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Na ustrońskich łąkach.                                                                                                                      Fot. W. Suchta

LISt W SpraWIe
uzdroWISka

SkuteczNe
orgaNIzacje

NurkoWaNIe

W  roczNIcę  bItWy

(cd. na str. 2)

oSWojoNy LukSuS

Załóżmy, że z okazji rocznicy ślubu mąż chce zabrać żonę 
na romantyczny weekend w pięciogwiazdkowym hotelu 
Belweder, z możliwością korzystania z gabinetów odnowy 
biologicznej. Ile musiałby zapłacić?
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwa razy obiadokolacja plus atrakcje, 
to koszt około 500 zł od osoby. W porównaniu z innymi hotelami 
w Ustroniu, ceny mamy powiedziałabym, normalne, a kawę chyba 
nawet tańszą, niż w wielu innych miejscach. 
Zatem nie cena decyduje o państwa pięciu gwiazdkach?
Żeby otrzymać pożądaną kategorię, trzeba spełnić wiele warun-
ków. Jest to ściśle określone ustawą i komisja kategoryzacyjna 
przyjeżdża sprawdzić zgodność stanu faktycznego z literą prawa. 
O liczbie gwiazdek decydują takie rzeczy, jak posiadanie base-

Rozmowa z Beatą Burdzel, 
dyrektor hotelu Belweder

12 października o godz. 11, przy Pomniku Pamięci Narodo-
wej obok ratusza, odbędzie się uroczystość upamiętniająca 66. 
rocznicę bitwy pod Lenino. Kwiaty złożą przedstawiciele władz 
miasta i kombatanci.
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*    *    *
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zespołu przyrodniczo-krajo-
brazowego. Dokumenty zo-
stały zalakowane i zamknięte 	
w skrzynce.
	 	 	 	
Ponad 200 tys. zł wydano na 
remont budynku gimnazjum 	
w Strumieniu. Powstało nowe 
zaplecze sanitarne, odświe-
żono  cztery sale lekcyjne. 
Remont  w części dofinanso-
wało Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.

Na terenie powiatu cieszyń-
skiego nie będzie spalarni 
odpadów komunalnych, ale 
powstanie kompostownia od-
padów biodegradowalnych. 
Na miejsce jej lokalizacji wy-

brano oczyszczalnię ścieków 	
w Skoczowie. Gminy zabierają 
się do opracowania projektu 
i rozpoczną starania o środki 
zewnętrzne.

Trwa akcja prewencyjna policji 
pod hasłem „Odblaski życia”. 
Cieszyńska drogówka namówi-
ła do współpracy właścicieli lo-
kali gastronomicznych położo-
nych przy ruchliwych drogach. 
Klienci wychodzący po piwku 
dostają opaski i znaczki, które 
muszą przykleić na ubranie 
albo na rower, i dzięki temu 
widoczni są po zapadnięciu 
zmroku. Ostatnio twarzą poli-
cyjnej kampanii został Adam 
Małysz.

Dobiega końca remont górnego 
odcinka drogi na Kubalonkę. 
Od maja obowiązuje w związ-
ku z tym objazd przez Wisłę 
Czarne drogą koło Zameczku 
Prezydenckiego. Dopuszczony 
jest tamtędy ruch pojazdów 
do 3,5 tony. Remont ma być 
zakończony pod koniec paź-
dziernika. Roboty nie obejmują 
dolnego odcinka w Wiśle Głęb-
cach. Tam jedynie zrobiono 
nowy most.  

Cieszyn prezentuje się w tele-
fonach komórkowych. Strona 
mobil.cieszyn.eu zawiera ak-
tualne wydarzenia oraz listę 
bazy noclegowej i gastrono-
micznej.                           (nik)

*    *    *

oSWojoNy  LukSuS

b. burdzel.                                                                   Fot.  M. Niemiec

W Brennej działa radio inter-
netowe. Stacja ma profil mu-
zyczno-informacyjny i nie jest 
„spokrewniona” z gminą. To cał-
kowicie prywatna inicjatywa.
	
Od ubiegłej wiosny w zbio-
rach Muzeum im. G. Morcinka 	
w Skoczowie znajduje się kom-
plet dokumentów związanych 	
z kilkunastoletnią batalią 	
o utworzenie na Kaplicówce 

nu, sejfów, zatrudnienie portiera, ale również liczba wieszaków 	
w szafie i wielkość pokoi. U nas te pokoje są zauważalnie większe, 
niż w hotelach o niższym standardzie. 
Jako dyrektor hotelu, jak ocenia pani tegoroczne wakacje?
Odwiedziło nas więcej gości niż w roku ubiegłym. Kryzysu nie 
zauważyliśmy. 
Może właśnie z powodu kryzysu ludzie wybrali wczasy 	
w Polsce, a nie za granicą?
Tylko że cenowo wychodzi na to samo. A tu nie ma słońca każdego 
dnia i jest zimniej niż nad Adriatykiem. 
Kto i na jak długo odwiedzał pani hotel podczas wakacji?
Przeważały pobytu weekendowe, czyli od piątku do niedzieli. 
Chętnie też korzystano z promocji pod hasłem „U nas weekend 
zaczyna się od czwartku”. Naszymi gośćmi są osoby przede 
wszystkim z województwa śląskiego, z Warszawy, Krakowa, 
Opola i Wrocławia. Jeśli chodzi o wiek, to odwiedzają nas 
zarówno seniorzy, jak i bardzo młodzi, dwudziestokilkuletni 
goście. Przyjeżdżają pary, grupy przyjaciół, rodziny z dziećmi. 
Nie nastawiamy się na jeden typ klienta. Jutro na przykład orga-
nizujemy „osiemnastkę”.
A co się tutaj dzieje dzisiaj? Pełny parking, w holu gwar… Tak 
pewnie wygląda hotel po sezonie – konferencje, sympozja...
Dokładnie tak. Dzisiaj gościmy biznesmenów z polskiej firmy 
informatycznej, którzy zaprosili kontrahentów z zagranicy. Tak 
jak pani powiedziała, odbywają się firmowe spotkania bizneso-
we, ale też integracyjne, rozrywkowe. Po sezonie w weekendy 
zawsze możemy liczyć na gości indywidualnych. Ci najczęściej 
korzystają z pakietów promocyjnych, bo w pakiecie taniej. 
Kiedyś hotele wypełnione były przez wakacje, teraz w pozo-
stałych miesiącach roku. Czy ta tendencja się utrzymuje?
Sądząc po tegorocznych wakacjach, powoli się odwraca. Rzeczy-
wiście był taki okres, że w wakacje trudno było pozyskać klienta, 

ale teraz już się to wyrównuje. A lipiec i sierpień 2009 należały 
do naprawdę udanych miesięcy z „obłożeniem” rzędu 70%. 
Czy zauważa pani, że część gości podchodzi do pięciogwiazd-
kowego standardu, z „taką pewną nieśmiałością”?
Nie. Nasze społeczeństwo jest już na tyle obyte, że pięciogwiazd-
kowe hotele nie robią na nas wrażenia. A poza tym cała tajemnica 
tkwi w tym, żeby w dużym pięciogwiazdkowym hotelu, gość 
czuł się jak w domu. Każdy jest traktowany indywidualnie, nie 
czuje się obco, nie jest pozostawiony sam sobie. O to dbamy 
szczególnie. Mamy tutaj 220 miejsc hotelowych, ale atmosfera 
panuje kameralna. 
Czy ma pani kłopot z dobraniem personelu na odpowiednim 
poziomie? 
W tej chwili już nie mam. Zostali ludzie, którzy chcą pracować, 
którym odpowiada mój styl pracy. Rzeczywiście krótko po objęciu 
przeze mnie stanowiska dyrektora, były przejściowe problemy 	
i pewna rotacja. Kiedy przyjmowałam ludzi wiedziałam, że muszą 
zostać tylko ci, którym na pracy zależy. Przeszli wiele szkoleń 	
i zostali najlepsi. Od roku nie zmieniłam pracownika. 
Niedaleko funkcjonuje szkoła gastronomiczno-hotelarska, czy 
jej absolwenci zaraz po szkole nadają się do pracy, czy trzeba 
z nimi dużo pracować?
Nadają się do tego, żeby z nimi dużo pracować. Ale jeśli są 
podstawy i chęci, to dobrze rokuje. Jednak bez znajomości ję-
zyka obcego, a najlepiej dwóch, nie ma co szukać pracy w tym 
zawodzie. 
Jak pani ocenia Ustroń?
Dla mnie jest tu trochę za nudno. Goście skarżą się, że w sezonie 
odbywa się za mało imprez, koncertów. Miasto też za mało re-
klamuje się w Polsce. Kiedy mówię moim znajomym, że pracuję 	
w Ustroniu, pytają gdzie to jest. Mówię, że koło Cieszyna i wtedy 
słyszę: „A gdzie leży Cieszyn?”. Dopiero, kiedy wspominam 	
o Wiśle, wiedzą o jaki region Polski chodzi, bo kojarzą go 	
z Adamem Małyszem. Rada Miasta powinna więcej inwestować 
w promocję. Są ładne widoki, ładny rynek, ale ulica Grażyńskiego 
woła o pomstę do nieba. Uważam, że wynika to z braku planu 
zagospodarowania przestrzennego. Te budy, kożuchy, odpustowe 
stragany, kartony, dykta, - wyglądają koszmarnie. W Zakopanem 
też kiedyś tak było, ale miasto się za to wzięło i udało się upo-
rządkować estetycznie centrum. Uwagi dotyczą jeszcze wysokich 
cen. Drogo jest w restauracjach, lokalach gastronomicznych, 	
w sklepach spożywczych. Ja pochodzę z Krakowa i tam najlepsze 
kebaby kosztują 8 złotych, a w Ustroniu 10. 
Hotel był nominowany jako baza noclegowa dla piłkarzy pod-
czas mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro �0��. Pozytywnie 
przeszedł kwalifikację?
Hotel tak, niestety Chorzów nie. Gdyby mecze odbywały się na 
Stadionie Śląskim, to gościlibyśmy w Ustroniu sportowców. Hotel 
poddany był szczegółowej kontroli, przyjeżdżało wielu specjali-
stów, komisje i zaglądali w każdy kąt. Zostaliśmy zakwalifikowani 
bez żadnych zastrzeżeń. Teraz liczymy na znakomitych gości, 
kiedy Polska obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Mają 
się tu wtedy odbywać spotkania na szczeblu rządowym. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)
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CI, KTóRZy oD NAs oDEsZlI:
Anna Cholewa  lat 74 ul. Szpitalna 17
Zofia Kozieł  lat 74 ul. Różana 6
Anna Cieślar  lat 71 ul. Skłodowskiej 11

�8.09.�009 r.
Prowadzono wzmożone kontro-
le wokół placówek szkolnych 
oraz przystanków autobusowych 	
w centrum Ustronia i w miejscach, 
w których gromadzi się młodzież 
szkolna.
�9.09.�009 r.
Prowadzono kontrole porządko-
we w Hermanicach i Lipowcu. 
Sprawdzano także dokumenty 
potwierdzające wywóz nieczy-
stości z posesji. Czterech właści-
cieli wezwano na komendę straży 
miejskiej.

�.�0.�009 r.
Wspólnie z przedstawicielem Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta, sprawdza-
no wywóz nieczystości ciekłych 	
z nieruchomości przy ul. Olchowej 
i Lipowej.
�.�0.�009 r.
Otrzymano zgłoszenie o potrą-
conym psie przy ul. Kuźniczej. 
Zwierze zabrało pogotowie sa-
nitarne.
�.�0.�009 r.
Interweniowano w sprawie bez-
pańskiego psa wałęsającego się 	
w okolicach ul. Bażantów. Trafił do 
schroniska dla zwierząt w Cieszy-
nie.                                       (mn)

*    *    *

*    *    *

*    *    *

AUToRyTET MEŻCZyZNy
17 października odbędzie się Konferencja dla Mężczyzn „Auto-

rytet mężczyzny – Nowa jakość wpływu”, w Hotelu Gołębiewski 	
w Wiśle, organizowana przez Chrześcijańską Fundację Życie i Misja. 
Wykładowcami będą: Ashley Schmierer (Australia), Paweł Wieja 	
i Henryk Wieja. Koszt konferencji: 70 zł. Zgłoszenia do 9 paź-
dziernika na stronie internetowej: www.misja.org.pl lub telefo-
nicznie pod numerem: 33 854 45 22 (wew. 31).

Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Ekumeniczne w Ustro-
niu organizuje, przy wsparciu 
Urzędu Miasta Ustroń, dwuu-
dniową konferencję  pt.: „Ko-
ścioły chrześcijańskie same 	
o sobie”. Patronat honorowy 
objął biskup Paweł Anweiler, 
biskup Tadeusz Rakoczy oraz 
starosta cieszyński Czesław 
Gluza. 9 października w auli 
Gimnazjum nr 1 wykłady wy-
głoszą: ks. prof. Jan Górski 
z Kościoła rzymskokatolic-
kiego, arcybiskup Jeremiasz 
z Kościoła prawosławne-
go, bp Wiktor Wysoczański 	
z Kościoła polskokatolic-
kiego, ks. Bogdan Stefan 	
z Kościoła greckokatolickiego. 
Początek wykładów o godz. 
16. Na drugi dzień uczestnicy 
konferencji spotkają się rów-
nież w auli gimnazjum, ale 	
o godz. 10, by wysłuchać wy-
kładów prof. Tadeusza Zieliń-
skiego z Kościoła Baptystów, 
bp Włodzimierza Jaworskiego 
z Kościoła Mariawitów, rek-
tora Adama Kleszczyńskiego 
z Kościoła Metodystów, prof. 
Włodzimierza Nasta z Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskie-
go, ks. Romana Lipińskiego 	
z Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego. 

*    *    *

�.�0.�009 r. 
Na ul. 3 Maja kierujący autobusem 
vanhool mieszkaniec Ustronia, 
doprowadził do kolizji z citroenem 

kierowanym przez mieszkankę 
Ustronia.
�-4.�0.�009 r. 
W zajeździe przy ul. Katowickiej 
włamano się do automatów zręcz-
nościowych.

koścIoły 
o SobIe

09.10 - Sebastian 
Adamczewski Trio

Przeboje rocka w wykonaniu trio świet-
nego gitarzysty, wokalisty, Sebastiana 

Adamczewskiego.
Ci co już słyszeli na pewno przyjdą po-
nownie...Zapowiada się dobra zabawa.

20.30 
co piątek muzyka na żywo

MAlARsTwo HERBERTA CZEGlARKA 
Galeryjka Wiślańskiego Centrum Kultury zaprasza na wernisaż 

wystawy malarstwa Herberta Czeglarka ze Stowarzyszenia Twór-
ców „Brzimy”, który odbędzie się w czwartek 15 października 	
o godz. 17 w wiślańskim „Domu Zdrojowym”. 

Z oKAZJI DNIA EDUKACJI NARoDowEJ 
Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie, zapraszają 

na tradycyjne spotkanie dla emerytowanych nauczycieli i pra-
cowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które 
odbędzie się we wtorek 13 października o godz. 10  w Muzeum 
Ustrońskim.

NA  ślUBNyM  KoBIERCU  sTANęlI:
Natalia sobczak z Ustronia i Adrian Bukowczan z Ustronia,
Katarzyna wantulok z Ustronia i Andrzej Boruta z Ustronia,
Gabriela Miech z Ustronia i włodzimierz Balcar z Harbutowic.

MEDAlE I CUDA Z sUsZoNyCH KwIATów
W Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” 

czynna jest wystawa pod tytułem „Trochę wiosny jesienią”. Swoje 
prace przedstawia Ewa Bąk, a są to obrazy tworzone z suszonych 
kwiatów. Można je oglądać przez cały październik i listopad. Żeby 
obejrzeć drugą ciekawą wystawę również trzeba się wybrać do 
Muzeum na Brzegach. Tam wyeksponowano kolekcję Janusza 
Niemczynowicza z Gliwic, zatytułowaną „Ludzie pióra w meda-
lierstwie”. Wystawa czynna będzie do końca grudnia.

serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział 

w ceremonii pogrzebowej 
Naszej Mamy i Teściowej 
śp. Anny Cieślar
szczególne podziękowania 

dla Koła Gospodyń wiejskich w Ustroniu 
oraz osP Centrum za pomoc w organizacji 

uroczystości pogrzebowej 
składa Rodzina Cieślarów

*    *    *

wAlNE  KUźNI
21 października o godz. 17 w świetlicy Szkoły Podstawowej 

nr 1 odbędzie się walne zebranie KS Kuźnia Ustroń.

*    *    *

16.10 
B. & C. Duet

Gitarowy duet 
Zbigniewa Bałdysa 

10.10. Sobotnie Duety 
Joanna Markowska 
& Sebastian Kret

"Świeża krew"  Wstęp wolny!

PRZyRoDA  KoRsyKI
Polski Klub Ekologiczny zaprasza na prelekcję Marka Fiedora 

„Przyroda Korsyki”, która odbędzie się 22 października o godz. 
17, w Izbie Historyczno-Leśnej Nadleśnictwa.

*    *    *
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Nakładem SWIG Delta Partner wydano 
książkę „Raport 2009 – Diagnoza kondycji 
społeczeństwa obywatelskiego w powie-
cie cieszyńskim”. Badania przeprowadziło 
Cieszyńskie Laboratorium Społeczeń-
stwa Obywatelskiego. To projekt Delty 
Partner dla organizacji pozarządowych 	
z terenu naszego powiatu. Od października 
2008 r. do września 2009 r. opracowywano 
informacje zebrane od 900 mieszkańców 
cieszyńskiego, w tym 96 osób z Ustronia. 
Przebadano również 100 organizacji po-
zarządowych, w tym 9 z Ustronia. 

Podczas badań, pytano między innymi 
o to, jakie mieszkańcy znają organizacje. 
W każdym mieście i gminie na pierwszym 
miejscu wymieniano klub sportowy. Cie-
kawe jest to, że ustroniacy jako jedyni 
wymieniali organizacje z terenu całego 
powiatu, a nie tylko ze swojego miasta. 
Najlepiej u nas znane są: Klub Sportowy 
Kuźnia – 34 osoby, OSP – 6, KS Beskid 
Skoczów – 6.

Ustroń jest liderem dofinansowywania 
organizacji non profit. Wydajemy na nie 
1,86% wydatków budżetowych. Średnia 
powiatowa to: 0,82%. 

Obok zamieściliśmy tabele, które zna-
lazły się w opracowaniu, a poniżej za-
mieszczamy rozdział Raportu poświęcony 
Ustroniowi. 

„W Ustroniu oficjalnie zarejestrowanych 
jest 58 organizacji pozarządowych (w tym 
około 40 aktywnie działających). Najbar-
dziej rozpoznawalne przez mieszkańców 
są kluby sportowe i ochotnicze straże 
pożarne. 88% respondentów z Ustronia 
uważa, że samorząd powinien wspierać 
działalność organizacji pozarządowych, co 
nie jest wynikiem wysokim na tle innych 
gmin. Jednocześnie 21% respondentów 
wskazuje, że NGO w Ustroniu są bardzo 
skuteczne w działaniu. W 2008 roku 	
z budżetu miasta sfinansowano 45 dotacji 
dla NGO na łączną kwotę aż 1,02 mln zł. 
Miasto finansuje projekty organizacji III 
sektora głównie z dziedziny sportu, kultu-
ry, krajoznawstwa i ochrony zdrowia. 

W 2008 roku największe środki prze-
kazane zostały na upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu (38%), a także 
na kulturę i ochronę zdrowia. Miasto 
Ustroń jest jednym z liderów spośród 
gmin powiatu cieszyńskiego, jeżeli cho-
dzi o finansowe wsparcie III sektora. 	
W 2008 roku wydatki budżetu (w ramach 
konkursów) na organizacje pozarządowe 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
oraz średnia wysokość grantu były zdecy-
dowanie wyższe, niż średnia dla wszyst-
kich gmin powiatu.

Ankietowani mieszkańcy Ustronia 
wskazują naukę, edukację, oświatę i wy-
chowanie oraz upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, jako najważniejsze ob-
szary aktywności organizacji III sektora. 
Duża liczba działających organizacji III 
sektora oraz największy co do wielkości 	
w powiecie poziom wydatków budże-
tu na NGO w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca powoduje, że wszystkie ocze-
kiwane przez mieszkańców działania 
organizacji pozarządowych są realizowa-
ne przez ustrońskie NGO i finansowane 	
z budżetu miasta.”																												(mn)

SkuteczNe  W  dzIałaNIu

Wydatki na organizacje pozarządowe w Ustroniu w latach 2005 - 2008.

Środki finansowe przekazane na organizacje pozarządowe przez samorządy powiatu 
cieszyńskiego w 2008 roku.

kuźnia, najlepiej rozpoznawalne stowarzyszenie.                                            Fot. W. Suchta
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o organizacjach pozarządowych mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
Od swego powstania samorząd ustroński 

aktywnie współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi. W naszym mieście wy-
tworzył się dobry klimat funkcjonowania 
różnego rodzaju stowarzyszeń realizują-
cych część zadań własnych gminy, od kul-
turalnych, sportowych przez turystyczne, 
krajoznawcze, socjalne na zdrowotnych 	
i profilaktycznych kończąc.

Współpraca wiąże się z częściowym 
finansowaniem przez miasto wykony-
wanych zadań. Co roku odbywają się 
spotkania konsultacyjne komisji Rady 
Miasta z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Wymieniane są poglądy, 
prezentowane osiągnięcia, plany. Konsul-
tacje pozwalają ustalić potrzeby, a z dru-
giej strony, dopasować je do możliwości 
finansowych miasta.

Budżet miasta jest tylko jednym z po-
tencjalnych źródeł finansowania działań 
stowarzyszeń. Są one zobowiązane statu-
towo do pozyskiwania środków własnymi 
działaniami, są też sponsorzy i składki. 
Trudno w obecnych czasach liczyć na 
wielką szczodrobliwość, jednak istotą 
działania organizacji pozarządowych jest 
pozyskiwanie środków z różnych źródeł. 

Co roku odbywa się konkurs na reali-
zację zadań gminy przez organizacje po-
zarządowe. Konkurs rozpisywany jest na 
podstawie przyjętego przez Radę Miasta 
budżetu, gdy wiadomo już, jakie zadania 
gmina zamierza zlecić do realizacji na 
zewnątrz. Niezmiernie ważne jest zacho-
wanie zadań realizowanych w latach po-
przednich, ale też wprowadzanie nowych. 
Wiadomo, że środków budżetowych nie 
przybywa, a stale pojawiają się nowe po-
mysły i propozycje. Radni muszą dokonać 
wyboru i ustalić poziom finansowania. 
Trzeba tu mieć na uwadze cały budżet, 	
a wszyscy zdajemy sobie sprawę z kryzy-
su i spadku dochodów miasta. Z drugiej 
strony trudno byłoby poprzez radykalne 
cięcia zaprzepaścić efekty kilkunastolet-
niej współpracy.

W tym roku jedno stowarzyszenie 	
z Cieszyna realizowało badania nad or-
ganizacjami pozarządowymi w powiecie 
cieszyńskim. Ustroń w tych badaniach 
okazał się jednym z liderów, jeśli chodzi 
o ilość, jakość i zakres funkcjonowania 
organizacji pozarządowych, a co się z tym 
wiąże, finansowanie różnych działań. 

Działalność organizacji pozarządowych 
w mieście jest niezwykle cenna. Dzięki nim 
możemy stymulować, pobudzać działania 
w różnych środowiskach. Korzystając 	
z okazji chciałbym podziękować miesz-
kańcom działającym w organizacjach 
pozarządowych za pracę i poświecenie, 
a tym samym za kreowanie pozytywnego 
wizerunku miasta.             Notował: (ws)

g. kubica i j. olbrycht podczas spotkania ze studentami w Muzeum.          Fot. M. Niemiec

SocjoLogIczNy  raj
We wrześniu przebywali w Ustroniu 

studenci socjologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, którzy prowadzili badania 
na temat: świadomości lokalnej historii.
Zaprosiła ich w rodzinne strony Graży-
na Kubica-Heller, socjolog i antropo-
log. Mieszkanka naszego miasta pracuje 	
w Zakładzie Antropologii Społecznej In-
stytutu Socjologii UJ. W kręgu jej zainte-
resowań znajduje się m.in.: problematyka 
mniejszości kulturowych. Jest pasjonat-
ką ziemi cieszyńskiej z całą jej złożono-
ścią narodowościowo-wyznaniową. Tą 
pasją chciała zarazić swoich studentów.  
Przez kilka dni młodzi ludzie rozmawiali 	
z ustroniakami o sprawach społecznych, 
kulturalnych, historycznych. Pytali o dzie-
je rodziny, przynależność do kościołów, 
doświadczenia wojny, konflikty wystę-
pujące w społeczności lokalnej. Ankie-
ty były całkowicie anonimowe, a na ich 
podstawie ma powstać wydawnictwo, 
ukazujące skomplikowany społecznie 
krajobraz Śląska Cieszyńskiego. Jeden 	
z ankietowanych ustroniaków powiedział, 
że pytania krakowskich studentów zmusiły 
go do spojrzenia na pewne kwestie z innej 
perspektywy. A przynajmniej do zastano-
wienia się nad zjawiskami, które ludziom 
stela, wydają się naturalne i oczywiste. 
Najbardziej zaskoczyło go pytanie, czy 
nie uważa, że należałoby uczcić pamięć 
ustroniaków, którzy zostali pod przymusem 
wcieleni do Wehrmachtu i zginęli podczas 
II wojny światowej. 

Żeby pokazać, jak ludzie czerpią z tego 
tygla narodowościowo-religijnego, G. Ku-
bica przedstawiła przyszłym socjologom 
wybitne postacie pochodzące z naszego 
regionu. W Muzeum Ustrońskim odbyło 
się spotkanie z eurodeputowanym Janem 
Olbrychtem. Były burmistrz Cieszyna 	

i przewodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego zauroczył słuchaczy. Opowie-
dział o studiach socjologicznych, które od-
bywał w trudnych dla polskiej nauki czasach 	
i o tym jak trafił na zagraniczne stypendium. 
Tu po raz pierwszy zaapelował do młodych 
ludzi, żeby uczyli się języków i tę dobrą radę 
powtarzał, przedstawiając liczne przykłady 
na to, jak znajomość, najlepiej więcej niż 
jednego języka obcego, otwiera drzwi na 
uczelniach, ale też w świece polityki. Dość 
powiedzieć, że wszelkie rozmowy podczas 
posiedzeń Europarlamentu, odbywają się 	
w języku angielskim, bo ten znają wszyscy. 
Jednak sprawy najważniejsze omawiane są 	
w języku francuskim, bez tłumacza i tylko 
nieliczni mogą w nich uczestniczyć. Jan 
Olbrycht urodził się i wychował w Rybni-
ku, więc kiedy trafił na Uniwersytet Śląski 
w Cieszynie, a potem do ratusza, patrzył 
na sprawy cieszyńskie okiem człowieka 
nie stela. Dystans poparty wiedzą socjo-
logiczną pozwolił mu na poznanie wielu 
problemów bez angażowania się w nie. 
Dzięki temu udało mu się też bez uprze-
dzeń komunikować z różnymi grupami 
społecznymi. J. Olbrycht opowiedział stu-
dentom o funkcjonującym na tym terenie 
podziale na ludzi stela i nie stela, przy 
czym ci stela muszą być związani z ziemią 
cieszyńską od kilku pokoleń. Następnie 
wytłumaczył, że na ten podział nakładają 
się podziały wyznaniowe. A kiedy już 	
z grubsza wyjaśnił na czym one polegają, 
wytłumaczył, że na to wszystko nakłada-
ją się jeszcze podziały narodowościowe. 
Mimo że opowieść o skomplikowanych 
sprawach społecznych była barwna i pełna 
anegdot, mogła zniechęcić do zamieszkania 
tutaj. Jednak jako poligon badawczy dla 
socjologów Śląsk Cieszyński jest rajem. 	
			                                    Monika Niemiec
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WażNa  jeSt  też  rozryWka
Końcem września w hotelu „Orlik” na 

Zawodziu, odbyło się Konserwatorium 
Spektrometrii Atomowej, organizowane 
przez Politwechnikę Śląską w Gliwicach. 
Jest ono wydarzeniem naukowym o dłu-
giej tradycji, bo pierwsze spotkania miały 
miejsce w latach 70-tych. Od kilkunastu 
lat konwersatorium jest organizowane 	
w Ustroniu, który stał się miejscem cy-
klicznych spotkań analityków, zajmują-
cych się metodami spektrometrii atomo-
wej, absorpcyjnej i emisyjnej, z uwzględ-
nieniem różnych technik atomizacji 	
i wzbudzenia.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 	
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Hutniczego Oddział 
Karbochemii byli organizatorami konfe-
rencji pt.: „Koksownictwo 2009”, która 
początkiem października również odbywa-
ła się hotelu Orlik. Tematem tegorocznej 
konferencji było przedstawienie aktualnej i 
perspektywicznej sytuacji branży koksow-
niczej oraz przemysłów kooperujących 
z koksownictwem w dobie światowego 
kryzysu gospodarczego. 1 października 

swój przyjazd zapowiedział wojewoda 
śląski, jednak w ostatniej chwili wizytę 
musiał odwołać. 

Jak mówi Jan Pochopień, prezes hotelu 
Orlik, wojewodowie często bywają na tego 
rodzaju branżowych spotkaniach. Gosz-
czono ministrów i przedstawicieli rządu. 

Nie od dziś wiadomo, że hotele na 
Zawodziu i Jaszowcu cieszą się dużym 
powodzeniem wśród organizatorów 
konferencji. J. Pochopień opowiada, że 	
w jednym z przedsiębiorstw, które wyjaz-
dowe sesje w Ustroniu organizuje od 20 
lat, przeprowadzono ankietę, żeby spraw-
dzić, czy uczestnikom konferencji nie 
znudził się hotel Orlik. Na 160 odpowia-
dających, tylko dwóch wybrało Zakopane. 
Na pytanie, jak często takie grupy goszczą 	
w hotelu, jego szef wyciąga plan rezerwa-
cji, według którego we wrześniu odbyło 
się 6 konferencji, w październiku będzie 
ich 11, w listopadzie 5, a w grudniu 8. 
W każdej z nich weźmie udział od 20 do 
170 osób. 

Podczas sympozjów gospodarz zapew-
nia sale z pełnym wyposażeniem informa-

tyczno-audio-wizualnym. Jednak spotka-
nia naukowe to jedynie część konferencji. 
Równie ważna jest rozrywka i wypoczy-
nek po wyczerpujących obradach. Interesy 
najlepiej omawia się po sutej kolacji. Inte-
gracji służą wieczorki z folklorem lub inną 
wybraną przez gości muzyką. Wyjazdy 
krajoznawcze, kuligi, zwiedzanie okolicz-
nych atrakcji. Zagospodarowanie wolnego 
czasu to również zadanie gospodarzy. Na 
pytanie, czy w Ustroniu jest potrzebne 
centrum konferencyjne, J. Pochopień 
zdecydowanie odpowiada, że tak: 
- Pracuję już w tym zawodzie 49 lat, od 
20 lat prowadzę hotel „Orlik” i odkąd 
pamiętam zawsze mówiło się o tej sali 
konferencyjnej. Uważam, że warto do 
tematu wrócić. W hotelach, domach wcza-
sowych powstają sale, mimo iż architek-
ci nie zaplanowali takiego użytkowania. 	
W większości obiektów nie ma miejsca na 
bardzo duże grupy. My możemy organizo-
wać konferencję do 180 uczestników. To 
za mało. Bywa, że musimy korzystać z sal    	
w zaprzyjaźnionych hotelach. Gdyby istnia-
ło duże, nowoczesne centrum konferencyj-
ne, Ustroń wiele by zyskał. Tam mogłyby 
się odbywać obrady, a hotele zajmowałyby 
się całą otoczką konferencji. Może warto 
wrócić do tematu?   					Monika Niemiec	

śWIęto  Szkoły
2 października w Szkole Podstawowej 

nr 2 odbyło się tradycyjne święto szkoły. 
W sobotnie przedpołudnie gwar i tłok 	
w budynku dorównywał temu, który pa-
nuje na co dzień. Przyszły całe rodziny, 
niektórzy rodzice obsługiwali stoiska 
klasowe, inni wydawali na nich pienią-
dze. A było co kupować. Korzystając z 

oferty festynu można było kupić, i to za 
niewielkie pieniądze, obiad, deser i kolację 
dla całej rodziny. Festyny szkolne, przed-
szkolne kojarzą się głównie z ciastami, ale 
„dwójkowa” gastronomia wzbiła się na 
wyżyny. Oferowano wszelkiego rodzaju 
ciasta, kanapki, sałatki. Były też zupy, 
bigos, gołąbki. Przypiekano grzanki, tosty, 

a nawet oscypki. Dużym powodzeniem 
cieszyły się kubki pełne kolorowych ko-
stek z galaretki. Oprócz jadła, sprzeda-
wano ręcznie robioną biżuterię, zabawki, 
przybory szkolne, balony, a nawet magię. 
Pieniądze zarobione przez klasy zasilą 
budżet szkoły. 

Najważniejszym wydarzeniem tego 
dnia było przyjęcie do grona uczniów 
pierwszaków poprzez pasowanie ich na 
pełnoprawnych członków szkolnej spo-
łeczności. Uroczysta akademia odbyła się 
w sali gimnastycznej, a gośćmi byli, m.in. 
przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Malina, naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Danuta Koenig. 
Podkreślano, że zarówno przewodniczący 
Rady, jak i burmistrz są absolwentami 
„dwójki”.

Jak przystało na akademię, był też 
program artystyczny. Pierwszy w swojej 
karierze szkolnej przygotowały siedmio-
latki. Śpiewały piosenkę, mówiły wiersze, 
ale największe wrażenie na zebranych 
zrobił program kowbojski przygotowany 
przez starszych uczniów. Przez chwilę 
sala gimnastyczna zamieniła się w Dziki 
Zachód.

I wreszcie długo wyczekiwany moment 
pasowania. Panie dyrektorki w odświęt-
nych togach gigantycznym ołówkiem 
mianowały najmłodszych na uczniów. 	
A potem nadeszła wróżka, która wręczyła 
nowym uczniom rogi obfitości ufundowa-
ne przez Radę Rodziców. 

Po akademii pierwszaki udały sie na 
swoją pierwszą szkolną zabawę, która 
potrwała prawie do południa. Pozostali 
uczniowie też jeszcze długo bawili się 
na festynie. Koniec kiermaszu obfitował 	
w liczne obniżki cen i promocje. Zadowo-
leni byli sprzedający i kupujący. 

                                  Monika Niemiec

dużo słodyczy na dobry początek.                                                                   Fot. M. Niemiec
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Z uwagą przeczytałem list do Redakcji pani Marii Langer (GU 
nr 37 z 17.09.2009 r.). Wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że 
rozwiązanie poruszonego problemu, satysfakcjonujące wszystkie 
zainteresowane strony – jest prawie niemożliwe. Istnieje konflikt 
interesów pomiędzy kierowcami pojazdów mechanicznych, a pie-
szymi; jak również pomiędzy kierowcami, a mieszkańcami osiedla. 
Można natomiast pokusić się – a nawet należy poczynić starania 
w kierunku zminimalizowania istniejących uciążliwości. Mam tu 
na myśli te dwie „zapory przeciwpodwoziowe” na ulicy Andrzeja 
Brody (garby, wymuszające ograniczenie prędkości). Te właśnie 
„zapory” zmuszają do ograniczenia prędkości, narażają pojazdy 
na uszkodzenia oraz są powodem grzechu przeklinania „na czym 
świat stoi” – autorów i wykonawców projektu. A sprawa przecież 
została pozytywnie rozwiązana na ulicy Parkowej, gdzie Burmistrz 
Miasta podjął śmiałą decyzję (wbrew negatywnej postawie części 
mieszkańców ulicy) budowy „garbów” wymuszających ogranicze-
nie prędkości pojazdów mechanicznych. Powierzenie budowy w/w 
progów profesjonalnej firmie (jak się dowiedziałem, wykonawcą 

Zerówka przy Szkole Podstawowej nr 2 –  klasa D, przedsta-
wienie noworoczne na powitanie 1984 r. 1 rząd od lewej (siedzą 
na podłodze): Wioletta Kokolus, Seweryn Weinert, Rafał Bułat, 
Wojciech Cudzy. 2 rząd od lewej: Monika Anuszewska, Jolanta 
Staniek, Emilia Marek, Barbara Stryja, Sylwia Staniek, Tomasz 
Cichy, Wojciech Herda, Benedykt Maślanka. 3 rząd od lewej: 
Grzegorz Gogółka, Alicja Kubień, Monika Kohut, Stanisław 
Szarzec, Tomasz Badura, Zbigniew Dutkiewicz, Elżbieta Łuka, 
Radosław Kluz, wychowawczyni Alicja Lorek. Fotografię udo-
stępniła i opisała	Alicja Michałek. 

była firma prywatna Piotra Szuby z Ustronia) dało właściwy 
efekt, czyli: 1) ograniczenie prędkości pojazdów, 2) zadowolenie 
wszystkich mieszkańców ulicy, 3) akceptację kierowców, 4) „sym-
patyczne” i miłe dla oka rozwiązanie architektoniczne. Myślę, że 
wybudowanie takiego progu na ulicy Andrzeja Brody, tuż po zjeź-
dzie z „dwupasmówki” i przebudowa wspomnianych „przeszkód” 
w dolnej części ulicy – na pewno będzie rozwiązaniem jednej części 
kompleksu uciążliwości, związanych z ruchem drogowym na Man-
hattanie. Zróbmy ten pierwszy kroczek, a potem „dalej do przodu”! 
Proponuję, aby wersje progów z ulicy Parkowej przenieść na ulicę 
Andrzeja Brody – z poprawką skrócenia długości „garbu” o 1,5 
metra przy tej samej wysokości wybrzuszenia. Marzy mi się, aby 
właściciel ulicy Daszyńskiego (Starostwo Powiatowe) w ramach 
żalu za grzechy przed zbliżającym się adwentem zastąpił wybudo-
wane przeszkody przed Bankiem Spółdzielczym i sklepem „Rybka” 
przyjaznymi ludziom i pojazdom, wypróbowanymi progami z ulicy 
Parkowej. Wierzę, że Starostwu nie przyniesie ujmy, skorzystanie 
z dobrych doświadczeń miasta Ustronia. 

PS. Mam nadzieję że „nowa" ulica Dominikańska zostanie za-
projektowana i zbudowana nie tylko ku zadowoleniu wszystkich jej 
użytkowników, ale również mieszkających przy niej ludzi. Nauka 
kosztuje (dotkliwe doświadczenie z ul. Daszyńskiego i Brody), więc 
nie pozwólmy aby poszła w las, jak mówi przysłowie.

                                            Wychylający się Józef Szymaniak         

LISty  do  redakcjI
Pierwszy krok przez próg
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zajrzeć W SIebIe
Końcem września o Mateuszu Malinie 

z Ustronia można było wiele przeczytać 
w Internecie. Mieszkaniec naszego miasta 
zajął drugie miejsce podczas prestiżowych 
zawodów Triple Depth w nurkowaniu na 
wstrzymanym oddechu, które odbyły się 
w Dahab w Egipcie. Nowicjusz wśród za-
wodników w dwóch konkurencjach został 
pokonany jedynie przez niekwestionowa-
nego faworyta, Rosjanina Aleksa Moł-
czanowa, a w trzeciej konkurencji nawet 
pokonał najważniejszego rywala. Podczas 
zawodów Triple Depth, syn przewodni-
czącego Rady Miasta Stanisława Maliny, 

pobił rekordy Polski w trzech klasycznych 
konkurencjach głębokościowych. Tak mię-
dzy innymi komentowano osiągnięcia 23-
letniego mieszkańca naszego miasta: „No i 
kolega Mateusz skutecznie nas wszystkich 
pozamiatał pod dywan. Wielkie gratulacje!” 
I jeszcze: „W końcu przeskok na światowy 
poziom w nurkowaniu głębokim, niesamo-
wite wyniki!”

Zaczęło się kilka lat temu, kiedy Mateusz 
jeździł z kolegami na basen do Skoczowa. 
Zawsze interesował go sport, a szczególnie 
pływanie. Pewnego dnia na zwykłej krytej 
pływalni odkrył strefę ciszy. Kiedy płynął 

pod wodą, znikał hałas zewnętrznego świa-
ta, ogarniał go błogi spokój. I już wiedział, 
że chce się tym zająć. Jako nastolatek mógł 
tylko pływać na Delfinie i oglądać filmy. 	
W Ustroniu nawet basenu nie ma. Kiedy 
rozpoczął studia w Krakowie, od razu trafił 
na Zakrzówek i do ludzi, którzy nurkują.
- Wystarczyło chcieć – mówi Mateusz. 
- W Polsce środowisko nurkujących jest 
bardzo otwarte i przyjazne. To pasjonaci. 
Są specjalistyczne fora, na których można 
zaprosić kogoś do nurkowania, zadać py-
tania. Za granicą wygląda to już inaczej, 
ma bardziej komercyjny wymiar. Tam za 
wszystko trzeba płacić. 

Chrzest bojowy Mateusz przeszedł 	
w listopadzie ubiegłego roku na krakow-
skim Zakrzówku. Tam po raz pierwszy 
zszedł na głębokość większą niż 5 metrów i 
od razu osiągnął 25. To jezioro jest inne od 
polskich akwenów, panuje tam wielki błę-
kit. Kolor i przejrzystość wody przywodzą 
na myśl morza południowe. Żeby zajmo-
wać się freedivingiem nie jest konieczna 
licencja i drogi sprzęt, potrzebny jest tylko 
towarzysz. Mateusz wyjaśni potem dlacze-
go, a na razie tłumaczy, że specjalizuje się 
w konkurencjach, do których potrzebny 
jest tylko kostium i płetwy. Kostium tzw. 
pianka, szyta jest na miarę, bo musi ściśle 
przylegać do ciała. 
- Używam pianki pięciomilimetrowej, która 
pozwala mi nawet w zimie przez godzinę 
wytrzymać w wodzie o temperaturze około 
zera stopni Celsjusza bez odczuwania zim-
na – mówi nurek rodem z Ustronia. – Koszt 
takiego kostiumu to około 230 euro. 

Freediving jest bardzo bezpieczny pod 
warunkiem, że nie nurkujemy sami. Ist-
nieje ryzyko, że na ostatnich metrach przed 
wynurzeniem nurek dozna tzw. blackoutu. 
Mateusz przeczytał całe tomy książek me-
dycznych, żeby zrozumieć, co dzieje się 
wtedy z organizmem człowieka. Trudno 
to więc wytłumaczyć w kilku słowach. 
Jednak próbuje: 
- Blackout może się zdarzyć, gdy zejdzie 
się zbyt głęboko, pozostanie pod wodą Nurkowanie z asekuracją.                                                                                    Fot. r. Wonka

  Fot. r. Wonka
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zbyt długo, albo zbyt szybko zwiększa się 
głębokość. Nie należy mylić blackoutu 
z chorobą dekompresyjną, bo ta dotyczy 
nurków sprzętowych, którzy cały czas od-
dychają sprężonym powietrzem i pozostają 
długi czas pod wodą. Blackout to chwilowa 
utrata przytomności, którą organizm wy-
łącza bez naszej woli. Kiedy zbyt długo 
wstrzymujemy powietrze, a poziom tlenu 
spada do 40 lub nawet 30 procent, organizm 
wyłącza naszą świadomość, żebyśmy nie 
mogli dłużej świadomie powstrzymywać 
wymiany gazowej i odruchowo zaczerpnęli 
powietrza. Jeśli dojdzie do tego jeszcze 
pod wodą, nurek może się zachłysnąć 	
i wtedy potrzebny jest ktoś, kto go wycią-
gnie na powierzchnię. Taka chwilowa utrata 
przytomności nie jest groźna, to tak jak 
zwykłe omdlenie na ulicy, serce ani układ 
krążeniowy nawet na chwilę nie zaprzestaje 
swojej pracy. Wszystko wraca do normy po 
kilku oddechach. 

Nurkowanie stało się pasją Mateusza, 
a konsekwencją tego było pragnienie wy-
prawy do Dahab w Egipcie, mekki nurków. 
Każdy kto choć trochę interesował się tą 
dyscypliną sportu słyszał o Blue Hole, czyli 
Błękitnej Dziurze w Dahab. Jest to wiel-
ka rozpadlina, jaskinia morska w Morzu 
Czerwonym w Zatoce Akaba przy wschod-
nim wybrzeżu Półwyspu Synaj. Studnia 	
o głębokości 100 metrów, znajduje się 10 
metrów od brzegu. Można tam podziwiać 
piękną rafę koralową. Na 60 metrach znaj-
duje się tunel, który łączy głębię z otwartym 
morzem. Marzeniem ustroniaka było prze-
płynąć ten tunel i udało się je zrealizować 
właśnie w te wakacje. To duże osiągnięcie, 
bo nie wszyscy śmiałkowie kończą tę po-
dróż. Niełatwo jest najpierw zanurzyć się 
na głębokość 60 metrów, potem przepłynąć 
tunel o długości 30 metrów i znowu 60 
metrów, żeby się wynurzyć. To było takie 
prywatne zwycięstwo Mateusza.

Ale największe, spektakularne sukcesy, 
odniósł Mateusz podczas najsłynniejszych 
na świecie zawodów Triple Depth. Mateusz 
przybył, zobaczył i zdobył Dahab. A wej-
ście w środowisko nie było wcale trudne. 
- W Dahab mieszka była rekordzistka 
świata Lotta Ericcson, która teraz jest 
instruktorką nurkowania. Prowadzi szkołę 
freedivingu i organizuje zawody. Napisa-
łem do Lotty z prośbą o informacje na temat 
warunków pobytu w Dahab, bo chciałem 
tam spędzić kilka tygodni. Nie myślałem 
jeszcze wtedy o starcie w zawodach. Lotta 
zaproponowała mi wynajęcie niewielkiego 
mieszkania jej matki i wtedy się zdecydo-
wałem. Interesowało mnie jeszcze, czy są 
jakieś limity głębokości, które trzeba prze-
kroczyć, żeby wystartować w zawodach. 
Odpisała, że nie, więc stwierdziłem, co mi 
tam, podczas takiego długiego pobytu nie 
zaszkodzi posmakować rywalizacji. Zaro-
biłem pieniądze na podróż i pobyt w Dahab 
i wyruszyłem. - Mówi Mateusz.

Życie na miejscu nie jest zbyt drogie. 
Mała miejscowość znana jest przede 
wszystkim wśród nurków, zwykli turyści 
rzadziej tam zaglądają i przez to ceny nie 
są wygórowane. Koszt wynajęcia miesz-
kania był niższy niż w Polsce. Podobnie 
obiadu w restauracji. Kurczak z wszelkimi 
dodatkami kosztował od 10 do 15 złotych. 

Można tam sobie żyć spokojnie za zwykłą 
polską pensję. I spotkać wspaniałych ludzi 
różnych narodowości, mówiących różnymi 
językami, których łączy jedna pasja. Ktoś 
kiedyś powiedział, że z butlą nurkuje się 
po to, by rozejrzeć się wokół siebie, a na 
wstrzymanym oddechu po to, by zajrzeć 	
w siebie. Z wyznawcami tej zasady rywali-
zował Mateusz podczas zawodów.
- Pierwszego dnia schodziliśmy w dół 
trzymając się liny. Osiągnąłem 80 metrów 
i byłem drugi zaraz po Aleksie Mołczano-
wie. On był poza moim zasięgiem. To syn  
rekordzistki w pływaniu na głębokościach, 
obeznany z wodą od dziecka.  Następnego 
dnia płynie się w dół używając dwóch płetw 
lub monopłetwy i podczas tej konkurencji 
nie można dotykać liny. Znowu zszedłem 
na głębokość 80 metrów i znowu byłem 
gorszy tylko od Rosjanina. Ostatniego 
dnia zawodnicy schodzą w głębie płynąc 
po prostu żabką, nie trzymając się liny 	
i nie pomagając sobie płetwami.  I tu, ku 
zaskoczeniu rywali, wygrałem osiągając 70 
metrów. Rosjanin zszedł głębiej na 75m, 
jednak jego próba nie była czysta, zarobił 
punkty karne za nieprzepisowe podciągnię-

cie się na linie podczas schodzenia na zade-
klarowaną głębokość i w rezultacie znalazł 
się za mną w klasyfikacji tego dnia.

Podróż do Egiptu była bardzo owocna, 
ale potem nadeszły wielkie kłopoty z po-
wrotem do kraju. Mateusz leciał do Egiptu 
lotem czarterowym i w taki sam sposób miał 
wracać. Okazało się, że według tamtejszych 
służb porządkowych, w tym wypadku mógł 
zostać u nich tylko miesiąc, a był prawie 
trzy. Ustalenia firmy, która sprzedawała 
bilety lotnicze, mówiły o 12 tygodniach. 
Tę wersję potwierdził również prawnik 
Egipski, z którym współpracuje ambasada 
polska w Egipcie. Jednak egipskie służby 
celne obstawały przy swoim. Po kilku 
nieudanych próbach załatwienia sprawy na 
miejscu,  mama Mateusza interweniowała 
w agencji, która sprzedała trefne bilety. 
Złożyła reklamację i Mateusz otrzymał bilet 
do Polski, ale z Tel Awiwu. Drogą lądową 
dotarł do stolicy Izraela, co nie było łatwe, 
bo działo się to w szabat, kiedy nie kursują 
autobusy. W rezultacie Mateusz musiał 
połowę drogi przebyć taksówkami. Koszt 
tej podróży wyniósł połowę ceny nowego 
biletu lotniczego.           Monika Niemiec

radość z dobrego wyniku.                                                                        Fot. W. timmermans

Freediving,  z ang. free - wolny, swobodny; diving - nurkowanie) - to nurkowanie 
na wstrzymanym oddechu. 

Sport ten dzielimy na: konkurencje głębokościowe, basenowe i drużynowe. 
Rugby czy hokeja pod wodą Mateusz Malina nie uprawia. Specjalizuje się 	
w konkurencjach głębokościowych, w których celem jest osiągnięcie jak najwięk-
szej głębokości. Wśród tych konkurencji wyróżniamy: stały balast czyli nurkowa-
nie w płetwach lub w monopłetwie (rekordy świata mężczyzn: 113 m, kobiet 88 
m), free immersion - nurkowanie bez płetw, zawodnik pokonuje drogę w dół i do 
góry podciągając się rękoma po linie (rekordy: m.: 108 m., k.: 85 m.), unassisted 
- nurkowanie bez płetw, zawodnik nie może dotykać liny, drogę pokonuje płynąc 
„żabką” (rekordy m.: 86 m, k.: 60 m.). Te trzy konkurencje uprawia Mateusz Ma-
lina. Jest jeszcze zmienny balast - zawodnik zanurza się z dodatkowym balastem, 
który zostawia na dole i powraca o własnych siłach korzystając z płetw lub liny oraz 
no limits - zawodnik zanurza się z dodatkowym balastem, najczęściej na specjalnej 
konstrukcji zwanej „windą”, wynurza zaś z pomocą balonu z powietrzem. O tej 
ostatniej dyscyplinie Mateusz mówi, że zbyt wiele tam zależy od sprzętu. 

Do wszystkich kategorii odnoszą się dwie podstawowe zasady, które mają wpływ 
na zaliczenie danej konkurencji: 1. Wszystko robione jest przez zawodnika na 
jednym oddechu. 2. Zawodnik po wykonaniu zadania jest w pełni przytomny.
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kto kupi uzdrowisko?                                                                                          Fot. W. Suchta

stanowisko Towarzystwa Miłośników Ustronia 
w sprawie planowanej przez rząd prywatyzacji 

Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń" s.A.

Ustroń posiada długoletnie tradycje 
uzdrowiskowe sięgające końca XVIII 
wieku. Status uzdrowiska uzyskał 	
w 1882 roku. Sześć lat później zawiązało 
się Towarzystwo Upiększania Ustro-
nia, którego działalność przez cały czas 
ukierunkowana była na rozwój i popu-
laryzację Ustronia jako miejscowości 
uzdrowiskowej. Działalność tę kontynu-
owano w okresie międzywojennym pod 
zmienioną nazwą, to jest Towarzystwo 
Miłośników Ustronia, którego nasze 
obecne stowarzyszenie jest spadkobiercą 
i kontynuatorem.

Dlatego też Towarzystwo Miłośników 
Ustronia zaniepokojone niepełnymi in-
formacjami o zamiarach sprywatyzowa-
nia Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
„Ustroń" S.A. (PU „Ustroń" S.A.) zwraca 
się z prośbą o udzielenie rzetelnej infor-
macji, co do dalszych losów Przedsiębior-
stwa, a także Ustronia jako miejscowości 
uzdrowiskowej.

Wobec powyższego nasuwają się nam 
następujące wątpliwości:

1) Jaka jest gwarancja ustawowa, że 
z chwilą sprywatyzowania PU „Ustroń" 
S.A. nowy właściciel nie zmieni profilu 
jego działalności?

2) Obawiamy się, że decyzja o pry-
watyzacji skutkować może utratą miejsc 
pracy (PU „Ustroń" S.A. jest największym 
pracodawcą w naszym mieście) części per-
sonelu nie tylko zatrudnionego dotychczas 	
w Przedsiębiorstwie, lecz również zmniej-
szy liczbę pracowników firm kooperują-
cych z PU „Ustroń" S.A.

3) Prywatyzacja oznaczać może także 
utratę statusu miejscowości uzdrowisko-
wej naszego miasta, nazywanego obecnie 
„perłą Beskidu Śląskiego", a niegdyś 
„miejscowością najpowabniejszą w kra-
inie naszej".

4) Uzdrowiskowy Zakład Przyrodolecz-
niczy towarzyszący Sanatorium „Równica" 
zasilany jest przez solankę (do basenów) 
z odwiertów wykonanych za niebagatelną 
sumę. Kompleks tych obiektów stanowić 
powinien dobro ogólnonarodowe, a szcze-
gólnie gminy.

Żywimy nadzieję, że otrzymamy rze-
telną i satysfakcjonującą nas informację, 
a ukochany nasz Ustroń nie straci nic ze 
swojej atrakcyjności i pozostanie wizytów-
ką ziemi cieszyńskiej. 

           Prezes Zarządu Bożena Kubień
    Sekretarz Towarzystwa Miłośników	

    Ustronia  Jan sztefek

w odpowiedzi Ministerstwo skarbu 
odpisuje na ręce prezes TMU Bożeny 
Kubień.

W nawiązaniu do pisma Towarzystwa 
Miłośników Ustronia z dnia 18 sierpnia 
2009 roku skierowanego do pana Donalda 
Tuska - prezesa Rady Ministrów w spra-
wie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdro-
wiskowego „Ustroń" S.A. Departament 
Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji 
IV informuje, co następuje:

Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Uzdro-
wiskowego „Ustroń" S.A polega na sprze-
daży przez Skarb Państwa reprezentowany 
przez Ministra Skarbu Państwa pakietu 
posiadanych akcji tej Spółki. Zgodnie 	
z postanowieniami art. 32 ust. l ustawy 	
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, póz. 
1397 z późn. zm.) przed zaoferowaniem 
do zbycia akcji Skarbu Państwa Minister 
Skarbu Państwa zleca dokonanie analizy 
mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej 
majątku Spółki oraz oszacowanie wartości 
przedsiębiorstwa. Oszacowaniem objęte 
są wszystkie składniki przedsiębiorstwa 
Spółki, w tym i Uzdrowiskowy Zakład 
Przyrodoleczniczy, który jest niezbędny 
dla prowadzonej przez Spółkę działal-
ności. Proces prywatyzacji prowadzony 
będzie w trybie określonym w art. 33 ust. 
l pkt 3 przytoczonej powyżej ustawy, tj. 	
w trybie negocjacji podjętych na podsta-
wie publicznego zaproszenia.

Negocjacje oprócz ceny akcji dotyczą 
zobowiązań inwestora do kontynuowania 
działalności, zobowiązań inwestycyjnych, 
zobowiązań z zakresu ochrony środowiska 
oraz zobowiązań związanych z ochroną 
interesów pracowników, w tym miejsc 
pracy.

Zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 
1. ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 	
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 	
o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 
r. Nr 167, póz. 1399 z późn. zm.) status 
uzdrowiska może być nadany obszarowi, 
który spełnia następujące warunki:

1)  posiada złoża naturalnych surowców 
leczniczych o potwierdzonych właściwo-
ściach leczniczych na zasadach określo-
nych w ustawie,

2) posiada klimat o właściwościach 
leczniczych potwierdzonych na zasadach 
określonych w ustawie,

3)  na jego obszarze znajdują się zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, przygoto-
wane do prowadzenia lecznictwa uzdro-
wiskowego,

4)  spełnia określone w przepisach 	
o ochronie środowiska wymagania 	
w stosunku do środowiska,

5)  posiada infrastrukturę techniczną 	
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
energetycznej, w zakresie transportu zbio-
rowego, a także prowadzi gospodarkę od-
padami. W świetle ww. przepisów prawa 
zmiana struktury własnościowej Przed-
siębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń" 
S.A. nie będzie miała wpływu na zmianę 
statusu Miasta Ustroń, jako uzdrowiska.

Dyrektor Departamentu Nadzoru 
Właścicielskiego Prywatyzacji 

Poniższe pismo Towarzystwo Miłośników Ustronia skierowało do prezesa 
Rady Ministrów Donalda Tuska, a także do wiadomości naszych posłów, 
ministrów skarbu i zdrowia, kancelarii sejmu, burmistrza Ustronia i prze-
wodniczącego Rady Miasta Ustronia.
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cIeSzyńSka 
kaMpaNIa

Temat był aktualny, bo poruszany w 70. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
We wrześniu 1939 roku walki toczyły się 	
w całym kraju, także na ziemi cieszyńskiej. 
O tych wydarzeniach opowiadał licznie 
zgromadzonym 23 września, w Muzeum 
„Zbiory Marii Skalickiej”, Krzysztof Ne-
ścior. Na stole przed sobą rozłożył au-
tentyczną broń z czasów kampanii wrze-
śniowej. Obok wykładowcy stał kolega 	
w pełnym mundurze i uzbrojeniu żołnierza 
września. Co ważne na spotkaniu obecni 
byli młodzi ludzie, którzy przybyli do 
Ustronia z własnej nieprzymuszonej woli. 
Sami też uznali, że na taki wykład należy 
ubrać się elegancko i wszyscy założyli 
garnitury. W atmosferę tamtych lat wpro-
wadziły zebranych urywki starych kronik 
filmowych.  

Kroniki filmowe
Przed wojną kręcone były podczas waż-

nych, państwowych wydarzeń i prezento-
wane publiczności w kinach. Wydawano 
ich rocznie około 120 – 140, zajmowała 
się tym m.in. Polska Agencja Telegraficzna. 
Zachowało się ich bardzo mało. PAT także 
wymieniało się filmami z agencjami zagra-
nicznymi – tą drogą udało się dotrzeć do 
archiwów w Londynie. Te unikatowe zdo-
bycze można było obejrzeć w Ustroniu. 

strzelcy-górale
Jako pierwsi na ekranie pojawili się 

strzelcy 4. Pułku Strzelców Podhalań-
skich. Jednostka ta istniała od 1921 r. Bar-
dzo krótki fragment prezentował koszary 	
w Cieszynie podczas dokonywania obrzędu 
„opierzyn” na młodych rekrutach. Byli pa-
sowani szablą, a na hełmach umieszczano 
im pęk orlich piór. W tle widać było rodziny 
w tradycyjnych, cieszyńskich strojach. 

- Wojsko II RP stosowało tak zwaną regio-
nalizację – tłumaczył K. Neścior. - Wynika-
ło to z prostego rozumowania, iż żołnierz 
zawsze będzie chętniej i ofiarniej bronił 
swojej ziemi. 

Mundury żołnierzy nawiązywały do 
tradycji górskiej, również tradycyjne było 
wyszkolenie i tzw. szkoły górskie, odbywa-
jące się na stokach Czantorii lub w rejonie 
Nowego Targu. 

Działo się na Zaolziu
Garnizon cieszyński był zmobilizowany 

o wiele wcześniej niż inne. Wynikało to 
ze sprawy Śląska zaolziańskiego i sytuacji 
pogranicza. Prawie rok przed wybuchem 
wojny Polska, w porozumieniu z władzami 
czeskimi i wymianie not dyplomatycznych, 
dokonała zajęcia Zaolzia. 12 październi-
ka wojsko polskie weszło do Czeskiego 
Cieszyna, witane przez tłumy na ulicach, 
obsypywane kwiatami. Te wydarzenia 
prezentował drugi fragment kronik. 
- Po wytyczeniu granic przez komisję pol-
sko-czeską na most w Cieszynie przyjeżdża 
gen. Hrabczyk i oficjalnie w koszarach 4. 
Pułku zatwierdza przekazanie Polsce tych 
terenów – komentował K. Neścior. 

Kolejny fragment dotyczył wizyty grup 
z Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego w regio-
nalnych strojach, na paradzie wojskowej 
w Warszawie, w listopadzie 1938 r. 11 
listopada, również tego roku, na placach 	
w Cieszynie Zachodnim zorganizowano 
pochód z okazji wizyty prezydenta Igna-
cego Mościckiego. 
- Mało kto wie, że tego dnia prezydent 
przyjechał do Cieszyna. Spędził tam całe 
święto niepodległości, z zamku w Cieszy-
nie wygłosił radiowe orędzie do narodu.
Najstarsi pamiętają jeszcze ułanów. 

Kampania wrześniowa
Cieszyn miał dawać czasowy opór na-

pastnikowi, dlatego większość żołnierzy 
opuściła garnizon i została rozlokowa-
na między Cieszynem a Skoczowem. 	
W mieście został jeden pułk, stacjonował 
na wysuniętej pozycji w rejonie Bogu-
szowic.
- Tam też dochodzi do pierwszej wymiany 
ognia w rejonie Cieszyna około godz. 
11.30. Wcześniej, o godz. 5.30 w rejonie 
Mistrzowic na Zaolziu, ginie pierwszy 
żołnierz pułku, dowódca kompanii zwia-
du, podporucznik Szytland.

O godz. 15 zostają wysadzone wszyst-
kie trzy mosty w Cieszynie, następuje 
rozkaz wycofania się. Major Perl widzi 
możliwość obrony do 2 września, ale 
zostaje kategorycznie odwołany. O godz. 
16.30 ostatni żołnierze polscy opuszczają 
miasto, jednak w Ogrodzonej pod Skoczo-
wem udaje im się zorganizować zasadzkę 
ogniową, gdzie ginie kilkunastu Niem-
ców. Następnego dnia ciężkie walki trwają 	
o wzgórze Bucze w rejonie Górek. 	
W nocy z 2 na 3 września zapada decy-
zja o opuszczeniu Skoczowa. Oddziały 
21.Dywizji Górskiej i cieszyńskie od-
działy 202. Pułku Rezerwowego zmo-
bilizowane, wycofują się przez Bielsko. 
Tam dochodzi do strzelaniny na ulicach 
miasta, z żołnierzami „piątej kolumny”, 
zamieszkanego w dużej części przez 
Niemców miasta. Oddziały polskie co-
fają się aż po miejscowość Krzywaczka, 

gdzie 4. Pułk Strzelców Podhalańskich 	
z Cieszyna przez ponad dobę odpiera 
ataki niemieckiej 21. i 24. Dywizji. Na-
stępnie cieszyński pułk z całą dywizją 
dochodzi 6 września do Bohni, gdzie 
skupiają się wszystkie oddziały z całej 
południowej Polski. Tam też dochodzi 
do bitwy. Bochnia zostaje odbita z rąk 
Niemców, cieszyńscy żołnierze odznacza-
ją się tam podczas brawurowego natarcia. 
7 września oddziały polskie podejmują 
próbę przeprawienia się przez Duna-
jec, w Gardłowie dochodzi do ciężkich 
walk, ginie ponad 300 żołnierzy, w tym 
120 cieszyńskich. 4. Pułk kończy swój 
szlak bojowy w bitwie pod Tomaszo-
wem Lubelskim, gdzie Niemcy zamykają 	
w potężnym kotle całą Armię Kraków. 
- Około 20 września dowódca cieszyń-
skiego pułku, podpułkownik Warzywach, 
zbiera ostatnich żołnierzy, jest och około 
350 i na uroczystej zbiórce dokonuje roz-
wiązania pułku jako formacji. Proponuje 
żołnierzom, aby próbowali mniejszymi 
grupami, przebijać się do Lwowa. Nastę-
puje rozwiązanie pułku, zostaje zakopany 
sztandar pułkowy. Bilans jest tragiczny 
– podczas czterech tygodni kampanii 
wrześniowej ginie 560 żołnierzy. 

Pamięć o strzelcach 
Po wojnie o 4.Pułku w Cieszynie pamięć 

nie gasła, głównie za sprawą sierżanta 
Józefa Matysiaka, który organizował uro-
czystości, takie jak odsłanianie tablic pa-
miątkowych. Po jego śmierci przez dziesięć 
lat nic się nie działo w tej kwestii. 
- Z racji moich powiązań rodzinnych i z za-
miłowania interesowałem się tymi kwestia-
mi. Od zeszłego roku istnieje w Cieszynie 
muzeum 4.Pułku Strzelców Podhalańskich 
– zakończył K. Neścior. Być może to będzie 
kolejny cel wyjazdowego spotkania Klubu 
Propozycji.                 Tekst: Maria Kulis
																							Zdjęcia: Irena Maliborska 

prelegent k. Neścior.

Mundur i uzbrojenie z 1939 r.
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kapLIczka  I  łaWeczka
Na Skalicę chodzę co najmniej dwa razy 

w roku. Na wiosnę, kiedy pokrywa się 
kobiercem fioletowych kwiatów i jesienią, 
gdy złocą się buki. Zaczynam wspinaczkę 
od strony rzeki Wisły i wchodzę na szczyt 
stromym zboczem, wiodącym począt-
kowo wzdłuż dawnego kamieniołomu. 
Można też zdobyć górę Skalicę od strony 
ulicy Skalica. Wtedy pójdziemy łagodnie 
wznoszącą się ścieżką. Celem wędrówki 
zawsze jest kapliczka. Stoi tam odkąd 
pamiętam i odkąd pamiętam, różne hi-
storie krążyły na temat jej powstania. Ja 
słyszałam opowieść o tracącym wzrok 
dziecku, którego ojciec każdego dnia, czy 
śnieg, czy deszcz, chodził na Skalicę, by 
modlić się o ustąpienie choroby syna. Jego 
modlitwy zostały wysłuchane i w podzięce 
zbudował kapliczkę. 

Tematem kapliczki na Skalicy kilka lat 
temu zajęła się Barbara Langhamer, publi-
kując w gazecie „Po górach i dolinach”, 
wydawanej przez parafię św. Klemensa 	
w Ustroniu, listy czytelników. Warto 
przypomnieć to miejsce i jego historię 	
i zaprosić na jesienny spacer na Skalicę.

Temat wywołała Halina Mateja, która 
napisała o modlitwach tam organizowa-
nych, polecała to miejsce zadumy jako 
idealne na letnie wycieczki i poprosiła 
czytelników PGiD o informacje na temat 
powstania kapliczki na wzgórzu Skalica.

Na prośbę odpowiedziała Helena Do-
lczewska pisząc o rozmowie sprzed lat, 
podczas której dowiedziała się o kaplicz-
ce. Rozmówca pani Dolczewskiej opo-

wiedział następującą historię: „Podobno 
na Polanie żyła jakaś rodzina - mówił 
mi nazwisko, ale to było przeszło 40 lat 
temu i już mi z głowy wyleciało. W tej 
rodzinie mieli córkę jedynaczkę i chcieli 
ją wydać bardzo bogato za 30 lat starszego 
gospodarza, a ta dziewczyna spotykała się 
z jakimś chłopcem w jej wieku i chcieli się 
pobrać. Rodzice dziewczyny nie zezwolili 
na małżeństwo, bo był tylko robotnikiem. 
Podobno była z tym chłopakiem w ciąży 	
i rodzice ją tak prześladowali, że ona przed 
rozwiązaniem poszła na Skalicę do lasu, 
tam urodziła i zmarła. Ten chłopak jak 
się o tym dowiedział, powiesił na drze-
wie Jezusa Cierpiącego i Matkę Boską 
z Dzieciątkiem. Ile w tym prawdy, to też 
nie mogę potwierdzić. Pytałam potem 
starszych ludzi, bo to był rok 1960 - 62, 	
a ten, co mi to opowiadał miał ponad 75 
lat. Inni w jego wieku opowiadali, że nie 
spodziewała się dziecka, tylko uciekła 
przed tym starszym bogatym gospoda-
rzem.

Postanowiłam wybrać się na tę Skalicę 
i odszukać Matkę Boską i tak później 
często tam bywałam i zawsze przynosiłam 
kwiaty.”

Dzięki pani Dolczewskiej dowiadu-
jemy się, że obecnie stojąca na Skalicy 
kapliczka nie jest tą oryginalną z początku 
XX wieku, bo: „Obraz wisiał na drzewie, 	
a drzewo było bardzo stare i w czasie wi-
chury wywróciło się, ale Pan Jezus został 
cały i Matka Boska też, lecz ten obraz był 
już tak wyblakły, że w 1985 roku zabra-

liśmy obrazek i Jezusa do domu; obraz 
dałam odnowić pani prof. plastyk Joasi 
Gburek. Z tyłu na tym obrazie była data 
Rok Pański 1901 Skalica i nic więcej. 
Zaprojektowałam takie dwie kapliczki, 	
a że Pan Jezus był tak zardzewiały, to da-
łam go odnowić znajomemu do Kuźni. Po 
opiaskowaniu Jezus został czarny, dlatego 
pomalowałam Krzyż na biało a kapliczki 
z Jezusem i Matką Boską zostały zaszklo-
ne. Na plecach wynieśliśmy te kapliczki 
na Skalicę i tam zostały powieszone na 
nowym drzewie i wszystkie kamienie 
przenieśliśmy od tego wywróconego 
drzewa i tak koło tego drzewa obłożyli-
śmy jak było poprzednio. Pan Michalski 	
z Ustronia (był przewodnikiem wycie-
czek) wyrysował i wypisał mi taki dyplom 
z podziękowaniem.” 

Rok później w redakcji „Po Górach 	
i Dolinach” wrócono do tematu za sprawą 
nieżyjącego już Jana Misiorza, który swój 
list zaczął zdecydowanie słowami: „Ja 
nie znam legendy, ale prawdę skąd się ta 
kapliczka na Skalicy wzięła. Opowiedział 
mi o tym bezpośredni świadek zajścia 
- mój dziadek Adam Kozok. W tamtych 
czasach tutejszymi lasami zarządzał För-
ster (to funkcja nie nazwisko, nazwiska nie 
pamiętam). Mieszkał w budynku, gdzie 
dziś jest Nadleśnictwo, z piękną żoną 	
i dwudziestokilkuletnimi synami o imie-
niu Fritz i Heinz, który był starszy. Mój 
dziadek Adam w roku 1874  pracował 	
u Förstera jako stangret i rusznikarz, 	
a więc woził żonę leśniczego i zajmował 
się bronią myśliwską. Obsługiwał wszyst-
kie polowania, a były organizowane dość 
często.

Dziadek mieszkał w parterowym bu-
dynku, który przed kilku laty został ro-
zebrany. Usytuowany był równolegle 
do nie istniejącego już dziś stawu. Był 
to budynek dwurodzinny, z jednej stro-
ny mieszkała rodzina Nogowczyków ,	
a od strony stawu Kozokowie. W któryś 
niedzielny poranek odbyło się polowanie 
na Skalicy, w którym brało udział kilku 
myśliwych i Pan Zarządca z synem He-
inzem. Myśliwi zajęli swoje miejsca. 
Skalica była wtedy gęsto zarośnięta, 	
w pewnym momencie padł strzał, który 
nieszczęśliwie trafił Heinza. Myśliwi 
znieśli go, przybył lekarz, ale strzał oka-
zał się śmiertelny. Rozpacz rodziców 
był ogromna. Matka chciała popełnić 
samobójstwo. Pan Zarządca kazał służbie 
pochować wszystkie ostre przedmioty 	
w domu. Po kilku miesiącach, kiedy ból 
trochę zelżał, matka poszła na miejsce 
tragedii i kazała tam postawić krzyż 	
i kapliczkę z Matką Boską oraz kamien-
ną ławeczkę. W latach pięćdziesiątych 
minionego wieku byłem wielokrotnie 	
z dziadkiem w tym miejscu i dziadek 
pokazał mi gdzie zginął młody Heinz. Od 
tego czasu na pewno jest to któraś z kolei 
kapliczka, ale każda przypomina tragedię, 
którą tu opisałem.”

Można powiedzieć sprawa wyjaśniona. 
Koniec dociekań, przypuszczeń. Ważne, 
że kolejna historia została wyjaśniona, 
choć trochę żal aury tajemniczości, która 
towarzyszyła temu wyjątkowego miejscu 
na Skalicy.                   Monika Niemiec	

kapliczka znajduje się przy leśnej ścieżce.                                                      Fot. M. Niemiec



8 października 2009 r.	 	 	 Gazeta Ustrońska   ��

dWa karNe
Ks Nierodzim - lKs Pogórze		

�:� (�:�)

1 LKS Wisła Strumień 23 22:6
2 TS Mieszko-Piast Cieszyn 18 22:10
3 LKS Spójnia Górki Wielkie 18 26:15
4 LKS Victoria Hażlach 17 17:13
5 LKS Błyskawica Kończyce W. 13 17:17
6 LKS Strażak Dębowiec 13 18:21
7 LKS Orzeł Zabłocie 11 17:15
8 LKS 99 Pruchna 11 9:11
9 LKS Rudnik 11 18:22
10 KKS Spójnia Zebrzydowice 10 18:22
11 LKS Pogórze 8 11:13
12 LKS Kończyce Małe 8 9:18
13 KS Nierodzim 7 11:16
14 LKS Beskid Brenna 3 5:21

Mecz o mistrzostwo klasy A w Pogórzu 
nie był porywającym widowiskiem, a wy-
nik oddaje obraz gry. Obie drużyny zdoby-
ły bramki z rzutów karnych. Najpierw po 
faulu w polu karnym strzelał celnie z jede-
nastki zawodnik Pogórza, później, również 
po faulu w polu karnym na Bralewskim, 
gola zdobył Wojciech Kawulok. Niero-
dzim miał przewagę w drugiej połowie, ale 
tylko w środku pola. Im bliżej bramki tym 
mniejsza skuteczność naszych piłkarzy. 	
W najbliższą niedzielę o godz 11 Niero-
dzim podejmować będzie drużynę z Koń-
czyc Małych.                                     (ws)

podium w zamościu. druga aneta Molek, 
trzecia Monika cyganek.      Fot. M. kubala                                                    

W ustrońskiej sekcji lekkiej atletyki 
powoli dobiega koniec sezonu sportowe-
go. Nasi młodzi zawodnicy MKS Ustroń 
uzyskali znakomite wyniki. 

Młodzicy na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach (13.09) zdeklasowali swo-
ich rywali zajmując całe podium. I tak 	
w skoku o tyczce zwyciężyła Aneta Molek 
wspaniałym rekordem życiowym (3.40 
m). Monika Cyganek uplasowała się na 
2 miejscu (3,00 m) a trzecią lokatę zajęła 
Natalia Krysta (2,30 m). Na 6 miejscu 
znalazła się Karolina Górniok (2,10 m), 	
a  występująca poza konkursem, ze wzglę-
du na młody wiek Paulina Lederer ustano-
wiła nowy rekord życiowy 2,30 m. 

W konkursie chłopców swą konkurencję 
wygrał Mateusz Nowak, skacząc 3,30 m, 
a Filip Tomiczek, oddając zaledwie dwa 
skoki z powodu kontuzji, zajął 2 miejsce 
(2,50 m) .

W skoku wzwyż Monika Krysta zajęła 
9 m.  zaliczając wysokość 135 cm. 

W trakcie tych zawodów Aneta Molek 
oraz Monika Cyganek, pośród kilkuset 
startujących zawodników, we wszystkich 

tyczkarkI  Na
podIuM

konkurencjach uzyskały najlepsze wyniki 
(w przeliczeniu na punkty wielobojowe), 
za co otrzymały dodatkowe puchary.  

26 i 27 września odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Młodzików, znane jako Mały 
Memoriał Janusza Kusocińskiego w Za-
mościu. I tam również nie zawiedliśmy. 
Aneta Molek wywalczyła srebrny medal 
skacząc 3,30 m a Monika Cyganek  brąz 
(3,10 m.). Na 7. miejscu uplasowała się 
Natalia Krysta, wyrównując swój rekord 
życiowy – 2.70 m. O  krok od medalu był  
Mateusz Nowak, który w emocjonującym 
konkursie aż dwa razy poprawiał swój re-
kord życiowy (3,50 cm) i zajął  znakomite 
4 miejsce. 

Początkiem września nasze dwie skocz-
kinie wzwyż startowały na międzynarodo-
wych zawodach we Włoszech (Maiano). 
Justyna  Kłoda uzyskała 145 cm, a Monika 
Krysta 125 cm. Justyna w tym roku znaj-
duje się na 1. miejscu na listach krajowych  
w swej konkurencji – jej rekord życiowy 
to 153 cm. 

Trenerami zawodników są Marek Kono-
woł oraz Magdalena Kubala.          (MK)
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MieJSKa BiBLiOTeKa PUBLiczNa  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czyTeLNia OgóLNa ORaz WyPOŻyczaLNia dLa dzieci i MłOdzieŻy
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.

BiBLiOTeKa SzKOLNO-œROdOWiSKOWa W USTRONiU - POLaNie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne,  pi¹tek: 8.00 - 18.00.

MUzeUM USTROńSKie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
„zBiORy MaRii SKaLicKieJ” ODDZiaŁ MUZeUM USTROŃSKieGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44, 
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (aK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
galeria „Pod Jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej
 „Trochę wiosny jesienią” - prace ewy Bąk. Wystawa czynna do końca listopada.
 „Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. Wystawa czynna do końca 
grudnia.
KLUB PROPOzycJi: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
Oddzia£ czyNNy:  codziennie w godz. 11-16

gaLeRia SzTUKi WSPółczeSNeJ „Na gOJacH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria czynna ca³y czas.

gaLeRia SzTUKi WSPółczeSNeJ „zaWOdzie” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. galeria czynna: od pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BiURO PROMOcJi i WySTaW aRTySTyczNycH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

cHRzeœciJañSKa FUNdacJa „¯ycie i MiSJa”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WySTaWa MOTOcyKLi zaByTKOWycH - RdzaWe diaMeNTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

czyTeLNia KaTOLicKa  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. Klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

MieJSKi dOM KULTURy „PRaŻaKóWKa” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec 
nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka, mażoretki, taniec break dance 
- zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
aeROBiK - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00;  środa i  piątek - 19.00 - 20.00.
JOga - środa i piątek - 17.50 -18.50.

TOWaRzySTWO KSzTałceNia aRTySTyczNegO - Ognisko Muzyczne   MdK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.

USTROñSKie STOWaRzySzeNie TRzeŹWOœci
Klub abstynenta „RODZiNa”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

MiTyNG aa - czwartek od 17.30  MiTyNG al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FUNdacJa œW. aNTONiegO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;   Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.

eWaNgeLicKie STOWaRzySzeNie „MaRia MaRTa”
ul. Polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

MieJSKi OœROdeK POMOcy SPO£eczNeJ
ul. M. Konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 
STOWaRzySzeNia i zWiĄzKi W PRaŻaKóWce
zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich Si³ zbrojnych na  zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy aK - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWaRzySzeNie POMOcy dzieciOM i ROdziNie”MOŻNa iNaczeJ”W USTRONiU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu: środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-18.00

ŚWieTLica ŚROdOWiSKOWa dLa dzieci i MłOdzieŻy W HeRMaNicacH
•    poniedziałek (16 - 18)  - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
•    wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
•    środa (16 - 18) -  zajęcia sportowe 
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem. 
•    czwartek (16 - 18) - kółko haftu
•    piątek (16 - 18) - kółko teatralne
•    sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.

MieJSKa iNFORMacJa TURySTyczNa  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRaŻ MieJSKa USTROñ 
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z eRy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.

gruszki obrodziły.                                                          Fot. W. Suchta
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

PoZIoMo: �) znosi jajka, 4) tercet grajków, �) imię Zadory 
– włoskiej piosenkarki, 8) huczne zabawy, 9) ptak – symbol 
mądrości, �0) krajobrazy, ��) placówka handlowa, ��) mia-
sto francuskie, ��) jedzonko dla bobasa, �4) ze skrawania, 	
��) szkoła średnia, ��) .... Domini 2009, ��) nocna mara, 
�8) kapitan Arki, �9) popularna solenizantka, �0) coraz 
wyższe w sklepach.
PIoNowo: �) urzędnik grodzki, �) niesamowite wieści, 
�) zacięty bój, 4) konkurentka kina, �) drżące drzewo, 	
�) błaganie o coś, �) krokodyle, ��) grana na scenie, ��) na 
łące, ��) symbol chemiczny cynku.

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter 	
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 16 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr �8

RowEREM NA RówNICę
Nagrodę 30 zł otrzymuje Helena Poloczek z Ustronia, 
ul. Źródlana 79. Zapraszamy do redakcji.

Winsz dlo Palynickigo
na łokrónglice 85 roków
Halo ludkowie, czy pamiyntocie,
że jubilata w tym tydniu mocie?
Je to przezocny człowiek z Polany,
daleko poza tóm dzielnicóm znany.
Dycki moc robił dlo tej społeczności,
by ustróniokóm przysporzyć radości. 
Przez roki kierowoł Komitetym Osiedlowym
i co chwila stowoł przed zadanim nowym.
Przy budowie szkoły też sie angażowoł,
by wszycko było akuratne dycki pozór dowoł. 
Ło przeszłych czasach też pisze gwarowo,
zapómniane łobyczaje łodkrywo na nowo.

Przezocny Władysławie jubilacie miły,
winszujymy zdrowio i moc siły.
Sto roków chórym Ci zaśpiywómy,
bo Cie szanujymy i radzi mómy. 
                                               Znómi ustróniocy

podczas spotkania.

30 września uczniów klasy szóstej z SP 6 odwiedzili szczegól-
ni goście, Dietmar Giebel i Chuck Moody, którzy na co dzień 
mieszkają w Newport w Oregonie. Najpierw szóstoklasiści 
zaprezentowali Amerykanom swoje umiejętności gry w koszy-
kówkę, a potem dali pokaz gry w piłkę ręczną – mało znanej 	
w USA. Chwilę później uczniowie mieli okazję „podszlifować” 
język angielski, podczas wspólnej lekcji z native speaker’ami. 
Tematem przewodnim zajęć były święta i tradycje z nimi zwią-
zane. Jak nakazuje polska gościnność, spotkanie zakończyło się 
poczęstunkiem, który stał się okazją do bardziej luźnych rozmów 
z gośćmi zza oceanu. W ten sposób uczniowie mogli wykorzystać 
swoje umiejętności językowe, ale przede wszystkim kolejny raz 
przekonać się, że warto uczyć  się angielskiego.            (lur)

aMerykaNIe W Sp 6

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniach �8 i �9 września �009 r. na tablicy ogłoszeń 

zostały wywieszone na okres �� dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do trzech 
lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie 
związanymi trwale z gruntem a stanowiących własność 
osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej. 
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Już w piątkowe popołudnie (18 września) wielu uczniów klas 
pierwszych patrzyło w niebo z pytaniem: „Będzie czy nie bę-
dzie?”. Chodziło, oczywiście, o dobrą pogodę następnego dnia. 
Dnia baaardzo ważnego, bo miał się odbyć integracyjny rajd 
pierwszaków do Jonka na Kępie. 

W sobotni poranek każda z klas została przywitana przez 
dyrekcję szkoły. Uczniowie zostali zaznajomieni z przebiegiem 
rajdu oraz regulaminem i… wyruszyli w 15-minutowych odstę-
pach czasu na cztery trasy, bo udział brały cztery klasy. Na mecie 

rajd pIerWSzakóW

czekała na zmęczoną, ale zadowoloną młodzież, pani Kamińska 
– szkolna specjalistka od turystyki i przyrody. Uczniowie mieli 
rozwiązać kilka zadań dotyczących miejscowej flory, złożyć 	
z wcześniej przygotowanych puzzli podobiznę patrona szkoły, prof. 
Jana Szczepańskiego, odpowiedzieć na pytania dotyczącego jego 
życia i twórczości. Nie obyło się też bez pysznych drożdżówek 	
i soczków. 

Po wyczerpujących zmaganiach podano wyniki rajdu – zwy-
ciężyli uczniowie klasy 1b – oraz wręczono uczniom specjalne 
certyfikaty, wpisując ich, tym samym, do grona Braci Uczniow-
skiej Gimnazjum nr 1 im. prof. J. Szczepańskiego w Ustroniu.

Nad przebiegiem rajdu czuwali dyrektor M. Wraga-Żdan, dy-
rektor Leszek Szczypka, wspomniana już nauczycielka biologii, 
J. Kamińska oraz wuefiści, wychowawcy klas i inni nauczyciele, 
którzy zgodnie zauważyli, że rocznik pierwszaków jest wyjąt-
kowo żywy. 

Sobotnia impreza należała do udanych. Niech żałują ci, co 
ciepłe, jesienne przedpołudnie, spędzili przed komputerem…  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jolanta Chwastek	

podczas wykonywania zadań.                           

pokoLeNIe  24
26 września 2009 roku odbyła się już II Konferencja POKOLE-

NIE 24 z cyklu TWÓRCY HISTORII – Modlitwa, która zmienia 
rzeczywistość, zorganizowana przez Chrześcijańską Fundację 
Życie i Misja (ChFŻiM) z Ustronia. Wykładowcami byli: Jerzy 
Rycharski (Ruch Polska dla Jezusa), David Hoffbrand z Brighton 
(Anglia) oraz Paweł Wieja z Ustronia. 

Główne przesłanie konferencji to: moc modlitwy, która sprawia, 
że Bóg jest realny i działa w naszym życiu! 

Konferencja zgromadziła rekordową liczbę uczestników: około 
300 młodych osób z całej Polski. Piękną wizytówką dla naszego 
miasta stał się również koncert grupy Pokolenie 24. Wieczorem na 
rynku w Ustroniu do młodzieży, która przyjechała na konferencję, 
dołączyli mieszkańcy Ustronia oraz wielu turystów. Całe rodziny 
wzięły udział w tym szczególnym wydarzeniu – pełnym radości 	
i uwielbienia Boga.

Konferencje POKOLENIE 24 skupiają młodych ludzi z całej 
Polski, którzy są pełni pasji dla Boga i chcą wspólnie Go poznawać, 
uwielbiać oraz tworzyć wokół siebie nową rzeczywistość, opartą 
na wartościach biblijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami konferencji na 
stronie: www.koinonia.misja.org.pl oraz do obejrzenia zdjęć 	
z wydarzenia na: www.misja.org.pl.Na scenie na rynku.                                                      Fot. W. Suchta

od sierpnia na równicy tuż przy schronisku rezyduje Mikołaj. Ma bro-
dę, odpowiednią czapkę i oczywiście czerwone wdzianko obszywane 
białym futerkiem. Na razie Mikołaj tylko przyjmuje dzieci we własnym 
domku, ale w planach ma sprowadzenie reniferów na równicę. 
czyżby kolejna atrakcja?                                            Fot. W. Suchta	
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W ostatnią sobotę Kuźnia podejmowa-
ła na własnym boisku piłkarzy z Wisły 
Ustronianki w meczu o mistrzostwo ligi 
okręgowej. Mecze z Wisłą zawsze przycią-
gają kibiców i tym razem było podobnie. 
Przyjechała też spora grupa mieszkańców 
Wisły. Mecz taki, to nie tylko okazja do 
sportowych emocji, ale również towa-
rzyskie spotkania. W sumie mecz obser-
wowało blisko 350 widzów. Od dwóch 
lat w Wiśle Ustroniance występowało 
kilku czarnoskórych piłkarzy z Zimbabwe. 
Obecnie znaleźli miejsce w drużynach 
wyższych lig i nie mogliśmy podziwiać 
ich zagrań na boisku Kuźni. 

Sam mecz zachwycić nie mógł. W pierw-
szej połowie przewagę zdobywają futbo-
liści z Wisły, ale nie udaje im się zbliżyć 
do bramki Kuźni. Najgroźniejsza akcja ma 
miejsce w 42 min., gdy to po strzale piłka-
rza Ustronianki piłka odbija się od słupka. 
Druga polowa rozpoczyna się fatalnie dla 
Kuźni, gdyż w 49 min. traci bramkę po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego i strzale 
głową. Potem na boisku już niewiele się 
dzieje. Ustronianka zadowolona z wyniku 
stara się nie popełnić błędu w obronie. 
Kuźnia natomiast przeprowadza ataki dość 
chaotycznie, rzadko się udaje podać piłkę 
do partnera. Zresztą trudno wygrać mecz 
nie oddając ani jednego celnego strzału na 
bramkę. Poziom widowiska nie zachwycił 
licznie zgromadzonych kibiców.

Mecz dobrze sędziował Jarosław Bryl. 
Mimo ostrej gry, nie doszło do niesporto-
wych zachowań, oczywiście poza wulga-
ryzmami, ale na to już nikt nie reaguje. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: P. Macura, 
K. Miedziak (od 80 min. D. Czyż), M. To-
mala, B. Wydra, R. Podżorski, Ł. Tomala, 
M. Pszczółka, D. Szpernol, D. Madzia (od 
46 min. T. Czyż, T. Kożdoń, P. Wydra (od 
83 min. P. Kożdoń)

Trener Wisły Ustronianki Ireneusz 
Kościelniak: - Przede wszystkim jestem 
zadowolony z wyniku. Myślałem, że bę-
dzie to zdecydowanie łatwiejszy mecz, 
bo obserwowałem Kuźnię i wiem, że to 
zespół grający do utraty pierwszej bramki. 
Dlatego po strzeleniu gola powinno się 
łatwiej grać i podwyższyć rezultat. Mieli-
śmy sytuacje, ale nasz zawodnik z pięciu 
metrów strzelił osiem metrów obok. To 
trochę dziwne. Poza tym były to derby, 	
a w pojedynku derbowym nawet najlep-
szych drużyn jest mało ładnej gry, za to 
dużo walki, fauli. Poza tym i w Kuźni 	
i w Wiśle zmienił się trener i dajcie im tro-
chę czasu. Nie da się w ciągu paru tygodni 
zmienić nastawienia drużyny. Poza tym 	
w obu zespołach przemeblowano skład 

1 GKS Morcinek Kaczyce 19 17:7
2 LKS Sokół Zabrzeg 18 21:6
3 TS Czarni-Góral Żywiec 18 19:7
4 KS Spójnia Landek 18 17:12
5 TS Podbeskidzie ii BB 16 14:11
6 LKS Radziechowy 15 21:15
7 TS Koszarawa Żywiec 15 16:15
8 LKS Świt Cięcina 14 11:11
9 LKS Błyskawica Drogomyśl 13 19:9
10 LKS Drzewiarz Jasienica 11 9:12
11 LKS Tempo Puńców 10 11:14
12 KS Wisła Ustronianka 9 11:13
13 RKS Cukrownik Chybie 8 8:14
14 LKS Bestwina 6 9:20
15 KS Kuźnia Ustroń 6 8:19
16 LKS Halny Przyborów 6 8:24
17 LKS Pasjonat Dankowice 4 10:20

i trzeba trochę czasu, zawodnicy muszą 
nabrać pewności siebie. Gramy o jak naj-
wyższe miejsce w tabeli, ale pomalutku.

Trener Kuźni Michał Kurzeja: - Cóż 
tu mówić. Kolejna, piąta porażka, bardzo 
bolesna, bo to derby. W pierwszej połowie 
Wisła nas zdominowała, grała szybciej 
i to nie podlega dyskusji. W drugiej po-
łowie po strzeleniu bramki, kontrolowali 
przebieg gry, cofnęli się i bardzo mądrze 
grali z tyłu. Wiadomo, jak na połowie jest 
dwudziestu ludzi, to ciężko coś stworzyć. 	
Z naszej gry niewiele wynikało, a oni 
szukali okazji z kontry. My nie oddali-
śmy strzału w światło bramki. Graliśmy 
chaotycznie. W każdym meczu są roszady 
personalne, z różnych powodów. Rozu-
miem wiele sytuacji i jestem tolerancyjny. 
Ale potem zawodnicy nie rozumieją się 
na boisku. Gra jest chaotyczna, nie ma 
porządnego przyjęcia piłki. Wiele zależy 
od indywidualnego wyszkolenia zawod-
ników. Można powiedzieć, że Wisła miała 
jedną sytuację i ją wykorzystała, my też 
mieliśmy jedną, ale niewykorzystaną.					
                         wojsław suchta

derby  dLa  WISły
Kuźnia Ustroń - wisła Ustronianka  0:� (0:0)

przepychano się na całym boisku.                                                                      Fot. W. Suchta

czy to jeszcze futbol?                               Fot. W. Suchta
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„Jesteście najlepszym zespołem dziecięcym w dziejach Ślą-
ska” – tymi słowami prof. Daniel Kadłubiec, kierownik Zakładu 
Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Filii UŚ w Cieszynie, a także 
główny organizator uroczystego koncertu z okazji 80 urodzin śp. 
Stanisława Hadyny – podziękował Dziecięcej Estradzie „Rów-
nica” przy SP-1 na czele z jej kierownikiem artystycznym Renatą 
Ciszewską (…). „Wasz zespół to prawdziwa rewelacja, to perełka, 
którą należy pielęgnować, otaczać mecenatem, po prostu trzymać 
tak dalej” – powiedział profesor.

Z wywiadu z Anną, Antonim i Szymonem Dyrda, właścicielami 
firmy drogowo-mostowej: Ustroń nie ma jasnej sieci dróg. Ciągle 
wisimy na przelotowej drodze. Obwodnica powstała dla ruchu 
omijającego Ustroń, w samym mieście nie ma logicznej sieci ko-
munikacyjnej. Sporo mówi się o budowie wewnętrznej obwodnicy. 
Naszym zdaniem jest to niezbędne. Wszyscy boją się tej drogi,  
a ona ułatwiłaby mieszkańcom życie. Mówiąc o problemach ko-
munikacyjnych w Ustroniu nie sposób nie wspomnieć o okolicach 
rynku. Co tam można zrobić? Małe rondo. Obecnie powstaje ich 
sporo i okazuje się, że kierowcy akceptują takie rozwiązania.

Sensacyjna wiadomość, że w Ustroniu wycina się całe połacie 
lasu, na pewno zaniepokoiła niejednego mieszkańca. W piątek  
1 października od rana przedstawiciele prasy brukowej dzwo-
nią do Urzędu Miejskiego. My postanowiliśmy sprawdzić rzecz 
na miejscu. Faktycznie na Zawodziu przy ul. Szpitalnej widać 
wykarczowany kawałek. Znajduje się tam też tablica informa-
cyjna, z której można się do wiedzieć, że jest to budowa domków 
jednorodzinnych „Zawodzie II” prowadzona przez Inwestbud. 
„Z drzewami wygląda to następująco – mówi Jacek Nawrocki  
z Inwestbudu. – Teren kupiliśmy od miasta. Zapisany jest on  
w planie przestrzennego zagospodarowania jako przeznaczony 
pod budownictwo mieszkaniowe” (…). Następnie J. Nawrocki 
pokazuje decyzję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Katowicach, w której czytamy: „Zezwalam na wyłączenie  
z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 32 ary.”                    (mn) 

www.ustron.pl

Promocja okien PCV f.h. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033 854-53-98.

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

Kupię antyki, starocie, itp. 790-
467-020.

Węgiel Eko-groszek, pakowa-
ny, drewno opałowe, transport. 	
0 518-201-189.

Pogotowie komputerowe, dojazd 
gratis. Tel. 514-79-69-09.

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-854-
22-57. www.komandor-ustron.pl.
	
Pokój do wynajęcia. Tel. 500-849-
356 po 16.

Sprzedam komputer, monitor LCD 
17”, drukarkę. 509 364 330.

Kupię sprzęt audio z lat 1960-
2000. Tel. 502-685-400.

Pokój do wynajęcia. Tel. 600-
550-554.

Instalacje centralnego ogrzewania 
i sanitarne, nowe oraz remonty. 
Tel. 504-666-410.

Okna EUROCOLOR, 10 lat gwa-
rancji, wielka promocja! Drzwi 
i rolety. AV, ul. Dworcowa 6, 
Ustroń. (33) 85-44-989.

Przerobimy pierzyny na kołdry 	
i poduszki. Szyjemy ciepłe kołdry 
z wełny, pierza, puchu. Pracownia 
Cieszyn, Chrobrego 25. Tel. 601-
288-793.

OPIEKUNKA. Dobra opiekunka 
szuka pracy. 883-313-671.

Nowootwarty gabinet masażu 
leczniczego. 666-317-999. Ustroń, 
Rynek 3.

Sprzedam Renault Clio, 1997 rok, 
poj. 1,2. 505-841-862.

dziesięć  lat  temu

        KUlTURA
8.10  godz.13.00   „Barwy brzmienia - instrumenty dęte drew-	
         niane”, audycja muzyczna dla klas II gimna-	
         zjalnych, Prażakówka.
13.10  godz.10.00   spotkanie z emerytowanymi nauczycielami 	
         i pracownikami oświaty, Muzeum Ustrońskie.	
	 sPoRT
11.10 godz. 11.00 Mecz piłki nożnej Ks Nierodzim - lKs	
         Kończyce Małe, stadion w Nierodzimiu.
 KINo	
9-15.10  godz.18.30  MĄDRośĆ I sEKs, komedia obyczajowa, 	
         18 lat, USA. 
9-15.10 godz.19.50  osTATNIA AKCJA, komedia sensacyjna,	
         15 lat, Polska.

*    *    *

8-9.10  - „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
10.10   - centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
11.10   - Venus ul. grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
12-13.10 -  pod Najadą ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
14-15.10 - Na Szlaku ul. 3 Maja 46   tel. 854-14-73
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

Nie dbając o własną budę ...                                        Fot. W. Suchta

... nawet arystokraci trafiają na bruk.           Fot. W. Suchta
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felieton
w kręgu filozoficznej 

refleksji (��)

felieton

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Eku-
meniczne w Ustroniu zostało powołane 
między innymi do popierania wszelkich 
inicjatyw o charakterze ekumenicznym. 
Popiera więc wszelkie dążenia do posze-
rzania i pogłębiania współpracy między 
członkami różnych Kościołów, a przede 
wszystkim Kościoła Rzymskokatolickie-
go i Ewangelicko-Augsburskiego. Przy 
zachowaniu własnej tożsamości chcemy 
się uczyć od siebie wzajemnego zrozu-
mienia i poszanowania. Chodzi o szuka-
nie jedności w różnorodności. O to, że 
różnice nie muszą dzielić, że możemy 	
w wielu dziedzinach współpracować ze sobą 	
i wzajemnie sobie pomagać.

Przy tym trzeba mieć świadomość tego, 
że minione wieki podzieliły chrześci-
jaństwo i wzniosły pomiędzy różnymi 
wyznaniami bariery wzajemnego niezro-
zumienia, niechęci, a nawet nienawiści. 
Do wzajemnego zbliżenia Kościołów 
potrzebne jest przezwyciężenie tych barier. 
Zaś pierwszym krokiem do tego jest wza-
jemne poznanie się. Okazuje się bowiem, 

że społeczności wyznaniowe, nawet te 
żyjące obok siebie, często niewiele wie-
dzą o sobie wzajemnie. Rzetelna wiedza 
zastępowana jest nieraz przez stereotypy, 
czy powtarzanie o innych wiadomości 
fałszywych, niepełnych czy takich, które 
już dawno przestały być aktualne.

Wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu 
chrześcijan różnych wyznań ma służyć 
organizowana przez Chrześcijańskie Sto-
warzyszenie Ekumeniczne konferencja: 
Kościoły Chrześcijańskie – same o sobie. 
Podstawowe założenie tej konferencji 
opiera się na prostym pomyśle, że poszcze-
gólne Kościoły najlepiej przedstawią ich 
przedstawiciele. Przedstawią oni to, co 
najważniejsze dla określenia tożsamości 
danego Kościoła, a więc jego teologię, or-
ganizację, życie religijne, historię, a także 
sytuację w Polsce i na świecie. Przy tym 
po wykładach przewidziany jest czas na 
dyskusję, która będzie służyć uzupełnieniu 	
i sprecyzowaniu przekazanych wiadomo-
ści. Tak już bowiem jest, ze to, co oczy-
wiste dla członka danego Kościoła, nie 
zawsze jest jasne i zrozumiałe dla kogoś, 
kto tego Kościoła nie zna bliżej, bądź po 
raz pierwszy o danym Kościele słyszy.

Podczas konferencji obok Kościołów 
mających licznych wyznawców w naszym 
mieście, a więc Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego i Kościoła Rzymskokato-
lickiego, przedstawione zostaną Kościoły, 
które mają tu nielicznych bądź żadnych 
wyznawców. Dobór przedstawionych 

Kościołów wynika z ich zaangażowania 	
w ruch ekumeniczny. Dlatego obok Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego i Greckoka-
tolickiego wygłoszone zostaną referaty 
na temat siedmiu Kościołów tworzących 
Polską Radę Ekumeniczną. Są to Kościoły 
członkowskie Rady: Polski Autokefa-
liczny Kościół Prawosławny, Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewan-
gelicko-Reformowany, Kościół Ewange-
licko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan 
Baptystów, Kościół Polskokatolicki i Ko-
ściół Starokatolicki Mariawitów.

Ustrońskie Stowarzyszenie Ekume-
niczne dołożyło starań, aby poszczególne 
Kościoły przedstawione zostały przez 
właściwych reprezentantów; biskupów, 
wykładowców uczelni teologicznych 
,bądź duchownych wyznaczonych przez 
zwierzchników Kościołów. Konferencja 
będzie okazją do poznania wymienionych 
wyżej Kościołów z najlepszego źródła. 
Warto więc w niej wziąć udział. Wszak 
dobrze jest znać nie tylko swój Kościół, 
swoje wyznanie, ale także inne Kościoły 
i wyznania. Dlatego też Stowarzyszenie 
Ekumeniczne zaprasza wszystkich intere-
sujących się Kościołami Chrześcijańskimi 
do auli Gimnazjum Nr 1 w Ustroniu przy 
ul. Partyzantów 2, na konferencję Kościoły 
Chrześcijańskie – same o sobie. Odbywać 
się ona będzie w dniach 9 i 10 paździer-
nika br. W piątek obrady rozpoczną się 	
o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 10.

                                              Jerzy Bór  			

Kościoły chrześcijańskie 
– same o sobie

Tak sobie myślę

1. Rozpoczął się nowy rok akademic-
ki 2009/2010. W kontekście radykalnej 
redukcji przedmiotów filozoficznych na 
większości kierunków studiów, filozofowie 
muszą przekonująco wykazać, że filozofia 
stanowi niezbywalny i użyteczny element 
procesu dydaktycznego również na pozio-
mie akademickim. Muszą tego dokonać 
w niesprzyjającej im sytuacji kulturowej, 
gdyż dominuje radykalny relatywizm gło-
szący, że „każdy ma swą filozofię” i „każdy 
ma prawo do swej filozofii”. Filozofowie 
muszą podjąć działania, także działania 
marketingowe, aby przekonać przedstawi-
cieli innych dziedzin wiedzy i decydentów, 
którzy są odbiorcami ich usług naukowo-
dydaktycznych, że filozofia to  konieczny 
i wysoce przydatny element kształcenia 
akademickiego. 

2. Jak skutecznie wykazać, że filozofia 
jest niezbywalna i użyteczna, gdy w prak-
tyce rozpowszechnione jest mniemanie, 
że należy ją – jako balast – eliminować 	
z programów studiów? Jak konsekwentnie 
ukazywać jej użyteczność w efektywnym 
kształceniu w różnych dziedzinach wiedzy, 
gdy filozofowie wciąż powtarzają, że jest 

ona bezinteresownym poszukiwaniem 	
i poznawaniem prawdy? 

2.1. Uprawianie przez filozofów marke-
tingu własnej dziedziny wydaje się zaję-
ciem dość podejrzanym, nawet zdrożnym 
i wręcz niegodnym. Atoli uważnie przyglą-
dając się postawie wzorcowego starożytne-
go filozofa, czyli Sokratesa, dostrzegamy, 
jak umiejętnie poszukiwał i pozyskiwał 
swych rozmówców, którym wykazywał 
konieczność i przydatność refleksji filozo-
ficznej. Można rzec, że istnieje sokratejski 
wzór marketingu filozoficznego. O tym, że 
są to skuteczne działania, świadczą dzieje 
filozofii, która się rozwinęła w kulturze 
europejskiej. Zarazem są to działania ry-
zykowne, o czym świadczy śmierć So-
kratesa. Zawsze znajdzie się paragraf, aby 
wyeliminować filozofa, który rządzącym 
będzie wydawał się nieprawomyślnym. 	
W każdych czasach wielu jest takich, którzy 
z faktu posiadania władzy – także władzy 
w zakresie zarządzania instytucjami aka-
demickimi – wyprowadzają przekonanie 	
o posiadaniu przez siebie wiedzy lepszej 
od innych; władza ma dawać wiedzę, 	
a autorytet władzy ma wymuszać posłuch 
wobec wiedzy głoszonej przez władze. 

2.2. Filozofowie powinni wykazywać 
odwagę myślenia w poszukiwaniu praw-
dy, jeśli chcą podjąć się sokratejskiego 
marketingu swej dziedziny. Powinni oni 
podejmować niezauważane przez innych 
problemy badawcze, wykazując wartość 
tych problemów. W ten sposób filozofo-
wie mogą skłaniać przedstawicieli innych 
dziedzin wiedzy, aby wspólnie z nimi 
rozważali te pytania, które występują 	

w obszarze badawczym danej dziedziny, 
ale mają charakter filozoficzny. Wymaga to 
od filozofów samodzielności poznawczej, 
kompetencji i rzetelności. Wymaga to 
również od przedstawicieli innych dziedzin 
wiedzy o problemach i metodach filozofii 
oraz wyrobienia postawy intelektualnej 
otwartości (wrażliwości) na kwestie filozo-
ficzne, występujące w różnych obszarach 
wiedzy. 

3. Wśród części średniowiecznych profe-
sorów teologii żywe było przeświadczenie 
– wyrażane w marketingowej wręcz sen-
tencji – iż „bez filozofii nie ma zbawienia”; 
tzn., że bez filozofii nie ma ani uprawiania, 
ani nauczania teologii. Jeśli dla filozofii 
– dla jej uprawiania i nauczania – udało się 
pozyskać wielu średniowiecznych profeso-
rów teologii, to należy żywić nadzieję, że 
także dziś, dzięki sokratejskiemu marke-
tingowi uda się pozyskać przedstawicieli 
innych dziedzin i przekonać ich do zasad-
ności dwóch tez: (1) „bez filozofii nie ma 
nauki i nie ma nauczania akademickiego” 
oraz (2) „bez filozofii nie ma zrozumienia 
człowieka, który uprawia naukę”. Aby tego 
dokonać, trzeba z przedstawicielami in-
nych dziedzin prowadzić dyskusje i podej-
mować te pytania, które są dla nich istotne, 
a zarazem filozoficznie doniosłe. Wówczas 
to eliminację przedmiotów filozoficznych 
na danym kierunku studiów będzie można 
przekonująco interpretować nie tylko jako 
brak zrozumienia dla walorów filozofii, ale 
przede wszystkim jako brak zrozumienia 
podstawowych zagadnień danej dziedziny 
wiedzy, której studia mają dotyczyć. 

																																		Marek Rembierz
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koMpLet  zWycIęStW
1 KS aZS Politechnika Śl. Gliwice  9
2 TRS Siła Ustroń   8
3 SV MOSiR Zabrze   6
4 SK Górnik Radlin   6
5 MOSiR Czechowice Dziedzice  4
6 GKS „KOMBUD” Tychy ‘71  2
7 KS Halny Węgierska Górka  1
8 UKS Metalik Radziechowy  0

Drużyna siatkarzy TRS „Siła” Ustroń 
gromi rywali w III lidze. Po zdobyciu 
dwóch punktów w meczu z Halnym Wę-
gierska Górka, w ostatni weekend zali-
czyli dwa zwycięstwa, oba za trzy punkty. 
Dzieje się tak dlatego, że za wygraną 3:2 
zwycięzcy otrzymują dwa punkty, poko-
nani jeden, natomiast za wygrane 3:0 i 3:1 
zwycięzca dostaje trzy punkty, pokonani 
pozostają bez punktu.

W ostatnią sobotę Siła grała na wyjeź-
dzie w Zabrzu z SV MOSiR i pierwszego 
seta nasi siatkarze niestety przegrali do 20. 
Potem nie było już problemów i trzy kolej-
ne sety wygrywają do 20, 19 i 18. Następ-
nego dnia, w niedzielę 4 października, Siła 
podejmowała w Ustroniu drużynę OFS 
MOSiR Czechowice-Dziedzice, dotych-
czas liderującej w tabeli. Nasi siatkarze 
podeszli do meczu skoncentrowani i tylko 
przez kilka minut przeciwnikom udawało 
się utrzymywać wyrównaną grę. Potem 
Siła prowadzi 9:6, następnie przy stanie 
12:8 trener Czechowic po raz pierwszy 
bierze czas. Niewiele to daje, a przewaga 
Siły rośnie. Seta wygrywają 25:16. Drugi 
set bez historii i pewna wygrana Siły 
25:19. Trzeci set nasi siatkarze rozpoczy-
nają dość niefrasobliwie i po pierwszych 
piłkach przegrywają 2:6. Reprymenda 
trenera Zbigniewa Gruszczyka sprawia, 
że doprowadzają do stanu 11:11. Teraz de-
nerwuje się na swych zawodników trener 
z Czechowic. W sumie set dla Siły 25:19 
i pewna wygrana 3:0. Mecz obserwowało 
kilkudziesięciu widzów.

Zespół TRS Siła tworzą zawodnicy: Ma-
teusz Haltof, Marcin Zamojski, Sławomir 
Cichy, Wojciech Śliwka, Ireneusz Mikler, 
Paweł Gabzdyl, Szymon Czapla, Artur 
Grzegorzek (kapitan), Kamil Kolankow-
ski, Grzegorz Wereszka, Bartosz Bezeg 
(libero), Bartosz Czapla, Adam Gąsior, 
Łukasz Gradkowski, Maciej Michalik, 
Dawid Grzegorzek, menedżer: Grzegorz 
Kukulski

Trener Czechowic Roman Gil: - Jeśli 
chodzi o mój zespół, to nie mam nic do po-

wiedzenia. Żenujące widowisko. Chłopcy 
chyba przyjechali na wycieczkę do Ustro-
nia, pooddychać świeżym powietrzem. 
To co pokazali, było żenujące. Nie wiem 	
z czego to wynika. Może podeszli do tego 
niepoważnie. Ja tu dzisiaj straciłem czas.

Trener Siły Zbigniew Gruszczyk: - 
Już wczoraj na wyjazdowym spotkaniu 	
w Zabrzu można było zauważyć, że forma 
zaczyna się stabilizować. W Zabrzu mecz 
był pod naszą kontrolą. W szczególności 
zostały poprawione te elementy, które 
szwankowały w pierwszym spotkaniu. 
Myślę tu o przyjęciu i zagrywce. Zdecydo-
wanie mniej błędów własnych. Podobnie 
było w dzisiejszym spotkaniu. Praktycznie 
cały czas mecz pod naszą kontrolą, zespół 
grał równo we wszystkich elementach. 
Wysoki stopień skuteczności przyjęcia 
i ataku. Zagrywka może lżejsza, ale bez 
dostarczania punktów przeciwnikowi. 
Organizacja gry nie pozwoliła rywalom 
nawiązać z nami walki. A przeciwnicy na 
rozgrzewce prezentowali się rewelacyjnie, 
dużo lepiej niż my. Nie wyróżniam żadne-
go z chłopaków. Byli w pełni skoncentro-
wani i razem z nimi cieszę się z wygranej. 
Trudny przeciwnik, świetny wynik. Zapra-
szam wszystkich sympatyków siatkówki 
na kolejne mecze. Zaczęło się coś fajnego 
i mam nadzieję, że będziemy to konty-
nuować.                        wojsław suchta	

Nie wszystko da się obronić.                                                                               Fot. W. Suchta

Mecze u siebie (tłustym drukiem) TRS Siła rozgrywa w sali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 2. Mecze rozgrywane są w soboty o godz. 18, a w niedziele 	
o godz. 11.

Do rozegrania pozostały spotkania:
10 października  GKS Kombud Tychy - TRS Siła Ustroń
�� października TRs siła Ustroń - UKs Metalik Radziechowy
24 października SK Górnik Radlin - TRS Siła Ustroń
�� października  TRs siła Ustroń - Kś AZs Politechnika Gliwice
7 listopada    KS Halny Węgierska Górka - TRS Siła Ustroń
�4 listopada   TRs siła Ustroń - sV MosiR Zabrze
15 listopada   OFS NOSiR Czechowice-Dziedzice - TRS Siła Ustroń
�� listopada  TRs siła Ustroń - GKs Kombud Tychy
28 listopada   UKS Metalik Radziechowy - TRS Siła Ustroń
� grudnia   TRs siła Ustroń - sK Górnik Radlin

Mecze SIły W III LIdze


