” jest otaczająca 
nas przyroda i nie inaczej jest w przypadku dzisiejszego artyku-
łu. Czyli po prostu znowu 
będzie – w zasadzie prawie 
że dosłownie – o kwiatkach 
i robaczkach.

Tak, wiem – słowo 
„miny” budzi jednoznacz-
ne skojarzenia, nawet wśród 
tych, którym nie dane było 
odbyć zasadniczej służby 
wojskowej, bądź zaliczyć 
studium wojskowego na 
wyższej uczelni. Sam na-
leżę do pokolenia, które 
poniekąd wychowało się 
na filmach wojennych,  
z niezapomnianymi do dziś 
serialami „Czterej pancerni  
i pies” oraz „Stawką więk-
szą niż życie” na czele, po-
chłaniając przy tym namięt-
nie książeczki z równie nie-
zapomnianej serii z charak-
terystycznym znaczkiem – 
dziś należałoby powiedzieć, 
że z logo – głowy tygrysa na 
żółtym tle. Natomiast napi-
sy typu „Achtung minen!” 
lub „Min niet” to przecież 
były nie tylko dla moich 
rówieśników podstawy na-
uki języków obcych! Ale 
na bok wspomnienia, od 
których łza się w oku kręci. 
Również najprawdopodob-
niej rozczaruję wszystkich, 
którzy spodziewają się, iż 
dzisiejszy tekst poświęco-
ny będzie rogaciźnie oraz 
produktom przemiany ma-
terii, jakim krowy zwykły „minować” pastwiska i trasy swych 
wędrówek. Nie tym razem. Dziś „min” nie będziemy szukać ani 
w ziemi, ani na jej powierzchni, ale na liściach różnych roślin!

Doprawdy nie trzeba jakiegoś szczególnego daru obserwatora 
przyrody, aby zauważyć, iż liście zmieniają nie tylko kształt  
i barwę wraz ze zmianą pór roku (wiosną jasnozielone rosną, latem 
stają się zielone, aby wraz z nadejściem jesieni brązowieć, żółk-
nąć i „czerwienić się”) lub narastającą suszą. Często wystarczy 
rzut oka, żeby dostrzec, że oto na liściach pojawiają się dziwakie 
twory, wyglądające niczym jakieś rakowate narośla. To tak zwane 
galasy, o których zamierzam co nieco poprzynudzać już za dwa 
tygodnie. Ale obok narośli o różnych kształtach i barwach, na 
liściach można dostrzec różne przebarwienia, przybierające formę 
niewielkich kropek lub większych plam, spirali, wężyków bądź 
„rozgwiazd”, często tworzących coś na podobieństwo jakichś 
tajemniczych rysunków. To właśnie nasze tytułowe miny.

Za powstawanie tych dziwnych deformacji liści odpowiada 
spora gromadka gatunków owadów. To, co obserwujemy i na-
zywamy minami, to niejako efekt uboczny żerowania ich larw. 
Termin „mina” – jak najbardziej naukowy i powszechnie używany 
przez najpoważniejszych nawet naukowców – bynajmniej nie 
pochodzi od „ładunku wybuchowego wraz z zapalnikiem” lub 
„pocisku artyleryjskiego wyrzucanego przez miotacze”. Jako 
źródło tego ze wszech miar biologicznego terminu wskazać 

UWAGA, MINY!
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Na zdjęciu obok widać ogromne gniazdo os, które powstało 
w stodole jednego z gospodarstw w Lipowcu. Jej właściciel we-
zwał na pomoc strażników miejskich, bo nie wiedział do kogo się 
zwrócić. Jednak strażnicy nie mogą pomóc, bo nie dysponują ani 
odpowiednim sprzętem, ani środkami, ani ochronnymi ubraniami. 
I okazuje się, że nikt za darmo nie pomoże w likwidacji gniazda, 
które znajduje się na prywatnej posesji. Co innego, gdyby to była 
przestrzeń publiczna. Trzeba na własną rękę wynająć specjali-
styczną firmę, a z tego co się dowiedzieliśmy, koszt usunięcia 
gniazda wynosi ponad 300 zł. Mieszkańca Lipowca nie stać na to, 
a osy są dla niego wielkim utrapieniem i być może zagrożeniem, 
bo pokazywał strażnikom liczne użądlenia.     Monika Niemiec

DOLCE  RĄCZKA

Nie brakowało chętnych na specjały znanego kucharza. Fot. Z. Niemiec

W niedzielę 13 września właściciele restauracji Dolce Vita 
w Lipowcu zorganizowali Święto Ziemniaka. Impreza udała się 
znakomicie, a przyczynił się do tego niewątpliwie Remigiusz 
Rączka mistrz śląskiej kuchni, ale i gawędy. W kotle bulgotała 
zupa ziemniaczana, której każdy mógł spróbować za darmo. 
Trudno było jednak się doczekać, kiedy dookoła rozchodziły się 
piekne zapachy i serwowane były inne dania, wszystkie za 10 zł. 
Dużym powodzeniem cieszyły się placki ziemniaczane z gula-
szem, ale chętnie próbowano też placków z sosem z suszonych 
pomidorów. Remigiusz Rączka zdradził swój własny, wyjątkowy 
przepis na trzicielinę. Dodaje do niej posiekaną kiszoną kapustę. 
Smak jest z jednej strony dość tradycyjny, z drugiej ma w sobie 
coś wyjątkowego. Na pewno warto spróbować. Uczestnicy 
święta ziemniaka bawili się bardzo dobrze słuchając opowieści 
zaproszonego mistrza kuchni, popijając wino z beczki. Dla dzieci 
przygotowano specjalne atrakcje.                     Monika Niemiec

PRYWATNE  OSY

REKLAMA

Pierwszoklasiści z Gimnazjum nr 1 i 2 obejrzeli w "Prażakówce" 
62-minutowy radziecki niemy film z 1934 r., zakazany w ZSRR przez 
kilkadziesiąt lat. Była to komedia w stylu chaplinowskim, a podkład 
muzyczny wykonywał na żywo zespół folkowy, grający z rockową 
energią na instrumentach akustycznych: flecie, wiolonczeli, gitarze, 
dzwonkach. Inspiracją i źródłem były melodie ludowe opublikowane 
w połowie XIX wieku przez M. Bałakiriewa i P. Czajkowskiego. Muzykę 
do filmu "Szczęście" opracował Waldemar Rychły, a w Ustroniu to-
warzyszyli mu: Joanna Żielecka i Krzysztof Kubasik. Młodzież nawet 
była zainteresowana eksperymentem.                        Fot. M. Niemiec
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29 sierpnia na zaproszenie Komisji Architektury i Gospodarki 
Komunalnej w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami poświęcone zagospodarowaniu rynku. Spotkanie 
prowadził przewodniczący Komisji Architektury Józef  Waszek a uczest-
niczyli w nim także: przewodnicząca Rady Miasta Emilia Czembor  
i burmistrz Ireneusz Szarzec. (...) Dyskusję rozpoczął Marcin Kłapsia 
pytając, dlaczego do planu zagospodarowania rynku nie włączono 
zabytkowego budynku biblioteki. Projektanci odpowiadali, że pro-
jekt powstał w oparciu o warunki przedstawione przez miasto. Były 
ograniczenia, z którym musieli się liczyć. Jednym była powierzchnia 
budynku nie przekraczająca 300 m2. Kilku zebranych stwierdziło 
na to, że miasto zbyt oszczędnie potraktowało zagospodarowanie  
i trzeba dać architektom większe pole manewru. Tak m.in. wypowiadał 
się Korneliusz Kapołka, który dodatkowo twierdził, że przedstawiony 
projekt nie komponuje się z architekturą Ustronia, której charakter 
stanowią budynki z lat 20. minionego wieku. Korneliusz Świątek 
zauważył, że koncepcja zagospodarowania rynku budzi wiele emocji, 
a to świadczy o tym, że mieszkańcom zależy na tym, jak rynek będzie 
wyglądał. Tymczasem trzeba patrzeć na rynek jako fragment większej 
całości. Jedna koncepcja to tak, jakby nie było żadnej. Potrzebny 
jest większy wybór. Nie wolno ryzykować, że to co powstanie, będzie 
powodem do wstydu.

Łukasz Baron i Zygmunt Molin zostali zwycięzcami IX eliminacji 
zawodów samochodowych o Puchar Mistrza „Toru Szwagra", która 
odbyła się w sobotę, 11 września w Kaczycach. Jak podał portal in-
ternetowy www.ox.pl. Baron w klasie pojazdów o pojemności silnika 
900-1400 ccm wyprzedził Pawła Molina, natomiast Zygmunt Molin 
(pow. 1400 ccm) w pokonanym polu pozostawił Zbigniewa Cieślara 
i Adama Ogiermana.

11 września w Ochabach odbył się finał Mistrzostw Polski Południo-
wej w skokach przez przeszkody pod patronatem ustrońskiego Mokate. 
Na starcie stanęli przedstawiciele kilkunastu klubów hippicznych. 
Rywalizowano w kategorii juniorów i seniorów. Wśród seniorów 
najlepszym okazał się Sławomir Uchwat na koniu Flores Shagia. 
Najlepszą wśród juniorów, a zarazem najlepszą amazonką zawodów 
została Weronika Tyndel na koniu Diana. Właśnie dla najlepszej 
amazonki ufundowano Puchar Mokate, który wręczyła prezes Teresa 
Mokrysz. Ponadto zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Mokate 
nagrody pieniężne .                                                      Wybrała: (mn)

*    *    *

19 IX   9.00     Sprzątanie Osiedla Polana, zbiórka SP-3
19 IX  16.00   Promocja albumu Władysława Skoczylasa  
          i prelekcja Ewy Liszki, Muzeum Marii Skalickiej
21 IX  10.00   Inauguracja Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych  
          i Społecznych, MDK „Prażakówka”
25 IX  17.00   Wernisaż wystawy kolekcji zabytkowych i uni- 
          kalnych mundurów również z czasów „zimnej  
          wojny”, Muzeum Ustrońskie
25 IX 19.00   Koncert Kingi Głyk z zespołem promującej de- 
          biutancki album „Rejestracja”, Fundacja Życie  
          i Misja
26 IX        Pchli Targ, plac targowy
26 IX 11.30   Marsz „Zapalmy znicz pamięci”, początek pomnik 
          rozstrzelanych partyzantów ul. Partyzantów 
27 IX 14.00    Piknik Trzeźwości, pole biwakowe w Dobce
27 IX        Światowy Dzień Serca, Rynek
27 IX 14.00   Zakończenie III Rajdu „Główny Szlak  
          Beskidzki” Wystąpią: Sebastian Riedel i zespół  
          Cree, Raspberry Hills, Amfiteatr

www.ustron.pl

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

Malowanie dachów, pokrycia papą. 
505-168-217.

Usługi stolarskie: zabudowy, meble 
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor-
-ustron.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Keyboard sprzedam 507-034-380.

Drewno kominkowe. (33) 854-
47-10.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). (33) 
854-33-34.

Pokój do wynajęcia. 33 854-51-97.

Zatrudnię sprzedawcę. Najchęt-
niej studenta lub osobę uczącą 
się. Sklep Zibi Hit Ustroń, ul. 
Grażyńskiego 5. (33) 854-47-61, 
601-98-38-39.

Sprzedam drewno opałowe, buk, 
świerk. 530-977-216.

Skup samochodów wszystkich 
marek, całe lub uszkodzone. 515-
409-571.

Kawalerka do wynajęcia 505-
201-564.

A co mi tam.                                                                   Fot. W. Suchta

dziesięć  lat  temu

*    *    *

 17.9     Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
18-19.9  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
20-21.9  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
22-23.9  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
24-25.9  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

„Dwór Skibówki” na Równicy 
zatrudni na stałe lub na weekendy do pracy 
w kuchni oraz w bufecie.      tel.602-218-918

REKLAMA

LEKCJE  GRY  NA  FORTEPIANIE
Zajęcia prowadzone przez wykształconą nauczycielkę 

z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Możliwość dojazdu do ucznia! 

Maryla Nitsche 512-193-882, (33) 825-14-55

REKLAMA
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FELIETON

1. Już za kilka dni – od poniedziałku 
21.09.2015 do czwartku 24.09.2015 – bę-
dzie się po raz drugi spełniało jedno z edu-
kacyjnych marzeń prof. Jana Szczepańskiego 
(1913-2004). W Ustroniu i w Cieszynie 
odbędzie Druga Letnia Szkoła Nauk Filozo-
ficznych i Społecznych im. prof. Jana Szcze-
pańskiego, o czym informuje też „Gazeta 
Ustrońska”. 

2. Letnia Szkoła jest współczesną formą 
realizacji marzenia J. Szczepańskiego o „wol-
nej szkole nauk filozoficznych i społecznych 
w Ustroniu”. Myśl o powołaniu w Ustroniu 
„wolnej szkoły” 27-letni dr Szczepański zapi-
sał – pod datą 8 I 1940 r. – w „Dziennikach”, 
uczynił to w czasie II wojny światowej, pracu-
jąc w Ustroniu na rodzinnym gospodarstwie 
rolnym: „Będziemy mieli w Ustroniu dwie 
rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może 
uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno 
marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych 
i społecznych w Ustroniu. Droga do realiza-
cji tych marzeń jest jedna: Praca”. „Wolną 
szkołę” postrzegał ją jako istotny element 
życia kulturalnego i oświatowego na Śląsku 
Cieszyńskim. 

2.1. Trafne odczytanie marzenia o własnej 
„wolnej szkole” wymaga też uwzględnienia 
okoliczności i wymogów codziennego ży-
cia, w których ono powstało. Do wyobraźni 
przemawia kontekst zapisu z „Dzienników”, 

gdy przy styczniowym mrozie minus 35°C 
Szczepański spełniał gospodarskie powinno-
ści: „Wstaję rano o 6., zabieram latarnię, idę 
do obory, zrzucam gnój, czyszczę żłoby, za-
miatam, daję krowom siano, potem niesiemy 
z tatą żarcie dla świń, niosę krowom buraki, 
polewkę, przynoszę słomę i wodę”. I dodaje: 
„Przed południem czytam” (5 I 1940). Pod 
datą 18 VIII 1940 Szczepański zdaje sprawę 
ze swych marzeń i zmagań z tymi marzeniami 
w sytuacji wojny, gdy „samodzielne życie, 
praca naukowa, rozgłos, jaki sobie zdobyłem 
– to zostało tam gdzieś wśród ruin Warszawy 
i grobów porozstrzeliwanych w Poznaniu. 
Zasklepiam się wewnętrznie, by uchronić 
iskierki inteligencji, krytycyzmu i naukowego 
nastawienia”. Dzieli się śmiałymi marzenia-
mi, a zarazem wątpliwościami: „Czasem przy 
żniwach, przy kosie, podczas pracy, poczułem 
lot myśli szerokiej i odkrywczej. Prawie 
chciałem odwrócić głowę i ją zatrzymać. 
Myślę – postudiuję biologię, a mając w ręku 
umiejętność metodologiczną, oczy otwarte na 
ogólnonaukowe i filozoficzne znaczenie prob-
lemów szczegółowych, mogę tam zrobić coś 
nowego. Czasem myślę, że chyba pozostanę 
wśród jałowych marzeń. Że to, co minęło, i to, 
co nas przygniotło barbarzyństwem Hitlerii, 
osłabiło mnie zupełnie. Potem jednak patrzę 
na moje zeszyty. Przecież zapisałem trochę 
nowych myśli, przecie przeczytałem już 
dużo. Przecie uczę się, pracuję umysłowo”. 
Czytanie i praca fizyczna przeplatają się  
w rytmie dnia na gospodarstwie, a do tego do-
chodzi terror wojny i okupacji: „Czytam żeby 
nie zeziemniaczeć, oderwać myśl od wojny, 
aresztowań i ponurego obrazu Hitlerii, żeby 
neutralizować ogłupiający wpływ pasienia 
krów” (19 V 1940). 

2.2. W „Dziennikach” J. Szczepański roz-
wija marzenie o własnej wolnej szkole, 
bibliotece i muzeum: „Chciałbym mieć dużą 
bibliotekę, dużo napisać, zebrać duże mu-
zeum i zbiór materiałów, stworzyć ośrodek 
kultury, czystej, bezinteresownej, ponad 
głupotę i nienawiść nacjonalistów – takie 
są moje marzenia ściętej głowy” (24 II 
1940). Roztacza się tu wizję tworzenia kul-
tury czystej i bezinteresownej. A czyni się to  
w sytuacji, w której zbrodnicza nienawiść 
zdaje się unicestwiać kulturę czystą i bez-
interesowną. Kruche wartości kultury tym 
wyraziściej ukazują swe znaczenie, im dole-
gliwszy jest niedobór cennych i inspirujących 
twórczość dóbr kultury: „Za mało mam 
książek. Bo żeby tworzyć, trzeba się stykać 
z twórcami” (26 XI 1939); „Znowu dopieka 
mi brak książek. Trzeba mieć własną dużą 
bibliotekę” (4 II 1940). Idea utworzenia 
własnej i wolnej szkoły nauk filozoficznych 
i społecznych w Ustroniu – wraz z własną bi-
blioteką i muzeum – rodzi się w bardzo trud-
nej sytuacji, gdy J. Szczepański w warunkach 
okupacji musi pracować w gospodarstwie,  
a nie może rozwijać działalności naukowej  
w uniwersytecie zamkniętym przez okupanta.

3. Zapraszam w poniedziałek 21.09.2015 
do Miejskiego Domu Kultury „Prażaków-
ka” w Ustroniu. O 9.30 nastąpi inauguracja 
Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Spo-
łecznych i wygłoszone zostaną – otwarte dla 
publiczności – trzy wykłady odnoszące się 
do dziedzictwa myśli prof. Szczepańskiego, 
a popołudniu (15.30) będzie kolejny wykład 
i panel samorządowy. Zachęcam się do za-
poznania się z programem Letniej Szkoły  
i uczestnictwa w wydarzeniach, które odbędą 
się w jej ramach.              Marek Rembierz 

W kręgu filozoficznej 
refleksji (209)

FELIETON

Filozofia odpoczynku

Lenizm w Ustroniu się nie przyjął. Pomysł 
w sumie bardzo fajny, zgodny z trendami 
lifestylowymi, z zaleceniami lekarzy, ale 
wykonanie marne. A w ogóle, to nie z nami 
te numery. Myślenie organizatorów, że Ustroń 
jest bogatym miastem, więc bez problemu 
wyda 30 tysięcy, było błędem. Ustroń jest 
bogaty, ale też oszczędny. Miejscowe sto-
warzyszenia pomagające dzieciom, ubogim, 
uzależnionym, prowadzące zespoły regional-
ne muszą się nachodzić, żeby otrzymać tysiąc, 
dwa tysiące złotych dotacji na jakąś imprezę. 
Na gębę nic nie dostają. Z tego powodu ludzie 
bardzo uważnie przyglądali się rozwojowi 
lenizmu i sceptycznie się do niego odnosili. 

Również dlatego, że mieszkańcom Śląska 
Cieszyńskiego lenizmu nie da się sprzedać. 
U nas obowiązuje etos pracy. Profesor Jan 
Szczepański w kultowej książce „Korzeniami 
wrosłem w ziemię” zawarł rozdział pt. „Ro-
bota” i pisze w nim: Człowiek żył po to, aby 
robić, to znaczy wykonywać przeznaczoną mu 
robotę. Robota była najistotniejszą treścią 
życia. Przede wszystkim była koniecznością 
życiową, bo bez zaciekłej pracy kamienisty 
grunt podgórski nie dawał wyżywienia. Była 
także miarą wartości człowieka, codziennym 

sprawdzianem jego możliwości (...). Robota 
oznaczała także potwierdzenie wartości mo-
ralnej gazdy i jego rodziny. Człowiek robotny 
był człowiekiem dobrym. 

I jak się do tego ma lenizm? Jak kwiatek 
do kożucha.

Jednak czasy się zmieniły, pracujemy nie 
po to, żeby mieć co jeść, ale żeby mieć lepsze 
jedzenie, lepsze ubranie i lepszy samochód. 
Czasem nawet pracujemy, bo jesteśmy uza-
leżnieni od pracy, a pracoholizm jest ciężką, 
wyniszczającą chorobą, którą trzeba leczyć. 
W 1969 r. pierwszy raz odnotowano karoshi 
– śmierć z przepracowania. Zdarzyło się to 
29-letniemu Japończykowi. Zagrożony jest 
każdy, u kogo występuje stałe nadmierne 
wydzielanie hormonów stresu – adrenaliny, 
noradrenaliny oraz kortyzonu. Jeżeli taki 
stan utrzymuje się przez dłuższy czas, musi 
rozwinąć się jakaś choroba.

Statystyczny Polak pracuje rocznie prawie 
2000 godzin. W państwach takich jak Niemcy 
czy Holandia średni czas pracy to tylko ok. 
1400 godzin rocznie. Ze statystyk Eurofou-
nd – unijnej agendy do spraw jakości życia 
i pracy – wynika, że Polacy to naród, który 
najwięcej pracuje w niedziele i soboty, a po-
nadto jesteśmy specjalistami w pracy na dwa 
lub nawet trzy etaty (źródło: medonet.pl). 

Odpoczynek zdecydowanie jest nam po-
trzebny, ale nie każdy umie odpoczywać.  
O ile latem wszyscy starają się gdzieś wyje-
chać, to reszta roku leży na całej linii. A właś-
nie nie leży tylko wciąż biegnie i biegnie... 

Są różne techniki relaksacyjne, które moż-
na stosować w pracy – wystarczą głębokie 

wdechy, przeciąganie się, krótki spacer do-
okoła siedziby firmy. Ważne by w tym czasie 
myśleć o czymś przyjemnym, wyobrazić 
sobie, że jesteśmy na łonie natury, w lesie, 
nad morzem. Oddech to energia życiowa, 
a stres jest pożeraczem tlenu. Głębokie 
przeponowe oddechy dostarczają tlenu do 
mózgu, rozluźniają: szczęki, dłonie, barki, 
okolice lędźwiowe i krzyżowe kręgosłupa, 
obszary, które reagują na stres napięciem 
mięśniowym. Jakkolwiek śmiesznie by to 
brzmiało, to pewne jest, że kolejna kawa czy 
papieros nie da nam tyle, co kilka oddechów. 

Oczywiście prof. Szczepański w swej 
mądrości napisał też rozdział „Odpoczynek”, 
a czytamy w nim: Odpoczynki bywały różne 
– od krótkich przerw w robocie dla wyprosto-
wania grzbietu, powolnego podchodzenia do 
,,swaczyny” (...), kiedy miało się usprawiedli-
wioną przerwę i można było się nią dowolnie 
rozkoszować, do dłuższych odpoczynków  
w czasie świąt, złej pogody czy uroczystości 
rodzinnej. W zimie czy późną jesienią, kiedy 
nie było roboty w polu (...) przejawiał się 
inny głęboki sens odpoczynku skupiającego 
społeczność, utrzymującego bezinteresowną 
więź sąsiedzką, a także rodzinną. Tu nie 
chodziło już o sztywniejące stawy ani po-
targane mięśnie. Odpoczynek był konieczny 
dla innego przymierza – z ludźmi. Jeśli 
robota tworzyła podstawy człowieczeństwa, 
odpoczynek wśród bliźnich był jego spełnie-
niem. (...) Nikt nie formułował w słowach 
tej filozofii życia, roboty i odpoczynku (...) 
ale była to filozofia wyznawana codzien-
nym postępowaniem.          Janka Krzok 

Babskie gadanie
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– Najważniejsze, że mecz wygraliśmy, bo 
w ostatnim spotkaniu ulegliśmy drużynie 
z Żywca - mówi trener ustrońskiej drużyny 
Mateusz Żebrowski. – Już na początku me-
czu stworzyliśmy kilka groźnych sytuacji 
i gdybyśmy je wykorzystali w stu procen-
tach, to po 15 minutach prowadzilibyśmy 
nawet dwoma bramkami. 

Jedna z akcji zakończyła się umiesz-

czeniem piłki w siatce, a dokonał tego 
Zbigniew Krysta w 35. minucie. Z takim 
wynikiem chłopcy z Kuźni schodzili do 
szatni, ustalając taktykę na drugą połowę. 
Dobrze kombinowali, bo skuteczna obro-
na ustroniaków nie pozwoliła zbliżyć się 
napastnikom Koszarawy do naszego pola 
karnego. Można się było nawet pokusić na 
atak, choć niestety jedna z akcji ofensyw-

nych skończyła się bardzo nieszczęśliwie 
dla kapitana Adriana Sikory. Doznał po-
ważnej kontuzji nogi, musiał być zniesio-
ny z boiska i trafił do szpitala. Sędzia nie 
dopatrzył się jednak faulu w agresywnym 
wślizgu zawodnika z Żywca, choć był on 
tak mocny, że sam faulujący również trafił 
do szpitala. Gdy zamykaliśmy numer M. 
Żebrowski nie wiedział jeszcze, na ile po-
ważna jest kontuzja A. Sikory, stwierdził 
tylko, że nie wygląda to dobrze.  

Co ciekawe, dla Koszarawy ich stoper 
stał się bohaterem, bo na oficjalnej stronie 
klubu możemy przeczytać: Najciekawszą 
sytuacją, a zarazem – najtragiczniejszą – 
była wizyta karetki, która przyjechała po 
kontuzjowanego Andrzeja Jury. Stoper 
Koszarawy genialnie zatrzymał Sikorę 
i uratował swoją drużynę przed utratą 
bramki.

Kuźnia grała w składzie: Mikler, Mo-
skala, Żebrowski, T. Czyż, Pala, Brak (83′  
Matuszek), Szymala (91′ D. Czyż), Krysta, 
Trybulec (65′ Szlajss), Kocot, Sikora (73′ 
Strach).                         Monika Niemiec

Trwa przebudowa stadionu Kuźni.                                                                                Fot. W. Suchta

TS Koszarawa Żywiec - KS Kuźnia Ustroń - 0:1 (0:1)

– Co można powiedzieć o remisie? Cieszy 
jeden punkt, choć pozostaje niedosyt, że to 
nie trzy. Mogliśmy się pokusić o zwycię-
stwo – mówi grający trener KS Nierodzim 
Tomasz Matuszek po meczu w Hażlachu. 
– Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, 
że nie uniknęliśmy błędów, a wystąpiły też 
inne okoliczności, więc mogło się zdarzyć, 
że to rywale zgarnęliby komplet punktów. 
Musimy przeanalizować spotkanie i wy-
ciągnąć wnioski. 

W pierwszej połowie meczu o mistrzo-
stwo klasy B ustrońska drużyna szybko 
objęła prowadzenie, bo już w 15 minu-
cie Kamil Wrona po bardzo ładnej akcji 
umieścił piłkę w siatce Hażlacha. Nasi nie 
cieszyli się długo, bo w 23. minucie sędzia 

1 Skoczów 6 16 17:6
2 Kuźnia 6 13 9:5 
3 Wisła 6 12 19:8 
4 Dankowice 6 11 13:7 
5 Żabnica 6 11 6:4 
6 Żywiec 6 10 9:9 
7 Pruchna 5 9 8:4 
8 LKS Bestwina 6 9 6:4 
9 Chybie 6 7 10:8 
10 Zebrzydowice 6 7 13:13 
11 Cięcina 6 7 5:9 
12 Cisiec 6 7 6:16 
13 Żywiec 5 5 7:8 
14 Leśna 6 4 9:16 
15 Kobiernice 6 3 3:13 
16 Czechowice 6 1 5:15 
 

KONTUZJA  KAPITANA

odgwizdał faul, a gospodarze pewnie wy-
korzystali rzut karny.
– Tą decyzję sędziego nazwałbym prob-
lematyczną – stwierdza trener. – Po-
wiedzmy, że mógł odgwizdać karnego, 
ale równie dobrze podjąć inną decyzję. 
Z sędzią się nie dyskutuje, ale dla mnie 
karny to nie był. 

Morale nierodzimian siadło, a Haż-
lach atakował i w doliczonym czasie 
gry pierwszej połowy strzelił bramkę, 
zdobywając prowadzenie. Taki cios do 
szatni nie załamał naszych piłkarzy i na 
drugą połowę weszli, żeby walczyć. W 75. 
minucie trener bez litości wykorzystuje 
błąd przeciwników i wyrównuje na 2:2. 
Znowu nerwowa końcówka, a emocje 

sięgają zenitu, gdy sędzia uznaje trzecią 
bramkę dla Hażlacha. 
– Na szczęście umiał się przyznać do błędu 
i po konsultacji z arbitrem liniowym zmie-
nił decyzję. Ulżyło nam, bo spalony, moim 
zdaniem, był ewidentny. Trudno byłoby 
się pogodzić z niesprawiedliwą porażką 
po tym wyczerpującym meczu – dodaje 
T. Matuszek.                 Monika Niemiec

LKS Victoria-Polifarb Hażlach - KS Nierodzim - 2:2 (2:1)

1 Dębowiec 5 13 10:3 
2 Pielgrzymowice 4 12 16:5 
3 Górki Wielkie 4 7 11:4 
4 Iskrzyczyn 4 7 10:5 
5 Pogórze 5 7 7:8 
6 Hażlach 5 7 10:13 
7 Pierściec 5 6 15:11 
8 Nierodzim 5 4 6:12 
9 Rudnik 4 3 5:9 
10 Brzezówka 4 3 5:11 
11 Golasowice 5 3 5:19

 

PROBLEMATYCZNY  KARNY


