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Jest to pierwsza pana kadencja. Czy przedtem ten sposób, jak 
to ma miejsce, wyobrażał pan sobie pracę radnego?
W szcegółach nie wiedziałem jak to będzie wyglądało. W więk-
szości jednak moje wyobrażenia pokryły się z rzeczywistością.
Jest pan dość intensywnie zaangażowany zawodowo. Czy 
bycie radnym nie przeszkadza?

(cd. na str. 2)

Rozmowa z radnym Piotrem Markuzelem
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kryto średniowieczny bruk. 
Kilka wieków temu chodzili  
po nim i jeździli kolasami cie-
szyńscy książęta. Fragment 
bruku został udostępniony tu-
rystom. Ostatnio prowadzone 
„wykopki” doprowadziły do 
kolejnych odkryć.

Kościół ewangelicki w Wiśle 
Centrum budowano w latach 
1833 - 1838. W ubiegłym roku 
wyremontowano wieżę. W tym 
roku jest szansa na odnowienie 
całej elewacji i wymianę okien, 
bowiem tutejsza parafia otrzy-
mała unijną dotacje na ten pro-
jekt. Wisłę nadal zamieszkują 
w większości luteranie.

Z okazji 10-lecia Muzeum Re-
gionalnego „Na Grapie” w Ja-
worzynce, na frontowej ścianie 
drewnianego budynku umiesz-
czono tablicę pamięci dra Je-
rzego Ruckiego, fundatora pla-
cówki, zmarłego w Szwajcarii. 
Zaprojektował tę tablicę Karol 
Kubala. W ubiegłym roku mu-
zeum obchodziło 15-lecie.

W dolinie Jatnego w Brennej 
stał kiedyś folusz, czyli warsz-
tat do wyrobu sukna. Koło wod-
ne i dwa ciężkie młoty były tam 
jeszcze po wojnie. Przeniesiono 
je do skansenu w chorzowskim 
Wojewódzkim Parku Kultury  
i Wypoczynku. 

Przejście graniczne w Cieszynie 
Boguszowicach funkcjonowało 
od 1991 roku. Budowano je trzy 
lata. Nad granicą przerzucony 
jest  największy w Polsce po-
łudniowej most o długości 760 
m. Od dwóch lat nie ma kontroli 
paszportowej), ale most dalej 
jest granicznym.

Pierwszy na Śląsku Cieszyńskim 
zajazd z prawdziwego zdarzenia 
stanął przy „ustrońsko-trzyniec-
kiej drodze powiatowej, za zam-
kiem a naprzeciw góry Pazuch”, 
jak napisano w starym przewod-
niku. Tym miejscem był Dzię-
gielów, a zajazd został otwarty 
około 1870 roku.             (nik)

Typowym pałacem miejskim  
z końca XVIII wieku jest dawna 
rezydencja Larischów w Cie-
szynie. Obecnie jest tu Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, które ma 
206 lat i jest drugim w Polsce, 
po Muzeum Czartoryskich, gdy 
chodzi o wiek.

Na Górze Zamkowej w Cie-
szynie, po usunięciu blisko 
metrowej warstwy ziemi, od-

p.	markuzel																																																																				Fot.	W.	Suchta

*    *    *
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Żyję z pracy zawodowej, aczkolwiek nie po to zdecydowałem się 
kandydować, żeby później nie móc pogodzić pracy zawodowej 
z funkcją radnego. Jest to wyzwanie, chęć zaangażowania się na 
rzecz społeczności lokalnej, jest to także możliwość samoreali-
zacji w innym obszarze.
A miał pan na początku kadencji sprawy do załatwienia 
przede wszystkim?
Powiem szczerze, że myślałem głównie o sporcie i obiektach 
sportowych. To był mój cel podstawowy, ale jak się okazało 
realizacja nie jest taka prosta jakby się mogło wydawać. Na 
początku kadencji na pewno musiałem się zapoznać z możliwo-
ściami radnego. Pomysły i plany w pewnej mierze trzeba było 
zweryfikować. Po trzech latach mogę powiedzieć, że włożona 
praca dobrze wróży na przyszłość. Pewne sprawy idą w dobrym 
kierunku, a coraz lepiej też widać efekty w postaci hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1. Oczywiście jest to owoc pracy 
radnych wcześniejszych kadencji, natomiast nasza praca polega 
na finalizacji tego projektu.
Jakie są szanse na wybudowanie nowego stadionu?
To temat, który mam stale na myśli, jeszcze go nie widać, jednak 
na stan mojej wiedzy, wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. 
Najistotniejszym problemem była własność działek. Na dzień 
dzisiejszy jest uchwała walnego zebrania klubu o przekazaniu 
działek miastu, kolejny krok to przyjęcie darowizny przez miasto 
i tu chyba będzie pozytywna decyzja Rady Miasta. Takie mam 
odczucie rozmawiając z radnymi. Kiedy miasto będzie władało 
tymi gruntami, wtedy można przejść do etapu projektowania. 
Pozostaje też kwestia określenia finansowych możliwości naszej 
gminy. Jak na razie nie udało się pozyskać środków zewnętrznych. 
Próbowaliśmy skorzystać z przygotowań do Euro 2012, jednak 
takich możliwości nie ma. Prawdopodobnie tę inwestycję będzie-
my musieli zrealizować ze środków własnych gminy. 

To dość droga inwestycja. Czy nas na to stać?
Jest to kilka milionów złotych, co jest kwotą poważną, ale pa-
miętać trzeba, że drogie projekty uwzględnione w strategii są na 
ukończeniu. Mam tu na myśli głównie przebudowę amfiteatru, bu-
dowę hali przy SP-1. Przy odpowiednim konstruowaniu budżetu 
jesteśmy w stanie zbudować stadion. Prawdopodobnie inwestycja 
będzie rozłożona na etapy. Pierwszy krok to realizacja wielo-
funkcyjnego boiska z trybuną i zapleczem socjalnym, natomiast  
w miarę gromadzenia dalszych środków można obiekt wzbogacić 
np. o zaplecze hotelowe czy gabinet odnowy biologicznej. 
Jest pan przewodniczącym Komisji Architektury. Od kilku-
dziesięciu lat mówi się o chaosie budowlanym w Ustroniu. 
Czy jest szansa zaradzić temu?
Jednym osobom podoba się taki styl, drugim inny. Myślę, że nie 
da się narzucić odgórnie jakiegoś stylu. Pewna różnorodności 
np. nowoczesnego stylu w postaci Galerii Venus i obiektów dużo 
starszych, może mieć swój urok. Ważne jest, że nic tu nie jest 
robione niezgodnie z prawem budowlanym, z innymi przepisami 
prawa, czy planem zagospodarowania.
Mamy plan zagospodarowania, mamy studium. Czy te do-
kumenty spełniają pana zdaniem warunki rozwoju Ustronia 
jako uzdrowiska, gdzie goście dobrze się czują.
Studium określa dalekosiężną politykę przestrzenną w mieście. 
Spełnione są założenia strategii rozwoju Ustronia jako miasta 
uzdrowiskowego. Natomiast plan zagospodarowania jest bardziej 
szczegółowy i tu chciałbym poinformować, że jesteśmy w trakcie 
zmian planów śródmieścia. 
I możemy spodziewać się jakichś istotnych zmian?
Na pewno trzeba pewne sprawy uporządkować. Nie chcemy 
wprowadzać drastycznych zmian, natomiast uporządkować 
trzeba ciągi komunikacyjne w okolicy ulic Brody, Konopnickiej, 
Daszyńskiego. Zmiana planu pozwoli przyjąć nowe rozwiązania. 
Mam nadzieję, że będzie się to odbywało z udziałem wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców. Życzyłbym sobie, by zechcieli 
na etapie wyłożenia planu wnioskować o zmiany, które uważają za 
konieczne. Jest możliwość czynnego udziału przy tworzeniu planu 
i dobrze jest z tego skorzystać. Wtedy na pewno będzie więcej 
osób zadowolonych, a przecież robimy to dla mieszkańców.
Podczas ostatniego zebrania osiedla Ustroń Dolny głównym 
tematem było planowanie rozwiązania komunikacyjnego przy 
SP-� i G-�. Co pan sądzi o mającym powstać rondzie?
Podczas posiedzeń Komisji Architektury mieliśmy do wglądu 
kilka projektów rozwiązania tego węzła gordyjskiego. Sam 
mieszkam niedaleko i wiem, co się dzieje rano, gdy rodzice 
przywożą dzieci do szkoły. Problem jest podnoszony od dawna. 
Z dużą nadzieją przyjęliśmy rozwiązanie będące teraz w trakcie 
realizacji. Może ktoś powiedzieć, że po co jeszcze jedno rondo  
i to niedaleko ronda na ul. Cieszyńskiej. Ronda są w wielu 
krajach i się sprawdzają. Nasze dwa ronda też pomogły uporać 
się z  wieloma problemami. Myślę, że to najnowsze rozwiąza-
nie usprawni komunikację przy SP-2. Nigdy nie zadowoli się 
wszystkich, ale osoby podwożące dzieci do szkoły przyjmą to 
rozwiązanie z aprobatą. 
Dziękuje za rozmowę.               Rozmiawiał: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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�6.��.�009 r.
Strażnicy otrzymują informację  
o padniętym psie na ul. Katowic-
kiej. Potrącone przez samochód 
zwierze przekazano do utylizacji.
�6.��.�009 r.
Wczesnym rankiem patrolowano 
okolice parkingu nad Wisłą w Nie-
rodzimiu. W miejscu tym często 
podrzucane są śmieci. Tego ranka 
nikt się ze śmieciami nie zjawił, 
a strażnicy wnioskowali do UM 
o posprzątanie terenu, faktycznie 
zaśmieconego.
�7.��.�009 r.
Bezpańskiego kundelka kręcące-
go się w okolicach sklepów na 
ul. Partyzantów, po interwencji 
mieszkańców przekazano do 
schroniska dla zwierząt.
�7.��.�009 r.
Kontrolowano wybrane posesje 
na ul. 3 Maja pod kątem wywozu 
nieczystości. W wielu wypadkach 
konieczne są jeszcze wyjaśnienia 
na komendzie SM. 
�9.��.�009 r.
Około godz. 8.20 na os. Manhatan 
siedzący na ławce bezdomny do-
stał nagłego ataku. Zaalarmowani 
strażnicy wezwali pogotowie. 
Przyjechała karetka i bezdomny 
dostał zastrzyk, po czym pogoto-
wie odjechało. Zjawiła się też po-
licja i stwierdzono, że bezdomny 
jest trzeźwy. Po niedługim czasie 
bezdomny ponownie dostał ataku 
i spadł z ławki raniąc twarz. Tym 
razem sprowadzone przez straż-
ników pogotowie zabrało go do 
szpitala.
�9.��.�009 r.
Interwencja po informacji z Do-
bki od mieszkających nad poto-
kiem graniczącym z gminą Wisła. 
Okazało się, że mieszkający po 
stronie wiślańskiej wylewają 
do potoku nieczystości, wyrzu-
cają śmieci. Niestety ustrońscy 
strażnicy nie mogą interwenio-
wać poza granicami gminy, więc  
o wyjaśnienie sprawy zwrócili się 
do Straży Miejskiej z Wisły.
�9.��.�009 r.
Ustalono winnego zanieczysz-
czenia ul. Olchowej gliną i zo-

*    *    *

�7.��.�009 r. 
O godz.15.15 na skrzyżowaniu 
ul. Daszyńskiego z ul. Cieszyńską 
kierujący pojazdem huatian miesz-
kaniec Ustronia spowodował ko-
lizję z vw golfem II kierowanym 
przez mieszkańca Kozińca.
�9.��.�009 r.
O godz. 7 na skrzyżowaniu ul. 
Katowickiej z ul. Brody kierujący 
fordem mondeo mieszkaniec Go-
leszowa wymuszał pierwszeństwo 
przejazdu na kierującym fiatem 
126p mieszkańcu Skoczowa.

��.��.�009 r. 
O godz. 15 na ul. 3 Maja zatrzy-
mano nietrzeźwego mieszkańca 
Bielska-Białej. Badanie wykazało 
2,25 promila.
��.��.�009 r. 
W godzinach popołudniowo 
– wieczornych włamano się do 
prywatnego budynku przy ul. 
Lipowej, z którego skradziono 
złotą biżuterię.
��.��.�009 r. 
Zgłoszono włamanie do dwóch 
domków letniskowych przy ul. 
Przetnica, z których skradziono 
kable elektryczne. 

*    *    *

Helena Pilch  lat 98  ul. Belwederska 9
Tomasz Wojtas lat 75  ul. Różana 54
Anna Dytko  lat 80  ul. Katowicka 170

CI, KTóRzy OD nAS ODeSzlI:

bowiązano go do zaprowadzenia 
porządku, co szybko też uczynił.
�0.��.�009 r.
Padniętą sarnę z ul. Pasiecznej 
przekazano do utylizacji. Na pad-
niętym zwierzęciu stwierdzono 
ślady pogryzienia przez psy.
�0.��.�009 r.
Strażnicy otrzymują zgłoszenie 
o zanieczyszczeniu drobnymi 
kamykami ul. Katowickiej II na 
odcinku ok. 200 m. Zanieczysz-
czenie zarówno na terenie Wisły 
jak i Ustronia. Drobne kamyki na 
drodze stwarzały niebezpieczeń-
stwo, więc wezwano Państwową 
Straż Pożarną, która usunęła ka-
myki z drogi. Sprawcy nie udało 
się ustalić. 
�0.��.�009 r.
Uspokojono dwóch nietrzeźwych 
mieszkańców Nierodzimia za-
kłócających porządek w sklepie  
w Hermanicach.
��.��.�009 r.
Padniętego kota z ul. Daszyńskiego 
przekazano do utylizacji.      (ws)

20.30 
co piątek muzyka na żywo

27.11 Koncert Andrzejkowy!
Karolina Kidoń band  

28.11  
ANDRZEJKI W ANGEL’S!

bilet tylko 100 zł 
- grał dla państwa będzie 
zespół Karoliny Kidoń

- wróżenie z wosku
- andrzejkowe losy z wróżbami

- konkursy
- pełne menu w cenie biletu !

*    *    *

*    *    *

GRAnICA nAUKI - HOMeOPATIA
Klub Ekologiczny zaprasza 26 listopada o godz. 17 do Izby 

Historyczno-Leśnej Nadleśnictwa Ustroń ul. 3 Maja 108 na 
wykład pracownika wydziału farmacji Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach dr farmacji Jacka Drobnika pod 
tytułem „Granica nauki - homeopatia”. 

Panu Michałowi Pilchowi 
- wiceprezesowi Towarzystwa Miłośników Ustronia 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Matki 
śp. Heleny Pilch 

składa 
zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia.

nORWeGIA – KRAJ WIKInGóW
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Krystyną i Tade-

uszem Radziszewskimi na temat „Norwegia – kraj Wikingów” 
zobrazowane filmem z podróży w sobotę 28 listopada godz. 
15.00. 

DRODzy MIeSzKAńCy USTROnIA!
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” w Ustroniu zwra-

ca się z apelem o pomoc zwierzętom w czasie zbliżającej 
się zimy. Naszym obowiązkiem jest pomóc ptakom, kotom, 
zwierzętom leśnym. Szczególnie prosiy o dołożenie wszel-
kich starań, aby przed nadejściem zimy zabezpieczyć wła-
ściwe warunki bytowania  psom – stróżom domów. Należy 
uszczelnić budy, wyłożyć je słomą i podawać wieczorem tłustą  
i pożywną karmę, która ułatwi psom przetrwanie mroźnych nocy. 
Pamiętajmy! „Miarą człowieczeństwa i humanitaryzmu każdego 
narodu jest jego stosunek do zwierząt.” Prosimy o odpowiedzial-
ność. Zwierzęta nas potrzebują. W przypadku złego traktowania 
– nr kontaktowe 603 794 703, 854-28-03 - Stowarzyszenie AS 
oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 857-93-14. 

                Stowarzyszenie AS

KOnKURS PlASTyCzny W BIBlIOTeCe
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

Oddział dla Dzieci zaprasza przedszkolaki i uczniów ustroń-
skich szkół do udziału w konkursie plastycznym „Jak zwierzęta 
przygotowują się do zimy?” . Podpisane prace można składać 
w bibliotece do 15 grudnia. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 
33 854 2340. O terminie wręczenia nagród i rozstrzygnięciu 
konkursu poinformujemy uczestników.

4.12  Marysia Górniok Band

Gazeta Ustrońska na Boże narodzenie 
ukaże się �� grudnia. 

Już teraz zapraszamy do skorzystania ze świątecznych 
promocji reklam. 

3 emisje ramka  5,8 x 7 cm   = 250 zł z vat
3 emisje ramka  12,2 x 4 cm = 300 zł z vat

Zachęcamy do składania życzeń świątecznych 
na łamach Gazety Ustrońskiej. 
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W grudniu rozpoczyna się ogólnopolska kampania promo-
cyjna Beskidzkiej 5, adresowana przede wszystkim do rodzin  
z dziećmi z całej Polski, poszukujących miejsca do atrakcyjnego 
spędzenia zimowego urlopu i ferii. 

Grupa docelowa kampanii reklamowej to kobiety i mężczyźni 
w wieku 20 – 40 lat, posiadający dzieci, z wykształceniem co 
najmniej średnim, o dobrej sytuacji materialnej, mieszkający 
poza województwem śląskim (zwłaszcza w dużych miastach)  
i preferujący spędzanie wolnego czasu poza miejscem zamiesz-
kania.

Kampania realizowana będzie w dwóch etapach: przed se-
zonem zimowym 2009/2010 oraz przed sezonem letnim 2010. 
Wykorzystane zostaną różne narzędzia i kanały promocji, co 
pozwoli dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.

Główne hasło etapu kampanii realizowanego w grudniu to 
„Beskidzka 5 – tu zjeżdżają całe rodziny”.  W  ramach tego 
etapu w pięciu dużych miastach Polski -  Warszawie, Łodzi, 
Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie - pojawią się wielkoformato-
we bilbordy, które zapraszać będą do zimowego wypoczynku  
w naszym regionie. Obszerny, sześciostronicowy artykuł  
o Beskidzkiej 5 ukaże się w dwóch czasopismach lotniskowych, 
dystrybuowanych na lotniskach w Katowicach i Krakowie. Be-
skidzka 5 będzie reklamować się także w Internecie – baner pro-
mocyjny naszego regionu pojawi się na głównej stronie portalu 
Onet.pl. Ostatnim kanałem promocji będzie telewizja – planowa-
ny jest cykl programów prezentujących możliwości atrakcyjnego 
spędzenia czasu w Beskidzie Śląskim, który zostanie wyemi-
towany w telewizyjnej Dwójce w ostatnim tygodniu grudnia,  
w przedpołudniowym „Studiu Zima” (bezpośrednio po „Pytaniu 
na śniadanie”). 

Realizacja tak obszernej kampanii możliwa jest dzięki współ-
finansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013. Gminy Beskidzkiej 5 zawarły na potrzeby realizacji tego 
projektu umowę partnerską. Liderem projektu zostało Miasto 
Ustroń, które pełniło rolę lidera także we wcześniejszym pro-
jekcie realizowanym przez Beskidzką 5 – „Program rozwoju  
i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 
5”. Dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie projektu pro-
mocyjnego złożona została w kwietniu 2008 roku w konkursie 
w ramach Działania 3.4. „Promocja turystyki” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. 
Warto podkreślić, że projekt „Siła płynie z gór – ogólnopolska 
kampania promocyjna Beskidzkiej 5” uzyskał na ocenie me-
rytorycznej 100% możliwych do zdobycia punktów. Dzięki 
tak wysokiej ocenie i uzyskaniu dofinansowania z funduszy 
unijnych, nasz region stanie się bardziej rozpoznawalny w całej 
Polsce i przyciągnie nowe grupy turystów.

kampaNIa	promocyjNa		beSkIdzkIej	5

zarząd Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. 

informuje, 
że od � grudnia do 5 grudnia br. 

basen solankowy będzie nieczynny.      
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przed sezonem zimowym taki baner pojawi się w największych miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. 
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O ustrońskich wydawnictwach mówi 
burmistrz	Ireneusz	Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
W sobotę w Muzeum Ustrońskim odbyła 

się promocja kolejnego, już dwunastego, 
rocznika Kalendarza Ustrońskiego. Warto 
przy tej okazji odnieść się do działalności 
wydawniczej w Ustroniu. 

Jak na miasto tej wielkości postrze-
gani jesteśmy jako ośrodek mogący się 
poszczycić wieloma wydawnictwami cy-
klicznymi i jednorazowymi. W większości 
mają one tę cechę, że promują, przed-
stawiają aktualne i historyczne znaczące 
wydarzenia, opisują sprawy istotne dla 
całej społeczności. Z wydawnictw cy-
klicznych warto odnotować wspomniany 
już Kalendarz Ustroński wydawany przez 
Muzeum Ustrońskie, Pamiętnik Ustroński 
ukazujący się nakładem Towarzystwa Mi-
łośników Ustronia i Przyrodnik Ustroński, 
którego wydawcą jest Koło Polskiego 
Klubu Ekologicznego. To sztandarowe 
wydawnictwa i stały element naszego 
ustrońskiego rynku wydawniczego. Pu-
blikacje te niejednokrotnie są jedynym 
źródłem wiedzy dotyczącym miejscowej 
przyrody, historii, ważnych wydarzeń  
w życiu naszego miasteczka.

Oprócz wydawnictw cyklicznych po-
jawia się wiele publikacji dotyczących 
konkretnych tematów. Autorami w prze-
ważającej mierze są ustroniacy a wydawcą 
bardzo często Muzeum Ustrońskie. Nie 
tylko spotkania, wystawy, ale też wydaw-
nictwa są jednym z głównych kierunków 
działania naszego muzeum. Mamy tu 
do czynienia np. z przygotowywanym 
wydawnictwem związanym z szeroko 
rozumianą działalnością prof. Jana Szcze-
pańskiego, powstają książki o znaczących 
postaciach i instytucjach. Jednak stwier-
dzić trzeba, że wiele książek i różnego ro-
dzaju innych publikacji wydawanych jest 
nakładem stowarzyszeń. Są to zazwyczaj 
wydawnictwa okolicznościowe związane z 
jubileuszami, ważnymi wydarzeniami. To 
także ważne lokalne źródła wiedzy.

Powstają książki i broszury o działal-
ności artystycznej mieszkańców naszego 
miasta. Wydawane są często nakładem 
autorów a dotyczą głównie wspomnień, 
pamiętników, są też albumy malarstwa, 
tomiki poezji.

Duże osiągnięcia wydawnicze mają 
ustrońskie parafie. Dokumentowana jest 
ich bieżąca działalność, powstają też książ-
ki historyczne.

Nie do przecenienia jest działalność 
wydawnicza w dobie internetu. Zapewne 
większości odpowiada łatwy i szybki 
sposób komunikacji elektronicznej, lecz 
jest on bardzo ulotny. Klasyczny rynek 
wydawniczy ma na pewno tę zaletę, że 
powstałe książki przetrwają w wielu do-
mowych biblioteczkach i będą służyły 
przyszłym pokoleniom.     Notował: (ws)

Z podziwem patrzyli mieszkańcy na szybkość prac przy asfaltowaniu  odcinka ul. M. Konop-
nickiej. Z całą robotą uwinięto się w jeden dzień.                                             Fot. W. Suchta

Nadszedł czas zwiększonej zachoro-
walności na przeziębienia i grypę, ale  
o epidemii w Ustroniu mówić nie możemy. 
Sprawdziliśmy jak wygląda frekwencja  
w ustrońskich szkołach. W niektórych 
placówkach, więcej nieobecnych było 
w poprzednich tygodniach, a teraz sytu-
acja się już unormowała. W innych jest 
odwrotnie. 

Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w po-
niedziałek 23 listopada nie przyszło 41 
uczniów na 231 i nie jest to sytuacja nie-
zwykła. W „dwójce” frekwencja jest nieco 
gorsza. Na 364 uczniów, do szkoły nie 
przyszło 114, to daje 31% nieobecnych. 
W szkole podstawowej w Polanie fre-
kwencja jest bardzo wysoka, bo nieobecni 
stanowią niecałe 10% uczęszczających do 
„trójki”. W Lipowcu w poniedziałek nie 
przyszło 28 uczniów na 99 zapisanych.  

W poprzednim tygodniu nieobecnych było 
14 dzieci, a w jeszcze poprzednim – 7. 
Każdego tygodnia choruje więc o 100% 
więcej dzieci, ale we wtorek już było 
lepiej. W „szóstce” w zeszłym tygodniu 
brakowało około 30% uczniów, a w tym 
tygodniu sytuacja już się poprawiła i stale 
zmniejsza się liczba chorych.

Starsi uczniowie, uczęszczający do 
gimnazjów chyba są bardziej odporni 
na wirusy, bo w tych szkołach nie za-
uważono zwiększonej zachorowalności.  
W Gimnazjum Nr 1 powiedziano nam 
wręcz, że w poprzednim roku chorowało 
więcej uczniów. Teraz nieobecnych jest 
około 20% uczniów i to jest zupełnie 
normalna sytuacja jak na tę porę roku. 
Podobnie w G-2. W zeszłym tygodniu do 
szkoły nie przyszło 60 osób na 291, w tym 
tygodniu brakowało połowę mniej. (mn) 

grypa	NIe	atakuje

To była chyba najlepsza akcja poboru 
krwi spośród organizowanych w tym roku 
na terenie Ustronia. W poniedziałek, 26 
października (notabene w Światowy Dzień 
Donacji i Transplantacji) w ciągu tylko 5,5 
godziny zebrano 27 litrów bezcennego 
leku.  Już od rana na Rynku czekali ucznio-
wie, którzy zdecydowali się tego dnia 
honorowo oddać krew. Akcja co prawda 
miała rozpocząć się o godz. 9 ale z powodu 
wypadku na obwodnicy autobus pojawił 
się w Ustroniu nieco przed 10.Tradycyjnie 
stacjonował na parkingu przy Rynku a eki-
pę pobierającą krew stanowili pracownicy 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa z Oddziału Terenowego 
w Bielsku-Białej. Organizatorem zbiórki 
niezmiennie od kilku lat jest Urząd Mia-

sta w Ustroniu. Krew oddało 60 dawców  
w tym 12 po raz pierwszy.

Jeśli chodzi o grupy krwi to pobrano: 
Z grupy:  0 „+” – 9 jednostek, 0 „-” - 5 

jednostek, A „+” - 24 jednostki, A „-” - 4 
jednostki, B „+” - 11 jednostek, B „-” - 3 
jednostki, AB „+" - 3 jednostki, AB „-" 
– 1 jednostkę.

Do sukcesu akcji niewątpliwie przyczy-
nili się „młodzi krwiodawcy” czyli ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Ustroniu oraz studenci z Wyższej Szko-
ły Inżynierii Dentystycznej i Medycz-
nego Studium Techniki Dentystycznej  
w Ustroniu. Kolejna akcja odbędzie się 
pod koniec stycznia 2010 roku, o czym 
poinformujemy na łamach GU.  W imieniu 
organizatorów   Magdalena Piechowiak

MŁOdZi  hOnOrOWi
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Od Kiedy uStrOń 
jeSt	uzdroWISkIem

 Na obrzeżu ustrońskiego rynku znajduje się tablica informująca 
o ważniejszych wydarzeniach z dziejów naszej miejscowości, 
także o tym, że w 1882 r. Ustroń zaliczony został do uzdrowisk 
austriackich. Nie tylko tam, ale również w innych miejscach 
możemy się z tą informacją spotkać. Bodaj jako pierwszy tę datę 
wymienił J. Zahradnik w publikacji Ustroń nad Wisłą (Kronika 
Śląska Cieszyńskiego i powiatów Biała i Żywiec, 1932). Ów 
autor napisał, że Rząd Krajowy w Opawie rozporządzeniem  
z 18 września 1882 r. uregulował sprawę ustrońskiego uzdrowi-
ska i jednocześnie „Ustroń otrzymał Komisję zdrojową i nawet 
cesarsko-królewskiego inspektora z nominacji”. Z kolei J. Pilch 
w „Pamiętniku Ustrońskim” (nr 2, 1989) na stronie 6 napisał, 
że wspomnianym rozporządzeniem rząd w Opawie „zatwierdził 
Ustroń jako uzdrowisko austriackie”. Informacja o podobnej 
treści zamieszczona jest pod rokiem 1882 w „Kronice Ustronia 
1305-2000”. 

Kilka miesięcy temu udało mi się dotrzeć do cytowanego przez 
Zahradnika rozporządzenia (znajduje się w Archiwum Ziemskim 
w Opawie). Zanim przytoczę jego fragmenty chciałbym wyjaśnić, 
że uzdrowiskiem austriackim byliśmy znacznie wcześniej, a na 
pewno już w 1851 r., gdy rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa 
w Opawie z 3 czerwca 1851 r. (nr. 3606/94) wprowadzono  
w Ustroniu pobieranie taksy kuracyjnej, a ta obowiązywała tylko 
w miejscowościach uważanych za uzdrowiska (więcej na ten te-
mat znajdzie Czytelnik w „Kalendarzu Ustrońskim” na 2010 r.). 
W dwa lata później mianowany został c. k. Inspektor Kuracyjny, 
a w korespondencji pomiędzy Ustroniem, Starostwem Powiato-

wym w Bielsku a rządem w Opawie używano określenia „Kurort 
Ustroń”. Również w drukowanych rządowych dokumentach, jak 
np. w „Landes-Regierungsblatt” pisano Kurort-Ustron, Kurort-
Karlsbrunn itd. Byliśmy więc bezsprzecznie uzdrowiskiem, i to 
austriackim z racji przynależności Księstwa Cieszyńskiego do 
monarchii austriackiej. 

Wracając do rozporządzenia z 18 września 1882 r., to rodziło 
się ono – jak wynika z archiwaliów – w przysłowiowych bó-
lach. W piśmie skierowanym 31 stycznia 1882 r. przez Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku (Bezirkshauptmannschaft Bielitz) 
do Rządu Krajowego w Opawie podniesiono kwestię sporów  
i konfliktów, jakie miały miejsce pomiędzy Inspekcją Kuracyjną  
a przedstawicielstwem gminy i dlatego też proponowano, aby 
przy redagowaniu wspomnianego rozporządzenia uwzględnić 
sugestie ustrońskiego Wydziału Gminnego. A zostały one spre-
cyzowane na posiedzeniu Wydziału 29 grudnia 1881 r. i polegały 
m.in. na tym, aby utworzyć komisję kuracyjną, w skład której 
wchodziliby: Andreas Wagner jako Inspektor Kuracyjny, lekarz 
gminny dr Józefczyk jako lekarz uzdrowiskowy, burmistrz 
Andreas Lipowczan, Josef Cińciała będący prezesem Spółki 
Akcyjnej „Źródła Wisły” i pastor Georg Janik. Wspomniana 
spółka utworzona została w 1879 r. z inicjatywy gminy, która 
posiadała w niej udziały, i swoich ludzi w zarządzie, a jej celem 
było zakupienie nieruchomości Josefa Eisnera wraz z dwoma 
wypalonymi budynkami, z zamiarem ich odbudowania i prze-
znaczenia na cele kuracyjne. Przedsięwzięcie to się udało, lecz 
po kilku latach pozostał jedynie hotel („Lubojatzki” – późniejszy 
„Beskid”) i ogród przekształcony w niewielki park. Te nowe 
obiekty kuracyjne miały z jednej strony być konkurencyjne 
(zwłaszcza pijalnia serwatki) dla domu zdrojowego, łazienek  
z kąpielami żużlowymi i zakładu zimnych kąpieli będących  
w gestii Komory Cieszyńskiej, z drugiej zaś, w związku ze stop-
niową likwidacją przemysłu hutniczego, miały zapewnić dalszy 
rozwój Ustronia jako uzdrowiska.

O istnieniu konfliktu interesów między gminą a Komorą 
świadczy pismo z 22.07.1882 r. władz Bielska do Rządu Krajo-
wego, z którego dowiadujemy się m.in. o sporach dotyczących 
proponowanego składu komisji kuracyjnej. Gminie zarzucano 
dążenie do zmajoryzowania składu Komisji, co w cytowanym 
piśmie tak ujęto: Ponieważ to dążenie przedstawicielstwa gminy 
jest całkowicie nieuzasadnione i bezprawne, a w związku z tym, 
że interesy gminy mogą być wystarczająco reprezentowane przez 
przełożonego gminy, pozwalam sobie prosić o przyjęcie wnio-
sku Dyrekcji Kameralnej w Cieszynie odnośnie składu Komisji 
Kuracyjnej i najgorliwiej go popierając, dalej pokornie prosić 
o zatwierdzenie przedstawionego projektu (…). Opracowany 
przez Bielsko projekt rozporządzenia zaopiniował c. k. lekarz 
rządowy, po czym po wprowadzeniu poprawek był rozpatrywa-
ny na posiedzeniu pod przewodnictwem prezydenta krajowego 
markiza de Bacquehem, co niewątpliwie świadczyło o randze 
problemu. Na dokumencie z posiedzenia odnotowano, by nie 
zamieszczać rozporządzenia w Śląskim Dzienniku Urzędowym. 
Stąd też niepublikowane rozporządzenie zachowało się jedynie 
w postaci ręcznego odpisu oraz dwóch jego projektów. 

Rozporządzenie z 18 września 1882 r. posiada numer 8426 i do-
tyczy (…) regulacji działalności kuracyjnej w uzdrowisku Ustroń. 
Składa się z 13 paragrafów, a podpisał je c.k. Radca Dworu i Kierow-
nik Śląskiego Rządu Krajowego Olivier Marquis de Bacquehem.  
W § 1 zapisano, że sprawy kuracyjne prowadzone są przez 
Komisję Kuracyjną, w skład której na podstawie § 2 wchodzą: 
przełożony gminy, arcyksiążęcy urzędnik, przedstawiciel spółki 
„Źródła Wisły”, lekarz fabryczny będący jednocześnie lekarzem 
kuracyjnym oraz członek mianowany przez władze powiatowe 
w Bielsku, mieszkający w Ustroniu, sprawujący jednocześnie 
funkcję Inspektora Kuracyjnego. Taki skład Komisji Kuracyjnej 
nie był po myśli gminy, gdyż większość, czyli 3 członków była 
reprezentantami Komory Cieszyńskiej (nie wprost, lecz pośred-
nio). Nie zasiadł więc w Komisji ani pastor Janik, ani lekarz 
gminny Józefczyk, lecz lekarz fabryczny Guido Mentel, z którym 
współpraca Wydziału Gminnego układała się raczej źle. Paragraf 
3 rozporządzenia określał zadania Komisji, a § 4 tryb głosowania, 
podejmowania uchwał, przewodniczenia posiedzeniom itp. Po-
mijam zapisy § 5 i § 6 jako mniej istotne. Sprawy płacenia taksy 
kuracyjnej i muzycznej oraz ustalenia jej wysokości regulował 
§ 7 i § 8. Kwestie sprawozdawczości zapisane zostały w § 9,  

Pierwsza strona rozporządzenia z 18 września 1882 r. (ze zbiorów 
archiwum	ziemskiego	w	opawie).
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu postanowili 
spotkać się po 55 latach od ukończenia szkoły.

W pierwszym rzędzie od lewej strony: Kiecoń Gertruda (Gor-
gosz), Dawid Gertruda (Pilch), Gulis Stefania (Puchała), Hedwig 

a związane z obowiązkiem meldunkowym w § 10. Paragrafy 
11-13 nazwalibyśmy dzisiaj przepisami końcowymi.

Analizując treść powyższego rozporządzenia widać, iż za-
mysłem jego twórców było organizacyjne uregulowanie spraw 
uzdrowiskowych; dokument ten miał więc charakter statutu, 
chociaż tak nazwany nie został. Z drugiej strony rozporządzenie 
niwelowało spory pomiędzy Komorą a gminą, jakie miały miejsce 
w sprawach prowadzonej działalności kuracyjnej. Nie bez zna-
czenia było również i to, że z pobieranej taksy kuracyjnej gmina 
dotychczas nie miała ani florena. W tej nowej sytuacji była szansa, 
że część funduszu kuracyjnego (tworzonego z taksy) mogła zostać 
przeznaczona na działalność kuracyjną prowadzoną przez spółkę 
„Źródła Wisły”, w której gmina miała znaczące udziały.

Rozporządzenie z 18 września 1882 r. stało się podstawą do 
opracowania przez Komisję Kuracyjną własnego regulaminu 
organizacyjnego, regulaminu kuracyjnego oraz regulaminu dla 
Inspektora Kuracyjnego. Dokumenty te zostały zatwierdzone 
przez Rząd Krajowy w Opawie 16 czerwca 1883 r., a więc  
w miesiąc po rozpoczęciu sezonu. Komisję Kuracyjną zgodnie 
z § 2 rozporządzenia wówczas tworzyli: przełożony gminy  
A. Broda, reprezentant Dyrekcji Kameralnej w Cieszynie – mistrz 
hutniczy Emil Kuhlo, przedstawiciel Spółki Akcyjnej „Źródła 
Wisły” J. Cińciała, lekarz G. Mentel oraz mianowany przez 
władze powiatowe w Bielsku – c. k. kapitan w stanie spoczynku 
Ferdynand Modricky, jako Inspektor Kuracyjny.

Skoro, Ustroń był uzdrowiskiem austriackim już przed 1882 
r., to  który rok należałoby uznać za początek uzdrowiska?  
W niektórych publikacjach, m.in. w broszurce E. Chrobocz-

Stefania (Szarzec), Plinta Helena (Jakubiec), Poloczek Helena 
(Sikora), Brudna Zofia (Białoń). II rząd: Czyż Anna (Gogółka), 
Sztwiertnia Adam, Stec Elżbieta (Zachraj), Zajdel Maria (Czyż), 
Bieta Elżbieta (Klimurczyk), Jydzok Helena (Polok), Zachraj 
Marta (Maciejczyk), Żyszkowska Barbara (Dostal), Gas Krystyna, 
Glajc Rudolf, Gluza Jerzy.

III rząd: Brancek Rudolf, Kaczmarek Józef, Chwastek 
Władysław, Podżorski Piotr, Sztwiertnia Rudolf, Niemczyk Er-
nest, Naglik Eugeniusz, Kubok Jan, Wawrzyczek Józef. 

                    Zdjęcie opisała Gertruda Kiecoń.

ka zatytułowanej: Geschichtliches über die Entstehung und 
Entwicklung des Ortes Ustron (Skoczów 1918) jest zapis, że  
w 1802 r. książę Albert podniósł Ustroń do rangi kurortu, a w 1804 
r. zbudował pierwsze łazienki 
(Badehaus) do ciepłych kąpieli 
żużlowych. Czy to uznanie 
przez Alberta Ustronia za ku-
rort odbyło się na podstawie 
jakiegoś pisanego dokumentu, 
tego nie wiemy. Bezspornym 
jednak jest, że od tego czasu 
wzrosła ilość przyjeżdżających 
na kurację osób, a o Ustroniu 
mówiono jako kurorcie. Znając 
problematykę uzdrowiskową 
w szerokim ujęciu – wykra-
czającą poza naszą miejsco-
wość – skłaniam się do tego, 
by za początek uzdrowiska 
uznać właśnie rok 1804. A czy 
ta data miała odzwierciedle-
nie w jakimś akcie prawnym, 
dziś jest już mniej istotne.                                                           
       zygmunt Białas

Tłumaczenia dokumentów 
archiwalnych dokonał Robert 
Spiess. 
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13 listopada odbyło się zebranie miesz-
kańców Nierodzimia. Prowadząca zebra-
nie przewodnicząca Zarządu Osiedla Ha-
lina Kujawa witała gości: radną Bogusła-
wę Rożnowicz, przewodniczącego Rady 
Miasta Stanisława Malinę i sekretarza 
miasta Ireneusza Stańka. Poinformowała, 
że poprzednie zebranie, a było to zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, odbyło się pół 
roku temu. Obecne zebranie odbywa się 
na prośbę mieszkańców.

H. Kujawa zaproponowała, by następu-
jące sprawy załatwić w pierwszej kolejno-
ści, a chodzi o m.in.: oświetlenie ul. Szero-
kiej, oświetlenie ul. Skoczowskiej, remont 
kładki na Wiśle, zamontowanie lampy 
ulicznej na ul Wiklinowej, zadaszenie 
przystanku przy remizie OSP, dokładne 
wykaszanie poboczy, regulacja Młynówki. 
Nadal w budynku SKR w wynajętym do 
tego celu pomieszczeniu w wyznaczone 
dni nie zjawia się dzielnicowy. Poprzedni 
bywał tam co tydzień. Przewodnicząca 
pytała też o przejście na skrzyżowaniu ul. 
Katowickiej z ul. Skoczowską. 

S. Malina odpowiadał, że cześć spraw 
jest do załatwienia od ręki. Co do oświe-
tlenia ul. Skoczowskiej, to jest to droga 
powiatowa i konieczne jest tu porozu-
mienie z powiatem. Kładka poprawiona 
zostanie w remontach bieżących, ale 
prawdopodobnie konieczna będzie eksper-
tyza. Co do montowania lamp w różnych 
miejscach to wiele zależy od tego czy jest 
tam odpowiednia instalacja. Jeżeli tak, 
to nie ma kłopotu, gorzej gdy instalację 
oświetleniową trzeba wykonać w całości, 
co oznacza wyższe koszty. Zadaszenie 
przystanku zostanie zrealizowane. Ul. 
Szeroka realizowana jest etapami z dotacji 
uzdrowiskowej. Ta dotacja do budżetu 
wpływa w drugim półroczu około wrze-
śnia i wtedy rozpoczęto roboty. Ulica ta 
nadal będzie remontowana z tej dotacji.  
S. Malina stwierdził, że nie będzie się 
wypowiadał za policję, ale sprawę poruszy 
przy najbliższym spotkaniu z komen-
dantem ustrońskiego komisariatu. Może 
jedynie powiedzieć, że w ramach oszczęd-
ności ustrońskiej policji obcięto jeden 
etat. Co do Młynówki to jej właścicielem 
jest Spółka Wodna. Jest plan rewitalizacji 
Młynówki. B. Rożnowicz dodawała, że 
prezes Spółki Wodnej Jan Sztefek nie 
mógł przyjść na zebranie, a w przesła-

nym jej liście stwierdził, że przyczyną 
kłopotów jest brak pieniędzy. Znacząco 
zmalały wpływy po zamknięciu Kuźni  
i przeprowadzce Ustronianki na Jelenicę. 
Niewielu udziałowców wnosi teraz skład-
ki. Generalnie obniża się poziom wody 
w Wiśle i dlatego nie dochodzi ona do 
Nierodzimia. Na rewitalizację Młynówki 
potrzeba kilkanaście milionów złotych.

O przejściu dla pieszych przez dwu-
pasmówkę mówił I. Staniek. Wojewódz-
kiemu Zarządowi Dróg przedstawiono 
trzy warianty rozwiązania przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu ulic Katowic-
kiej i Skoczowskiej. Wybrano wariant  
z sygnalizacją świetlną. Zdecydowano 
też, że prawdopodobne koszty projektu  
w wysokości 100.000 zł  miasto pokryje 
w 20%, WZD w 80%. Ogłoszono przetarg 
na projekt i najniższa zgłoszona oferta 
opiewała na kwotę 180.000 zł za projekt 
rozwiązania komunikacyjnego tego skrzy-
żowania. Postanowiono ofertę przyjąć, 
przy czym nadal miasto zapłaci 20%  
a WZD 80%. Projekt ma powstać do lipca 
2010 r., a sygnalizacja jeszcze w 2011 r. 
- Za pięć lat się spotkamy i będziecie 
mówić to samo - stwierdził kategorycznie 
jeden z mieszkańców.

Co do Młynówki, to jeden z zebranych 
powiedział, że cenzura nie dopuszcza do 
pisania w Gazecie Ustrońskiej o śniętych 
rybach w tym cieku wodnym. Poza tym 
jest to państwowa woda, która płynie po 
prywatnych terenach, więc to państwo 
powinno płacić właścicielom tych terenów 
za ich używanie, a nie odwrotnie.

Pytano też o ul. Lipowską od Gazdówki 
do mostu na Wiśle. B. Rożnowicz odpo-
wiadała, że to zadanie prawdopodobnie 
zostanie wykonane.

Mieszkańcy ul. Wiklinowej przypomi-
nali o braku oświetlenia na tej ulicy. Na 
to mieszkaniec innej części Nierodzimia 
stwierdził, że tam to mieszkają tacy, co 
na stałe są zameldowani w Katowicach, 
więc mogą poczekać. Inni oczekują na ko-
nieczne roboty od lat. Nieco obruszyli się 
na to mieszkańcy ul. Wiklinowej i głośno 
protestowali na takie stwierdzenie.

Dłużej dyskutowano o śmieciach przy 
kontenerze na parkingu nad Wisłą. Zawsze 
jest tam pełno podrzuconych śmieci. Trud-
no jednak złapać podrzucających. B. Roż-
nowicz stwierdziła, że jak jest kontener, 

cenZura  na  śnięte  ryby to ludzie zwożą tu śmieci, jak go nie ma, 
wrzucają te śmieci do pobliskiego lasku. 
I. Staniek poinformował, że wywożenie 
śmieci z tego miejsca kosztuje miasto 
rocznie 50.000 zł. Dlatego nie będzie tam 
kontenera, a zainstalowany zostanie mo-
nitoring, by skutecznie wyłapać podrzuca-
jących. Co ważne monitoring kosztować 
będzie 5.000 zł.

Mieszkaniec posesji, która ma zostać 
podłączona do kanalizacji pytał, czy mia-
sto zapłaci mu odszkodowanie za przej-
ście z kanalizacją przez jego działkę. Je-
żeli nie dostanie odszkodowania, zabloku-
je skargami inwestycję. Nie godzi się też  
z tym, że takie same koszty przyłącza 
ponosi on, mieszkający 7 m od kolekto-
ra i ktoś, kto ma dom oddalony o 100 m.  
S. Malina odpowiadał stanowczo, że nie 
będzie wyjątków i zmian zasad jeśli cho-
dzi o podłączenia do kanalizacji. Zasady 
zostały jasno ustalone. Na to inny miesz-
kaniec wywodził, że w Wiśle za przyłą-
czenie do kanalizacji w ogóle się nie płaci,  
a w Skoczowie są to koszty znacznie niższe.

Zwrócono też uwagę na fatalny stan 
domu pogrzebowego na cmentarzu ko-
munalnym.

Ustroński rynek jest niewykorzystany. 
Można przecież wynająć po kilka metrów, 
by handlowcy mogli rozstawić swoje sto-
iska, proponowała mieszkanka.
- Nie zrobimy z rynku targowiska - kate-
gorycznie odpowiadał S. Malina.

Podnoszono także inne bolączki. Na-
rzekano na nowe nakładki asfaltowe, bo 
teraz droga jest wyżej i woda spływa 
na podwórze. Po co dwa chodniki na 
ul. Szerokiej, która teraz jest za wąska.  
W sumie zgłoszono 26 wniosków. Jeden 
z zebranych stwierdził, że z takiego ze-
brania nic nie wynika. Ludzie pokrzyczą, 
rozchodzą się i wszyscy o tym zapomi-
nają. Lepiej byłoby zgłosić trzy wnioski  
i na następnym zebraniu rozliczać władze  
z wykonania. S. Malina odpowiadał, że 
jest to raczej niemożliwe, by na zebraniach 
mieszkańców ustalać jakie roboty będą 
wykonywane. O tym decyduje 15 radnych 
i to oni dzielą pieniądze w mieście. Tylko 
od tych 15 radnych zależy na co zostaną 
pieniądze przeznaczone. Nikt nie może za 
radnych decydować, choćby wniosek był 
jak najbardziej zasadny. 

Mieszkaniec przedstawiający się jako 
prowadzący działalność gospodarczą pro-
ponował, by w czasach kryzysu równo-
miernie rozkładać ciężary. Dziś, by być 
konkurencyjnym i utrzymać zatrudnienie, 
musi obniżać ceny. Tymczasem podatki 
w mieście rosną co może doprowadzić do 
upadku firm, wzrostu bezrobocia, a wtedy 
wszyscy stracimy.

Dość kuriozalną prośbę wyraził jeden  
z mieszkańców. Poprosił, by nie robić nic  
z dziurami na ulicy, przy której mieszka. 
Jak są dziury, sąsiedzi jeżdżą naokoło, a on 
ma święty spokój.         Wojsław Suchta 

W relacji z zebrania mieszkańców Ustro-
nia Dolnego zmieniłem imię przewodniczą-
cej Krystynie Kukli, za co ją i Czytelników 
przepraszam. W zebraniu tym uczestniczył 
radny tej dzielnicy Piotr Markuzel, o czym 
nie napisałem.Słynne nielegalne śmietnisko w nierodzimiu.                                        Fot. W. Suchta

*    *    *
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 HISTORIA MOKATE
Rok �006
MOKATE dokonuje przejęcia 

firmy TIMEX w Czechach. To 
już trzeci podmiot gospodarczy 
w Czechach, wchodzący w skład 
grupy firm MOKATE. Tym razem 
jest to potentat w grupie czeskich 
producentów instantów, co wpro-
wadza MOKATE do czołówki na 
tym segmencie rynku. Przejęcie 
TIMEXU potwierdza konse-

SIorbaNIe	z	NagrodamI

kwencję MOKATE w reali-
zowaniu strategicznego celu, 
jakim jest dalsze umocnienie 
pozycji firmy w obszarze Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. 
Równocześnie trwa sondaż 
rynku ukraińskiego i ustala-
nie priorytetów handlowo-
produkcyjnych dla MOKATE  
w Kijowie. Na koniec I kwar-
tału grupa MOKATE liczy  
8 przedsiębiorstw.

W listopadzie i grudniu nietypowa akcja marketingowa 
czeka na internautów. Jej ideą jest odkrycie najbardziej 
zaskakujących dźwięków, popularnie zwanych „siorbami” 
jakie towarzyszą piciu gorących herbatek Grzaniec. Uczest-
nicy nagrywają swoje herbaciane „siorbnięcia” i rejestrują 
je na stronie www.grzance.pl (poprzez MMS lub korzystając  
z modułu RED5 dostępnego na stronie internetowej). Na-
granie nie może przekroczyć 10 sekund i zaczynać się musi 
od magicznej formuły: „Jedenaste przykazanie - grzeje tylko 
Loyd tea Grzaniec”. Nagradzane są najlepsze „siorbnięcia”  
w każdym tygodniu w przedziale od 1 listopada do 14 grud-
nia br. Za zajęcie pierwszego miejsca – kilkudniowy wyjazd 
narciarski na Słowację.

mokate	LIderem
Mokate uhonorowane zostało tytułem Lidera Polskiej 

Transformacji przez zespół skupiony wokół opiniotwórczego 
miesięcznika FORBES. Przedmiotem oceny była rola firm  
w dwudziestoletnim procesie transformacji polskiej gospodar-
ki. W kategorii przedsiębiorstw FMCG osiągnięcia Mokate 
okazały się najbardziej znaczące i stąd zaszczytne wyróż-
nienie. Dyplom oraz statuetkę przekazał Redaktor Naczelny 
FORBES, Kazimierz Krupa.

Największa w historii firmy i jedna z najbardziej okazałych  
w branży spożywczej kampania promocyjna MOKATE – ru-
szyła! O rozmachu przedsięwzięcia świadczy liczba nagród 
towarzyszących loterii ukierunkowanej na linię cappucccino: 33 
samochody Fiat ,,500’’, aż 100 skuterów ,,Piaggio’’ i 1000 nagród 
produktowych. Wszystko to w 100 dniach – od 7 listopada do 
14 lutego przyszłego roku. Co trzy dni – losowanie samochodu, 
codziennie – skutera. Już 28 lutego podczas uroczystego pod-
sumowania – wręczenie głównych nagród w Mokate Sp. z o.o.  
w Żorach. Kampanię nagłaśnia m.in. intensywna reklama  
w telewizji; emisja filmu trzydziesto- i piętnastosekundowego ma 
miejsce w najważniejszych stacjach telewizji publicznej i komer-
cyjnej. O zasadach loterii informuje film oraz strona internetowa 
Mokate na specjalnej zakładce.

 PRZEPISY MOKATE
Mięso smażone z przyprawą herbacianą
(porcja dla 2 osób)
Składniki: 1/2 kg surowej 

wieprzowiny (karkówka bez 
kości); 2 łyżki stołowe oleju, 
50 g masła, 3 łyżeczki suchej 
herbaty (czarnej, zielonej lub 
mieszanki, najlepiej aromaty-
zowanej); 1 jabłko (antonów-
ka); 4 ząbki czosnku.

Wykonanie: mięso lekko 
obgotować, pokroić na 2-3 cm 
kawałki, włożyć do rondla, za-
lać olejem, dodać połowę ma-

sła, dusić na niewielkim ogniu 
ok. 10 minut pod przykryciem, 
co jakiś czas przewracając. 
Posypać suchą herbatą, do-
dać obrane, pokrojone jabłko, 
czosnek oraz pozostałe masło. 
Dusić na niewielkim ogniu do 
miękkości.

Przepis pochodzi z przewod-
nika „Herbata z sukcesem”, 
wydanego staraniem wydaw-
nictwa Pascal i firmy Mokate.

*    *    * 
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Moja przygoda z fotografi ą narodziła się w gimnazjum, kiedy 
pan Tomek Targowski pokazał mi jej podstawy. Zastąpiła ona 
wtedy zupełnie wcześniejsze pasje – rysunek i malarstwo.

Jestem absolwentką Beskidzkiej Szkoły Sztuki Użytkowej na 
kierunku Fotografi a Artystyczna i Użytkowa.

Do osiągnięć związanych z fotografi ą mogę zaliczyć kilka 
wystaw zbiorowych oraz indywidualnych i liczne wyróżnienia 
oraz zwycięstwa w konkursach.

Fotografi a, to dla mnie możliwość krzyku, wyzwolenia, a nie 
próba udowodnienia własnej oryginalności. To raczej sposób ży-
cia. Robienie zdjęć to zatrzymywanie emocji i uczuć (celem prze-
kazania ich innym, w sposób odmienny dla każdego z odbiorców). 
Nie mogę określić jednoznacznie w jakich tematach zamyka się 
postrzeganie świata przez obiektyw w moim przypadku. Staram 
się dotykać różnych aspektów życia, poznawać i patrzeć pięknie 
na to co mnie otacza, wychodzi mi to raz lepiej, raz gorzej, ale 
chwytam chwile i dni zatrzymując je w kadrze.    ewa Bolesta

Galeria	Ustrońskiej	to	prezentacja	przede	wszystkim	fo-
tografi	i,	wykonanych	przez	naszych	czytelników	i	współpra-
cowników.	Galerię	będziemy	chcieli	publikować	raz	na	mie-
siąc.	Oczywiście	w	dzisiejszym	świecie	trudno	ograniczyć	
się	tylko	do	fotografi	i,	więc	będą	też	prezentowane	prace	
plastyczne,	a	być	może	ciekawa	grafi	ka	komputerowa.	
Dziś,	gdy	prawie	wszyscy	robią	zdjęcia,	atrakcyjność	tej	

strony	jest	chyba	murowana,	bowiem	dobrych	zdjęć	wszy-
scy	mamy	aż	nadto.	Dlatego	od	razu	musimy	się	zastrzec,	
że	zapewne	będziemy	musieli	wybierać	poszczególnych	
autorów	spośród	kilku	ofert.
Osoby	zainteresowane	publikacją	w	Galerii	Ustrońskiej	

prosimy	o	wcześniejszy	kontakt	z	naszą	redakcją.
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- Pół listopada za nami, więc najwyższa 
pora na Kalendarz Ustroński na rok 2010 
– rozpoczęła prezentację tego wydaw-
nictwa dyrektor Muzeum Ustrońskiego 
Lidia Szkaradnik i dalej mówiła: – Witam 
jak najserdeczniej, wymieniając w po-
rządku alfabetycznym, autorów, czytel-
ników i sponsorów. Wydawałoby się, że 
najtrudniej pozyskać sponsorów, którzy  
w całości Kalendarz finansują od pierw-
szego numeru. Przy każdej okazji ser-
decznie im dziękujemy, czynię to również 
dzisiaj. Bez autorów i bez czytelników 
wydawnictwo też nie mogłoby istnieć. Wi-
tam zatem mieszkańców naszego miasta  
i osoby spoza Ustronia, w tym pana dok-
tora Macieja Kijowskiego, który przebył 
ponad 200 kilometrów z Rzeszowa, by być 
dzisiaj z nami. 

Właśnie gość ze Ściany Wschodniej 
został poproszony w tym roku o promocję 
Kalendarza Ustrońskiego. I budziło to 
naturalne pytania, co rzeszowianin może 
wiedzieć o Ustroniu? Otóż bardzo wiele. 

Muzeum Ustrońskie odwiedza rocznie 
ponad 10.000 osób. Kiedyś przekroczył 
próg tej instytucji kultury młody prawnik, 
adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyj-
nego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 
adiunkt w Katedrze Administracji w Pu-

blicznej Wyższej Szkole Inżynieryjno-Eko-
nimicznej w Robczycach i kupił wszystkie 
wydawnictwa związane z miastem. Za 
jednym razem nie udałoby mu się ich wy-
nieść, więc zrobił to na trzy raty. Po kilku 
rozmowach, dyrektor Muzeum i redaktor 
kalendarza, zachęciła go do napisania 
artykułu. Jednak nie traktowała tej prośby 
zobowiązująco. Aż tu przyszedł mail od 
pana Macieja, a z nim tekst pt.: „Ustroń 
okiem przybysza, czyli nauczyciel aka-
demicki znad Wisłoka o mieście nad Wi-
słą”, opowiadający o związkach Ustronia  
z Rzeszowem. To artykuł bardzo bogaty 
w informacje, szczegółowo i rzetelnie 
opracowany. 
- Pomyśleliśmy, że skoro pan Kijowski jest 
takim miłośnikiem i znawcą Ustronia, to 
niech zobaczy miasto w najmniej atrakcyj-
nym miesiącu, w deszczu i zasnute mgłami 
– mówiła Lidia Szkaradnik. – Nie udało 
się, bo gdy pan Maciej do nas przyjechał, 
zrobiła się piękna pogoda i wszyscy na 
tym korzystamy.

Dr Kijowski rozpoczął od tłumaczenia, 
dlaczego właśnie on przystępuje do zapre-
zentowania najnowszego kalendarza: 
- Zabiera się za to człowiekiem „nie stela”, 
z zupełnie innej części Polski, aczkolwiek 
nie tak odległej geograficznej. Ośmielam 

się dokonać tej promocji, mając świa-
domość tego, że jest wśród nas wiele 
osób znacznie bardziej do tego prede-
stynowanych. Rodowitych ustroniaków, 
których ten zaszczyt jeszcze nie spotkał  
i jestem przekonany, że będzie ich spotykał  
w następnych latach. Promocję Kalendarza 
Ustrońskiego postrzegam w kategorii za-
szczytu, honoru, wyróżnienia, jakie mnie 
spotkało. Czuję się z Ustroniem związany, 
mimo że bywam tu okazjonalnie, że nie 
łączą mnie z tą ziemią więzy krwi, powią-
zania rodzinne, zawodowe. Jednak jest to 
miasto bardzo, bardzo mi bliskie. Myślę, 
że to uczucie będzie widoczne w moim 
tekście zamieszczonym w najnowszym 
roczniku.

Prezentacji nowego wydawnictwa wy-
słuchało wiele osób. W salach Muzeum 
zajęte były prawie wszystkie miejsca. Na 
spotkaniu obecny był starosta cieszyń-
ski Czesław Gluza, burmistrz Ireneusz 
Szarzec i przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina. 

Muzycznie spotkanie ozdobili: Janusz 
Śliwka i Barbara Kaczmarzyk. Gość  
z Rzeszowa zaczął nawet swoje wystąpie-
nie od słów dużego uznania dla kunsztu 
artystów, żartując że jego mowa będzie 
tylko przerwą między dwoma częściami 
ich koncertu.
- Janusza chyba wstyd nawet byłoby 
przedstawiać, ale może są tu osoby spoza 
Ustronia, które jeszcze go nie poznały 
– mówiła L. Szkaradnik. - To człowiek 
orkiestra, instrumentalista i wokalista 
uświetniający wiele ustrońskich imprez. 
Mniej jest może znany jako nauczyciel, ale 
na tym polu ma wiele osiągnięć. Głównie 
z zespołem „Gama2” z Gimnazjum Nr 2, 
w którym między innymi występowała 
młodziutka Basia Kaczmarzyk. Basia staje 
się coraz lepszą wokalistką, występuje na 
razie na małych scenach, a że ma duże 
ambicje i spory talent, to myślę, że tym 
swoim pięknym głosem, zawojuje również 
duże sceny. Skończyła studium teatralne, 
obecnie jest studentką polonistyki na 

uStrOń ZaKOrZeniOny 
W PrZeSZŁOści

Prezentacji Kalendarza dokonał prawnik z rzeszowa.                                      Fot. h. cieślar

Kalendarz kosztuje 20 zł, można go kupić 
m.in w Muzeum ustrońskim.

- Wczoraj minęła �� rocznica śmierci generała Jerzego ziętka, tego któ-
remu Ustroń bardzo dużo zawdzięcza. Tak bardzo, bardzo chciałbym, 
by �5. rocznica jego śmierci była obchodzona w sposób tak uroczysty jak 
na to zasługuje ta niezwykła osoba – �� listopada taką refleksją kończył 
promocję Kalendarza Ustrońskiego na rok �0�0 prawnik z Rzeszowa dr 
Maciej Kijowski.
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Akademii Techniczno-Humanistycznej  
w Bielsku-Białej. Jest szansa, że podziwiać 
ja będziemy na scenie lub na dużym ekra-
nie. Do ostatniego rocznika, Basia napisała 
tekst o zespole „Gama2”.

Jak zwykle promocja Kalendarza cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. I jak 
zawsze spotkaniu towarzyszył szelest 
przewracanych kartek. To stały akompa-
niament. Trudno wytrzymać nie zaglądając 
do środka, kiedy cały czas słyszy się, jak 
ciekawe teksty w nim zawarto. I na promo-
cji kalendarza takie zachowanie uchodzi, 
bo my w Ustroniu nie hamujemy pędu do 
czytania. Może dzięki temu wychodzą nam 
takie ciekawe kalendarze. 

                                  Monika niemiec

Ustroń wyjątkowym 
miastem jest
Fragmenty wystąpienia 
dr. Macieja Kijowskiego

Jest jedna, bardzo ważna cecha, któ-
ra łączy wszystkie teksty zamieszczone  
w Kalendarzu Ustrońskim, i prozatorskie, 
i poetyckie, i pisane językiem gwarowym 
i polskim językiem literackim. To jest 
umiłowanie tego miasta. To, co każdy  
w inny sposób wyraża. Ale to nie jest tylko 
i wyłącznie uczucie. To jest powiązanie 
lokalnego patriotyzmu z przekazywaniem 
wiedzy o historii i współczesności swojego 
miasta. Na tle innych miast, porównywal-
nych pod względem powierzchni i liczby 
mieszkańców, Ustroń charakteryzuje się 
bogatym ruchem wydawniczym i ogrom-
ną dbałością o własną historię, o pamięć 
o poprzednikach, tych, którzy odeszli.  
O tych, którym zawdzięczamy dzisiejszy 
stan Ustronia i troskę o to, żeby miasto się 
rozwijało. I jeśli powiadam, że postrzegam 
zawartość merytoryczną Kalendarza w 
trzech warstwach, to ta warstwa histo-
ryczna jest niesamowicie interesująca, 
najbardziej obfita w sensie objętości. 
Zawiera bardzo ciekawe teksty, choć żeby 
nikogo nie urazić, nie pominąć, nie będę 
się odnosił się do konkretnych tekstów 
i wymieniał nazwisk autorów. Wszyscy 
godni są najwyższego szacunku i ogrom-
nej wdzięczności. Dzięki tej historycznej 
części kalendarza dowiedziałem się bardzo 
wiele o ustrońskich rodach – rodzie Szcze-
ponów, rodzie Krischke, o osobach dla 
Ustronia zasłużonych, takich jak Alojzy 
Matloch, Helena Makula, Ludwik Jenkner, 
Franciszek Korcz. Dużo dowiedziałem się 
o tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, 
o Muzeum. W kontekście choćby rodzin 
w tym budynku mieszkających, w kon-
tekście trzydziestolecia samego muzeum, 
porządkowania jego zbiorów archiwal-
nych. Dowiedziałem się wiele o Wielkich 
Domach w kontekście planów zburzenia 
jednego z nich. O stowarzyszeniu „Siła”  
w Hermanicach. O dziewiętnastowiecz-
nych losach ustrońskiego kurortu. O tym 
co i jak pisano o Ustroniu w dawnej prasie 
i tu przeczytałem bardzo ciekawą wypo-
wiedź Stefana Jaracza o Ustroniu sprzed 
lat 69. Nie mniej ciekawe są wspomnienia 
pracownika Kuźni, który przepracował  
w zakładzie 41 lat. Kuźni dotyczą także 

inne teksty, m.in. o obchodach jej 200-lecia 
w 1972 roku, a także o przygotowaniach 
do pamiątkowego, ostatniego zdjęcia, 
wykonanego rok i dwa dni temu. (…) Do-
wiedziałem się też z tego numeru Kalen-
darza o specyficznych kontaktach Ottona 
Windholza z Janem Kiepurą. Niemało 
miejsca poświęca się też ceramicznemu 
dziedzictwu Ustronia, widocznej tutaj ko-
lekcji żelazek ze zbiorów etnograficznych 
Muzeum, reliktów eksploatacji surowców 
mineralnych, chociażby cieszynitów, które 
mają charakter endemiczny. (…) Teksty 
dotyczące współczesności Ustronia trak-
tują m. in. jak miasto postrzegane jest  
z zewnętrznej perspektywy, z perspekty-
wy opolskiej, jeleniogórskiej. Są artyku-
ły o ustrońskich ratownikach górskich,  
o Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Mi-
sja”, o zespole Gama2 i zespole Ustronsky, 
o Gazecie Ustrońskiej. Są bardzo intere-
sujące teksty o kulinarnym charakterze. 
(…) A także o prosie, orkiszu, tumizie, 
szarłacie. „Ustroniacy w podróży” to jest 
bardzo istotna część Kalendarza, właściwa 
mu od pewnego czasu, która też świadczy 
o ogromnym zainteresowaniu mieszkań-
ców innymi częściami Polski i innymi 
częściami świata. Między innymi bardzo 
ciekawy, gorzki tekst o Łodzi z perspekty-
wy ewangelickiego studenta w kontekście 
niezrozumienia go przez kolegów i inne 
osoby. I artykuły o odleglejszych częściach 
globu o Nowym Jorku, Los Angeles,  
o krajach skandynawskich, Holandii, Cze-
chach, Egipcie, a także o polskiej emigracji   
w Wielkiej Brytanii. (…)

Pozostają mi trzy refleksje na zakończe-
nie. Wczoraj minęła 24 rocznica śmierci 
generała Jerzego Ziętka, tego któremu 
Ustroń bardzo dużo zawdzięcza. Tak bar-
dzo, bardzo chciałbym, by 25. rocznica 
jego śmierci była obchodzona w sposób 
tak uroczysty jak na to zasługuje ta nie-
zwykła osoba. Państwo wiedzą znacznie 

lepiej niż ja, ile Ustroń zawdzięcza gene-
rałowi. Zdaję sobie sprawę z tego, że kult 
słońca jest bardziej powszechny niż kult 
generała Ziętka, ale ta nazwa ulicy Sło-
neczna, aczkolwiek bardzo sympatyczna 
nadana w pewnym ferworze historycznym, 
mogłaby powrócić do swojego dawnego 
brzmienia. To jest moje prywatne zdanie 
człowieka z zewnątrz, ale który bardzo 
wysoko ceni zasługi gen. Ziętka dla Ślą-
ska. W moim artykule zamieszczonym  
w Kalendarzu jest zawarty również po-
stulat, żeby w widoczny sposób upamięt-
nić zasługi Edwarda Gierka. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem osoby i dzieła pro-
fesora Jana Szczepańskiego, o którym 
również wspominam w swoim tekście. To 
jest ustroniak z urodzenia, to jest ustroniak, 
który ukochał swoje miasto, poświęcił mu 
przepiękną książkę „Korzeniami wrosłem 
w ziemię” i wiele innych wypowiedzi na 
różnych forach. Ale pragnę podkreślić 
równie wielkie zasługi i generała Ziętka, 
i Edwarda Gierka, którzy Ustroń ukochali 
nie dlatego, że się tu urodzili, tylko dla-
tego, że miasto to wybrali na swój dom. 
Drodzy Państwo macie szczęście mieszkać 
w pięknym mieście, w mieście które jest 
zespolone z przeszłością, pięknie podkre-
śla swoje związki z tym, co już za nami, 
umiejętnie przygotowuje się na to, co przed 
nami. Jest pięknie zespolone z przyrodą, 
o czym mówię będąc pod wrażeniem wi-
zyty w Leśnym Parku Niespodzianek, ale 
przecież nie tylko. Mieszkacie państwo 
w naprawdę pięknym mieście, które po-
strzegam jako szczególny zakątek Polski, 
do którego warto przyjechać. Macie się 
państwo czym poszczycić. Mówię to jako 
osoba z zewnątrz ujęta uprzejmością i kul-
turą na każdym kroku. Zawsze gdy tu przy-
jeżdżam spotykam się z wielką sympatia na 
ulicy, w sklepie i przy każdej okazji daję 
świadectwo tego, że Ustroń jest tak wyjąt-
kowym miejscem.             Spisała: (mn) 

Jedna ze starych fotografii w Kalendarzu. na tym zdjęciu nie widnieją członkowie „Siły" 	
z hermanie; być może chodzi o ustroński oddział organizacji, lecz naprawdę zidentyfikować 
da się tu jedynie - prócz daty i naszej miejscowości - liczne rowery po obu stronach... nie-
stety, często fotografie nie zostały opisane „za pamięci" nawet tak pobieżnie jak tutaj, więc 
po 80 latach nie tylko ludzie są dla nas anonimowi, ale również miejsca. dlatego mamy dla 
czytelników zagadkę: czy ktoś rozpoznaje obiekt, przed którym zrobiono powyższe zdję-
cie?				 																																																																																	Fot.	ze	zbiorów	anny	zieliny.	
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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, kompozycje z suszonych kwiatów i haft richelieu. 
 „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.
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KrZyżóWKa   KrZyżóWKa   KrZyżóWKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POzIOMO: �) …. to zdrowie, �) miejsce zabaw,  
6) dodatek do munduru, �) nic się nie dzieje, 9) u boku 
pana, �0) kolejka sklepowa, ��) magazyn pod chmurką,  
��) zniżki, rabaty, ��) turecka metropolia, ��) sąsiad Iraku,  
�5) mieszkanka Abisynii, �6) u niektórych ptaków, �7) Indianin  
z Meksyku, ��) rysował piórkiem i węglem, �9) żona Zeusa,  
�0) wiślańskie nazwisko.
PIOnOWO: �) dawny zapiśnik, kronika �) dowódca wojsk 
rzymskich, �) zimowy pies, �) przeróbka utworu, 5) wędruje 
z taborem, 6) spodnie dziadka, 7) bierzmowanie, ��) podda-
sze, ��) Antoni zdrobniale, ��) syn Dedala. 

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 4 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr �5

DnI  KleMenSOWe
Nagrodę 30 zł otrzymuje Krystyna Cicha z Ustronia, ul. Ko-
ścielna 4, album „Fascynujący Izrael” Estery Wieji i Janusza 
Szczotki, ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia, otrzymuje 
Grzegorz Gawłowski z Bładnic Górnych 8. Zapraszamy do 
redakcji.

Witejcie  gaździnki
Co też porobiocie? Jo móm fórt jakómsik pilobe. Dzisio łobie-

cała przijś zozdrzić na mie przocielka, tóż upiykłach wczas rano 
buchte z kakałym i nie dziwota, że wnuki, co też mie z ceróm 
nawiedziły połówke taki ganc ciepłej sfutrowały na swaczyne, 
nale cosik dlo gościa na popołedni zostało. 

Łoto wczora przebiyrałach zimowe jabka, co jich dzierżym  
w piwnicy w  takich kiśniach z drzewianych lajśniczek. Ponikiere 
kapke sie zaczyły psuć, tóż jich łobierym i łususzym na pieczki. 
Jo jym jabka calutki rok. Nejbardziyj móm rada taki kożuchy jak 
sie już uleżóm pore miesiyncy, tóż tak szmakujóm, że ani wnuków 
nie muszym namowiać, coby roz za czas sióngły po jabko. A jak 
kiszymy kapuste, to dycki muszymy przeca niechać w każdej beczce 
wiyncyj małych jabłek, nó wiycie takich psiorek, co żodyn tego 
jeś nie chce, a po ukiszyniu sóm strasznucnie dobre. 

Celer a ćwikle przechowujym w kiśniach zasute pioskym. Ale 
powiym Wóm, że niechałach se jeszcze kapke pietruszki na polu. 
Póki co, zimy nie widać, a móm każdy dziyń zielynine do zupy.  
Jeszcze mi trzeja w zogródce z kwiotkami zrobić porzóndek, 
ponikiere łokopać na zime, a hakliwe na mrozy wybrać z ziymi, 
coby sie uchowały na zaś. I tak fórt sie kryncym rada, że jeszcze 
słóneczko kapke przigrzywo. Dziyń coroz krótszy, to prowda, tóż 
na polu cosik porobióm przez połednie, bo je nejcieplij. Ponikiedy 
ckni mi sie na śćmiywku, a mało kiedy wieczorami czytóm, bo 
móm bryle za słabe. Nale cóż sie bydym starać, dyć isto ani sie 
człowiek nie nazdo, a zaś bydzie kóniec roku, a potym już dnia 
przibywo. A spómniałach se, że przeca muszym trzi pory kopytek 
usztrykować pod goiczek, tóż isto już na dniach sie tego chycym, 
bo na stare roki ty moji palczyska nie sóm taki zgrabne jako za 
młodu.                                          Hela 

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniu �� listopada �009r. na tablicy ogłoszeń zo-

stał wywieszony na okres �� dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej ozn. 
nr ���/�� o pow. 9�5m� położonej w Ustroniu przy Alei 
legionów.

Studio Stomatologii Estetycznej 
zaprasza na 

profesjonalne wybielanie zębów (1 godzina) 

już od 600 zł. 
Ustroń, ul. Partyzantów 1. Tel. 33 854-26-62. 

(*ignorancja - brak wiedzy, nieświadomość, nieuctwo - Słownik 
wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego)

Dawno nie czytałem tak pokrętnej, nieprzejrzystej, niestylistycz-
nej w swej formie i mało konkretnej oceny patriotyzmu mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego, a w szczególności Ustronia, jaką zawarł 
M.M. w liście do Redakcji (GU 46). Zaraz na wstępie czytamy, że 
"...patriotyzm podmieniony przez te stulecia na spolegliwość ma 
inną barwę, inny smak."  Otóż, spolegliwy to ten, na którym można 
polegać, godny zaufania, pewny, ten na którego można liczyć. Sło-
wo to, jakże zwięzłe, jednoznaczne, słowo z języka staropolskiego, 
nadal jest żywe w naszej gwarze i nikt stela nie ma wątpliwości, 
co ono oznacza. Użycie słowa „spolegliwy” w znaczeniu „uległy”, 
nieakceptowane przez językoznawców, jest, niestety, coraz częściej 
stosowane. Ale są też ludzie, którzy proponują włanczać światło, 
mówią o roku dwutysięcznym dziewiątym, o cofnięciu się w tył,  
o zmoknięciu jak nitka, o kilku alternatywach do wyboru. Nie ma 
mojej zgody na ewidentne zaśmiecanie języka polskiego, dlatego 
nie wiem, co miał autor na myśli, mówiąc o zamianie patriotyzmu 
ustroniaków na spolegliwość. Potem  jest już tylko lepiej. Tęsknimy 
ponoć za minioną epoką, gdy Polskę i Śląsk Cieszyński dzieliła 
granica. Dowodem niezbitym jest wykład  Pani Profesor Ewy 
Chojeckiej o tym, jakie ślady, głównie architektoniczne, cesarstwo 
austriackie pozostawiło na tych ziemiach, wykład jaki, o zgrozo, 
zorganizowano na 12 dni przed Świętem Niepodległości, a nie na-
stępnego dnia, jak pisze autor listu. Z terminami organizowanych 
imprez mamy ciągłe problemy: a to zorganizujemy koncert Madonny 
w Święto Wojska Polskiego, a to wejdziemy do Unii w niepopraw-
nym przecież dniu 1 maja... Ad rem. Polecam inne, jakże błysko-
tliwe myśli autora, np o odmienności klimatu(?), o dwóch różnych 
manifestacjach (!), o innych podmiotach i innych ludziach, o tym, 
że zamiast budować domostwa z oknami na Kraków, budujemy je  
z oknami na cztery strony świata (w tym,o zgrozo, również na Wiedeń)  
o tym, że przechowujemy fotografie przodków, traktując je jak 
relikwie, choć dziadkowie noszą niepoprawne politycznie mundu-
ry...A wszystkim tym działaniom patronuje Towarzystwo Miłośni-
ków Ustronia, którego historia sięga niestety czasów rozbiorów 
i nie wszyscy spośród założycieli byli Polakami! No, wstydźcie 
się Ustroniacy. Wyrzućcie  z rodzinnych albumów niewłaściwe 
zdjęcia, nie uczestniczcie w wątpliwych narodowościowo manife-
stacjach w Muzeum, rozwiążcie TMU i powołajcie nowe, bacząc, 
by założycielami byli prawdziwi Polacy i Katolicy. Wówczas, 
zdaniem autora listu, wasz patriotyzm będzie poprawny ideowo. 
Że co? Że jesteście Polakami? Że oderwani przez Historię na kil-
kaset lat od Macierzy zachowaliście język? Wydawaliście książki  
i gazety w języku polskim, choć Polski nie było? To bez znaczenia.  
A swoją drogą mógłby się IPN zainteresować barwami patriotyzmu 
ustroniaków.                          (nazwisko do wiadomości Redakcji) 

Barwy ignorancji 
LISt		do		redakcjI
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którego dorosłe owady zimują w opadłych liściach. Oczywiście 
motyle te mogą kryć się również w różnego rodzaju szparach, 
jamkach i szczelinach, ale zdecydowanie wolą spędzać zimę pod 
liściową „kołdrą”. W sumie więc możemy być pewni, że w cyklu 
życiowym cytrynka zima jest typowym okresem spoczynkowym. 
Jednak latolistki błyskawicznie stają się aktywne, kiedy tylko 
zaświeci słońce, a temperatura powietrza osiągnie kilka stopni po-
wyżej zera. W ostatnich latach, kiedy pogoda zimą sprawiała różne 
psikusy - zima czasem była, ale tak, jakby jej nie było - cytrynki 
są długo aktywne, można więc odnieść wrażenie, że motyle te  
w ogóle nie udają się na zimowy spoczynek. Zimowanie w po-
staci dorosłego owada, daje listkowcom ogromną przewagę nad 
innymi gatunkami motyli. Zimują one w zdecydowanej większości 
w postaci jaj, larw lub poczwarek, wiosną więc muszą przejść 

przeobrażenie, zanim 
rozpoczną dorosłe życie. 
W tym czasie cytrynki 
są praktycznie jedyny-
mi motylimi władcami 
pierwszych wiosennych 
kwiatów. 

Wiosną samce cy-
trynki są zdecydowanie 
bardziej ruchliwe niż 
samice. Jeśli przysia-
dają gdzieś, to tylko na 
moment. Ta aktywność 
ma oczywiście podłoże 
czysto seksualne, a jej 
celem jest znalezienie 
samicy i odbycie godów. 
Końcowym aktem okre-
su godowego latolist-
ków jest złożenie przez 
samice żółtozielonych  
i wrzecionowatych jaje-
czek na bezlistnych jesz-
cze gałązkach szakłaka 
czy kruszyny. Dorosłe 
owady zazwyczaj giną 
wkrótce po odbyciu go-
dów, a nowe pokolenie 
czeka z wykluciem się 
na rozwój liści, które są 
pokarmem gąsienic.

Gąsienice cytrynków 
są zielone z białymi prę-

gami na bokach i dobrze maskują się na tle świeżej zieleni liści. 
Zwykle łatwiej dostrzec ślady żerowania niż same gąsienice. Nim 
pojawią się nowe dorosłe motyle, gąsienice muszą oczywiście 
przeobrazić się w nieruchome i nieodżywiające się poczwarki. 
Motyle z poczwarek „wykluwają się” zazwyczaj w lipcu. W tym 
okresie mogą jeszcze latać niedobitki cytrynków z poprzedniego 
roku. Mamy więc kolejną niezwykłą cechę tego gatunku - motyle te 
mogą osiągnąć wiek pełnego jednego roku, co dla tej grupy zwie-
rząt w naszych warunkach jest wiekiem iście matuzalemowym. 

Dorosłe motyle nowego pokolenia latają dość krótko, odży-
wiają się nektarem różnych kwiatów, po czym zapadają w sen 
letni, by uniknąć największych upałów. Pobudka następuje pod 
koniec lata, aby zdążyć „najeść się” przede kolejnym snem, tym 
razem zimowym. I tak to się plecie przez niezliczone pokolenia 
cytrynków. Czasem, kiedy we wrześniu lub w październiku przy-
chodzi przedwczesne ochłodzenie i nocne przymrozki, a później 
znowu powraca ciepła i słoneczna pogoda, cytrynki uznają to za 
nadejście wiosny i zachowują się, tak jakby miały przystąpić do 
godów. Motyle te latają jeszcze w listopadzie, ale w tym okresie 
nie ma już dla nich pokarmu, dlatego szukają zimowych kryjówek 
i hibernują. Z zimowego snu może ich przebudzić nagłe ocieple-
nie, jednak wróżenie z tego rychłego nadejścia wiosny raczej jest 
nieuzasadnione.

Polską nazwę „listkowiec” tłumaczy się zwykle zwyczajem 
zimowania w opadłych liściach, „latolistek” - kształtem skrzydeł 
przypominających listki, a „cytrynek” - nie tylko kolorem, ale 
także i cytrynowym (ponoć) zapachem skrzydeł. 

                                           Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
 

lATOlISTeK  CyTRyneK

Czy pospolity musi oznaczać banalny, mało interesujący lub 
nudny? Nic bardziej mylącego, a dobrym przykładem może być 
bohater dzisiejszego artykułu - motyl, który licznie i powszechnie 
występuje na terenie całego naszego kraju. Latolistek cytrynek, 
znany także pod nazwą listkowiec cytrynek albo po prostu cytrynek, 
jest motylem powszechnie rozpoznawanym z uwagi na bardzo cha-
rakterystyczną barwę skrzydeł, które są intensywnie żółte niczym 
- jak wskazuje sama nazwa tego owada - cytryna. Jednak tymi 
żółtymi, cytrynowymi kolorami są przystrojone jedynie samce. 
Samice natomiast mają skrzydła białawe, z zielonkawym odcie-
niem. Co wyróżnia - oprócz barwy skrzydeł oczywiście - cytrynki 
od pozostałych znanych nam motyli? Sporo znajdziemy w cha-
rakterystykach i opisach tego gatunku określeń „jako jedyny” lub 
„jako jeden z nielicznych”. Przede wszystkim jednak z jednej stro-
ny motyl ten uchodzi za 
uskrzydlonego zwiastuna 
wiosny, pojawia się bardzo 
wcześnie, nawet w stycz-
niu lub lutym, bowiem 
niewiele mu potrzeba do 
przebudzenia z zimowego 
snu. Z drugiej natomiast 
strony w wielu atlasach  
i książkach można znaleźć 
informację, że gatunek ten 
występuje (czyli jest ak-
tywny) przez cały rok! Te 
dwie informacje wydają 
się być ze sobą sprzecz-
ne. Logicznie nie moż-
na przecież zwiastować 
wiosny, bo pod tym okre-
śleniem kryje się zwykle 
roślina czy zwierzę, które 
jako pierwsze lub jedne 
z pierwszych pojawia się 
po zimowych chłodach,  
a jednocześnie być - że tak 
powiem - w „przestrzeni 
powietrznej” na okrągło 
przez cały rok. W sumie 
sprzeczność to pozorna,  
a życie latolistka cytrynka 
warte jest poznania cho-
ciażby i z tego powodu, 
żeby nie żywić czasem 
zbytnich nadziei na rychłe 
nadejście wiosny, kiedy zobaczymy w środku zimy tego wesoło 
ubarwionego motyla.

Cytrynek zamieszkuje całą Europę, za wyjątkiem jej najbardziej 
na północy położonych krańców. Spotkamy go także w północnej 
Afryce oraz w środkowej Azji. W Polsce to motyl żyjący na całym 
obszarze kraju, od nizin, aż po góry. Najbardziej typowym sie-
dliskiem tego gatunku są lasy, a przede wszystkim ich skraje, ale 
równie dobrze czuje się w miejskich parkach, na łąkach i polach 
uprawnych, w ogrodach i w sadach, jednym słowem wszędzie 
lub prawie wszędzie, zawsze jednak będą to miejsca dobrze 
nasłonecznione. Skrzydłom tego motyla warto przyjrzeć się nie 
tylko ze względu na ich efektowną i żywą barwę (to odnosi się, 
jak już wspomniałem wcześniej, jedynie do samców). Na skrzy-
dłach znajdują się także charakterystyczne pomarańczowe punkty, 
ale równie ciekawe są ich kształty. Przednie (górne) skrzydła są 
trójkątne z zaostrzonym wierzchołkiem oraz lekko wygiętym 
zewnętrznym brzegiem. Natomiast skrzydła drugiej pary (zwanej 
również dolnymi lub tylnymi) przypominają w zarysie łezkę lub 
listek z niewielkim ząbkiem na szczycie. Z wierzchu skrzydła 
cytrynka są oczywiście cytrynowej barwy, bardziej intensywnej 
niż od spodu, ale mamy pewien kłopot, aby w pełni docenić ich 
efektowność czy też dekoracyjność. Latolistek bowiem, jako 
jedyny żyjący w Polsce motyl, kiedy siada, nie rozkłada skrzydeł 
poziomo, abyśmy mogli podziwiać ich zabarwienie. Motyl ten 
zawsze trzyma skrzydła złożone, sterczące pionowo do góry  
i tylko czasem lekko je rozchyla.

Listkowiec cytrynek jest bodaj jedynym z naszych krajowych 
motyli i jednym z nielicznych na całym kontynencie europejskim, 



26 listopada 2009 r.   Gazeta Ustrońska   �7

Grudzień za pasem, a rozgrywki piłkar-
skie trwają w najlepsze. Pogoda wiosenna, 
więc na mecze o dziwo przychodzi sporo 
kibiców. W sobotę 21 listopada Kuźnia 
podejmowała na własnym boisku drużynę 
LKS Bestwina w meczu o mistrzostwo ligi 
okręgowej. Był to mecz rundy wiosennej 
rozgrywany awansem. 

Było to niezłe widowisko. Pierwszego 
gola strzela w 23 min z rzutu wolnego Łu-
kasz Tomala. Potem nieznaczną przewagę 
zdobywa Bestwina. W drugiej połowie nic 
się nie zmienia. Na dziesięć minut przed 
końcem na strzał z dystansu decyduje się 
Tomasz Czyż i piłka wpada do siatki. 

Bestwina w tym spotkaniu też miała 
swoje okazje, ale tego dnia bezbłędnie 
spisywał się bramkarz Kuźni Paweł Ma-
cura, zdecydowanie najlepszy zawodnik 
na boisku.

Po meczu powiedzieli:
Trener Bestwiny Krzysztof zagórski: 

- Kuźnia zdecydowanie w tym meczu 
miała więcej szczęścia. Myśmy oddali 
około dziesięciu strzałów na bramkę i nic 
nie chciało wpaść do siatki. Z kolei Kuź-
nia strzela dwa razy i oba strzały znalazły 
drogę do bramki. Szkoda, bo to był mecz 
za sześć punktów. Niestety przegrywamy 
i przed nami ciężka zima, a raczej ciężka 
praca.

Trener Kuźni Michał Kurzeja: - Ciężki 
mecz. Paweł Macura pokazał dziś sto 
procent swoich możliwości i obronił trzy 
bardzo niebezpieczne strzały. Bestwina 
postawiła ciężkie warunki, bo wiadomo, 
że ta drużyna też walczy o wszystko  
i nie ma nic do stracenia. Pokazali, że są 
drużyną niebezpieczną. Gdybyśmy dziś 
nie mieli w bramce Pawła Macury lub 

byłby w słabszej dyspozycji, mogło być 
różnie. Jednak oni bramki nie strzelili, my 
dwie. Widocznie bramkarz Bestwiny nie 
ma tych umiejętności co Paweł i zdoby-
wamy kolejne punkty, notujemy kolejny 
mecz bez porażki i zbliżamy się coraz 
bardziej do środkowej strefy tabeli. Sam 
mecz ciekawy, dużo strzałów, dużo sytu-
acji podbramkowych, parad bramkarzy, 
więc wszystko co jest esencją piłki nożnej. 
Mecz nie był brutalny, choć boiska już 
nierówne i często decyduje przypadek.    
                         Wojsław Suchta

Najbliższy mecz Kuźnia rozegra w Dan-
kowicach w sobotę o godz. 13. Wyjazd spod 
stadionu Kuźni o godz. 10.45.

brOniŁ  Macura
tu niestety piłka nie wpadła do bramki bestwiny.                    Fot. W. Suchta

1 LKS Sokół zabrzeg 35 39:14
2 TS Podbeskidzie ii BB 31 23:16
3 LKS Radziechowy 30 34:18
4 TS Koszarawa Żywiec 30 26:19
5 GKS Morcinek Kaczyce 27 22:16
6 TS Czarni-Góral Żywiec 27 27:17
7 LKS Błyskawica drogomyśl 27 30:14
8 KS Spójnia Landek 26 27:23
9 LKS Tempo Puńców 24 36:34
10 LKS drzewiarz Jasienica 22 23:23
11 KS Wisła Ustronianka 22 17:17
12 LKS Świt Cięcina 21 18:25
13 RKS Cukrownik Chybie 20 22:31
14 Ks Kuźnia Ustroń 18 21:27
15 LKS Bestwina 13 13:33
16 LKS Pasjonat dankowice 13 23:37
17 LKS Halny Przyborów 8 13:49

 Kuźnia Ustroń - lKS Bestwina �:0 (�:0)

Interweniuje	p.	macura.																																																																																									Fot.	W.	Suchta

Urząd Miasta Ustroń 
informuje, 

że w dniu �9 listopada �009 r. na 
tablicy ogłoszeń został wywieszo-
ny na okres �� dni wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do zbycia  
w drodze przetargu ozn. nr �0�/�� 
o pow. 70��m�, �06/7 o pow. �575m� 
położonych w Ustroniu przy ul. 
Cieszyńskiej. 
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18 listopada spadło w Ustroniu 3 cm śniegu. W sobotę, 20 
listopada pojawiła się dużo grubsza warstwa białego puchu, 
pierwszy raz również porządnie przymroziło. 

19 listopada odbył się strajk pracowników oświaty przepro-
wadzony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W Ustroniu 
nie strajkowały tylko Szkoła Podstawowa nr 6 w Nierodzimiu  
i Filia LO im. Kopernika. „- Rodzice jednoznacznie poparli nasz 
protest – mówią strajkujący w Szkole Podstawowej Nr 1. Wcze-
śniej 75% pracowników SP-1 opowiedziało się za strajkiem. ”(...)  
W Szkole Podstawowej nr 5 w Lipowcu trwa strajk. Tak jak wszę-
dzie drzwi plakatowane, nad szkołą powiewa flaga. (…) „- Rodzice 
nas popierają – twierdzi Joanna Glenc-Szafarz, prezes ogniska 
w SP-2.” (…) Do szkoły tego dnia przyszedł jeden uczeń. (…) 
Idziemy odwiedzić warsztaty szkolne w ZST, a tam praca wre na 
całego. „- Trudno młodzież wysłać do domu, skoro przyjechała 
i chce coś robić” – twierdzi Stanisław Początek, czuwający nad 
zajęciami warsztatowymi.

13-14 listopada w hotelu „Orlik” na Zawodziu odbyło się spo-
tkanie piekarzy i cukierników śląskich, zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. (…) Jednym z najpo-
trzebniejszych elementów diety jest błonnik, który można nazwać 
„wymiataczem”. Ciekawie prezentuje się spożycie błonnika w róż-
nych krajach.  W Japonii stanowi 40% diety, w USA 25%, w Polsce 
10%. Ciekawostką jest również ilość piekarń w różnych krajach. 
Na południu Europy przeważają piekarnie małe, na północy – duże.  
I tak we Włoszech jest 35.000 piekarń, w Polsce 8.500.

 W skład Zarządu Kuźni wybrano m.in. Zdzisława Kaczorow-
skiego, który pełni funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych. 
Zapytałem go o jego plany związane z klubem: „- Jak już stwierdził 
prezes bilans się domyka, ale nie jest to sytuacja dobra. Powin-
no być tych pieniędzy więcej. Podstawowa sprawa, nad którą 
będą pracować, to dokonanie inwestycji w klubie. Mamy piękny 
obiekt, położony w pięknym miejscu. To trzeba wykorzystać. (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 pakowany, 
drewno podpałkowe, brykiet, 
transport. 0 518-201-189.

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłat-
ny pomiar. Tel. 728-340-518, 
33-854-22-57. www.komandor-
ustron.pl.
 
Pokój do wynajęcia. 665-875-678, 
33 854-71-37.

Cięcie, łupanie drewna. 783-661-
123.

Ustroń. Pół domu tanio wynajmę. 
601 49 11 24.

Szycie kołder na każdy wymiar  
z wełny, pierza i puchu. Czysz-
czenie pierza, gręplowanie wełny. 
Pracownia Cieszyn, Chrobrego 25. 
tel. 601-288-793.

Sprzedam stół rozsuwany z 6 
krzesłami, mało używany. 514-
222-683.

Odstąpię cukiernię z pełnym 
wyposażeniem. Ustroń Centrum, 
Rynek 3a. Cena do uzgodnienia. 
698-30-18-62.

Adaptacja poddaszy - solidnie, 
terminowo. 513-311-790. 

Świąteczne porządki, firma sprzą-
tająca. 694-523-944.

Instalacje grzewcze i sanitarne, 
nowe oraz remonty. 504-666-410.

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

Zatrudnię osobę studiującą do han-
dlu w Ustroniu. 502-367-684.

Sprzątamy domy, pensjonaty, 
pomieszczenia biurowe. 514-011-
677, 607-272-810.

Poszukuje pracy biurowej, popro-
wadzę oddział firmy (sprzedaż). 
Ustroń. Tel. 513-369-580.

dziesięć  lat  temu

        KUlTURA
28.11 godz. 15.00  „norwegia kraj Wikingów”, spotkanie  
         z Krystyną i Tadeuszem  Radziszewskimi 
         zobrazowane filmem z podróży, Muzeum 
         Ustrońskie. 
30.11 godz. 12.00 Uroczystość patriotyczna - rocznica śmierci 
         6 partyzantów oddziału AK„Czantoria”, 
         tablica pamiątkowa - dolna stacja Kolei  
         Linowej „Czantoria”.
 KInO 
20-26.11  godz. 20.00   Przypadkowy mąż, komedia romantycz- 
           na,  lat 12, USA.
27.11-3.12 godz. 18.30  Weronika postanawia umrzec, obycza- 
             jowy, lat 12, USA.
27.11-3.12 godz. 20.10  lektor, dramat, lat 15, USA/Niemcy.

kablowanie,	czyli	wielka	polityka	wkracza	do	ustronia.		Fot.	W.	Suchta

*    *    *

*    *    *

25-26.11 - „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
27-28.11 - centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
29-30.11 - Pod najadą ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
1-2.12 -  na Szlaku ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
3-5.11 -  centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
			Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej 

*    *    *

*    *    *

Ciałbym zdementować komentarz redakcji zamieszczony pod 
zdjęciem psa Ciapka na tle jednego banków ustrońskich, które 
zmieściła GU w ostatnim numerze. Uprzejmie informuję że 
Ciapek ma lokum powyżej 100 m2 i nie musi szukać nowego.
Natomiast na zdjęciu ewidentnie widać, że pies zwęszył w banku 
dobrą lokatę i zaprowadził tam swojego Pana!

Zgodnie z prawem prasowym uprzejmie proszę o zamieszczenie 
sprostowania. 

               Z poważaniem zbigniew Blimke właściciel Ciapka
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felieton
Patroni

Według słownika wyrazów obcych „pa-
tron” to: „zasłużona i zwykle nieżyjąca już 
osoba, której imię nadawane jest jakiejś 
instytucji” albo „osoba święta lub bóstwo 
opiekuńcze, któremu oddano w opiekę jakiś 
kraj, miasto, obiekt, osobę lub grupę” albo  
„w katolicyzmie i prawosławiu: święty, 
którego imię nadawane jest przy chrzcie”  
i wreszcie „ osoba lub instytucja opiekująca 
się kimś lub czymś, prorektor z łac. (patro-
nus)”. Mamy patronów naszych kościołów, 
szkół, szpitali i ulic. Każdy katolik winien 
mieć imię świętego, który jest jego patronem. 
W Ustroniu patronami są także stowarzysze-
nia charytatywne opiekujące się osobami 
biednymi i niepełnosprawnymi, jak np. To-
warzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, 
opiekujące się Ośrodkiem Rehabilitacyjno -
Edukacyjno -Wychowawczym w Nierodzi-
miu,  Ewangelickie Stowarzyszenie Maria 
- Marta, czy Fundacja św. Antoniego, które  
w swych nazwach mają już patronki czy 
patrona. Niedawno patron parafii i kościoła 
katolickiego w Ustroniu, św. Klemens 
Papież i Męczennik, w odnowionym obrazie,  
w nowym ołtarzu, wrócił na należne mu 
centralne miejsce. Z dniami świętych 
wiążą się przysłowia i starodawne obrzędy,  
o których możemy już tylko przeczytać  
w książkach. 

11 listopada, mamy Święto Niepodległości, 
ale także święto św. Marcina. Według wyliczeń 
ludowych w tym dniu definitywnie kończy 
się jesień, a rozpoczyna okres zimowy, co  
stwierdza przysłowie ludowe, że „Święty 
Marcin przyjeżdża na białym koniu”, a to 
miałoby znaczyć, że  zwykle około tej daty 

pada już śnieg. W naszych zwariowanych 
czasach, występowania coraz to częstszych 
anomalii pogodowych, spowodowanych, jak 
twierdzą niektórzy, nieodpowiedzialnymi 
działaniami człowieka, śnieg mieliśmy (i to 
dużo) już w październiku, a na św. Marcina, 
tak lało, że poziom rzek w Polsce był niespo-
tykany od wieków. Z dniem 11 listopada wiąże 
się inne przysłowie ludowe, a mianowicie: „Na 
świętego Marcina najlepsza gęsina”, bowiem 
w tym dniu starym zwyczajem podawano na 
obiad gęsinę. Wyczytałem to, w książce Jana 
Szymika „Doroczne zwyczaje i obrzędy na 
Śląsku Cieszyńskim”, wyd. Czeski Cieszyn 
2001. Tak więc, te wszystkie zgłaszane sz-
umnie w mediach pomysły, aby w Polsce  
z podawania gęsiny w Święto Niepodległości 
zrobić narodowy obyczaj, to nic nowego, 
jak przywrócenie starodawnego ludowego 
zwyczaju. W cytowanej książce znalazłem też 
taki zapis: „Również kości ze spożytej w tym 
dniu gęsi najlepiej nadawały się do różnych 
wróżb. Głównie do przepowiadania i prze-
widywania jaka latoś będzie zima - ostra czy 
łagodna, a także do wróżb matrymonialnych 
w czasie obchodów „Andrzejek”. O takim 
zwyczaju, by kości z gęsi spożywanej w św. 
Marcina służyły do wróż andrzejkowych, 
to jeszcze nie słyszałem. Moja suczka Lola, 
znawczyni naszych zwyczajów, dowiedziała 
się właśnie od znajomego psa , jak wyglądają  
andrzejkowe wróżby panien za pomocą 
kości i psa. O obrzędach andrzejkowych, 
to coś niecoś, wiem, bo jakże nie wiedzieć 
skoro, to jest moje miano. Nie tak dobre, jak 
u nas mówią, jak Jano, ale zawsze. Jak się 
wgłębiłem w dalszą lekturę cyt. książki, to 
odkryłem, że do jednej z najstarszych wróżb, 
sporadycznie zachowanej jeszcze do dziś  
i praktykowanej wyłącznie w gronie starszych 
dziewcząt (sic!), jest lanie roztopionego ... i tu 
uwaga! - ołowiu do wody w obszerniejszym 
naczyniu. Tu cytuje za autorem książki: 
„ Wróżba dotyczy wyłącznie dziołch na 
wydoj - panien na wydaniu, które leją ołów 

obowiązkowo z zawiązanymi oczami(!) przez 
dziurkę uchwytu dużego klucza lub przez 
ucho większego glinianego garnka. Podczas 
tego lania zwyczajowo głośno wymawiają 
następującą formułkę zaklęcia:      

Święty Andrzeju! 
Jo dzisio ołów leju 
I Ciebie se pytom, 
Czy se do roka wydom?” 
O tym, ile było wypadków ciężkiego po-

parzenia ołowiem przy tych wróżbach, autor 
nie pisze. Coś o tym wiem, bo w dzieciństwie 
sam odlewałem ołowiane żołnierzyki. Wiem jak 
było to niebezpieczne i jak trzeba było uważać. 
Autor wspomnianej książki jednak zaraz 
dodaje, że przy „Andrzejkowych wróżbach” 
ołów z powodzeniem można zastąpić pszcze-
lim woskiem, a dzisiaj leje się nawet stearynę 
lub parafinę, jako najprzystępniejsze i ....
mniejsze poparzenia powodujące. W gro-
nie samych dziewcząt wkładano też pod 
trzy miski kolejno: różaniec, pierścionek  
i gałązkę mirtu lub rozmarynu. Następnie 
każda z dziewcząt losowała miskę. Przed-
miot znajdujący się pod nią przepowiadał 
(pokłodoł - po naszymu), co ją czeka  
w nadchodzącym roku - różaniec przepo-
wiadał pójscie do klasztoru, pierścionek 
- zaręczyny, a gałązka mirtu lub rozmary-
nu zwiastowala wesele. Dość powszechne 
jest jeszcze dziś przysłowie: „Na świętego 
Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja” 
lub „Na świętego Andrzeja spełnia się twoja 
nadzieja”. 

Dlatego z okazji zbliżającego się świę-
ta mojego patrona, św. Andrzeja Apostoła, 
czyli zbliżającymi się jak mówiono na Śląsku 
Cieszyńskim: „Andrzejkowymi wróżbami” lub 
krótko „andrzejkami”, tym starszym pannom, 
co leją ołów, i tym młodszym, co leją wosk 
oraz tym, którzy wróżą za pomocą roztopionej 
stearyny lub parafiny, kości czy misek życzę 
pomyślnych wróżb. A chłopcom na zabawie 
zwanej „gąsiorym”, aby złapali swoją wybran
kę.                                              Andrzej Georg  

felieton

Tematy rozmów
Podczas rozmów z moimi rówieśnika-

mi zauważyłem jak bardzo zmieniły się 
tematy naszych rozmów w porównaniu 
z dawnymi laty. Jeszcze niedawno, kie-
dy byliśmy, jak to zwykło się mówić, 
aktywnymi zawodowo, główną treścią 
naszych rozmów były sprawy związane 
z pracą. Potrafiliśmy godzinami dyskuto-
wać o możliwości rozwiązań zaistniałych 
problemów, o planach na przyszłość,  
o konsekwencjach podejmowanych de-
cyzji, o sposobach zdobycia środków 
na wykonanie zamierzonego zadania, 
o kolejnej rozpoczętej inwestycji czy  
o nowych szansach, które się otwiera-
ją… O innych sprawach mówiliśmy  
o wiele mniej. Bywało, że więcej czasu 
poświęcaliśmy jeszcze sprawom polityki 
czy sytuacji w kraju, albo też sprawom 

rodzinnym czy wydarzeniom sportowym 
bądź kulturalnym.

Tylko to było kiedyś… Po przejściu na 
emeryturę tematy rozmów ulegają zmia-
nie. Coraz mniej miejsca zajmują w nich 
sprawy zawodowe. Wszak one już nie od 
nas zależą i nie my mamy w nich głos 
decydujący. I nawet wtedy, gdy wokół nas 
czy w instytucji, z którą byliśmy związani 
przez całe swoje życie zawodowe, dzieją 
się rzeczy ważne, a nawet przełomowe, 
dla tych, którzy zakończyli swą aktyw-
ność zawodową i społeczną, są to sprawy  
z drugiego planu. Już dużo mniej niż daw-
niej ich obchodzą i mają dla nich o wiele 
mniejsze znaczenie niż dawniej.

Wygląda na to, że krąg zainteresowań 
ludzi starszych, jakby się zawężał. Inne 
sprawy, choćby obiektywnie były bardzo 
ważne, także dla nas, przesuwają się na 
dalszy plan i z czasem stają się coraz mniej 
ważne, coraz bardziej obojętne.

Zajmują się bowiem czymś innym i to 
znajduje wyraz w ich rozmowach. Kiedy 
są zaangażowani w życiu rodzinnym, po-
magają swym dzieciom czy opiekują się 
wnukami, to problemy rodzinne zajmują 
wiele miejsca w ich życiu, a co za tym 

idzie także w ich rozmowach. Przy czym 
coraz więcej miejsca zajmują problemy 
osobiste, a wśród nich, chyba najwięcej, 
problem zdrowia i samopoczucia.

A może więc jest tak, że naprawdę inte-
resuje nas tylko to, w czym uczestniczymy 
i na co możemy wywierać wpływ? 

Zdrowie, które dla ludzi młodych  
i zdrowych, jest czymś naturalnym i oczy-
wistym, w późniejszym wieku przynosi 
coraz więcej problemów. Kiedy więc przy-
słuchujemy się rozmowom osób starszych, 
to stwierdzimy, że najczęściej mówią  
o stanie swego zdrowia, o swych dolegli-
wościach i chorobach, o czekających ich 
zabiegach i operacjach. Wygląda na to, że 
z upływem lat i pogorszeniem się zdrowia, 
coraz bardziej skupiają się na sobie i stanie 
swego organizmu. Wygląda wręcz na to, 
że z wiekiem coraz bardziej skłaniamy się 
w stronę egocentryzmu, zajmowania się 
samym sobą. Obawiam się, że nie ma to 
pozytywnego wpływu na samopoczucie  
i stan zdrowia, że zdrowiej jest interesować 
się tym wszystkim, co dzieje się dookoła 
niż koncentrować się na sobie, swoich 
dolegliwościach i niesprawnościach.

                                    Jerzy Bór 

Tak sobie myślę
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na niewiele się zdały reprymendy trenera Z. Gruszczyka.                               Fot. W. Suchta

1 KS azS Politechnika Śl. Gliwice  34
2 SV MOSiR zabrze   24
3 MOSiR Czechowice dziedzice  21
4 TRs siła Ustroń   17
5 SK Górnik Radlin   17
6 KS Halny Węgierska Górka  16
7 GKS „KOMBUd” Tychy ‘71  14
8 UKS Metalik Radziechowy  1

Zbyt  bOJaźliWie
W sobotę 21 listopada siatkarze TRS 

„Siła” podejmowali Ustroniu drużynę 
GKS Kombud Tychy. Po wygranej przed 
tygodniem w Czechowicach wszyscy 
się spodziewali, że nasi siatkarze kryzys 
mają już za sobą i powinni wgrać gładko 
z przedostatnią drużyną w tabeli. Nieste-
ty stało się inaczej. Nasi siatkarze dość 
beztrosko tracą punkty na początku seta, 
potem na siłę starają się odrobić. Nic z tego 
nie wychodzi, pojawiają się nerwy, a co za 
tym idzie fatalne zagrania. Na początku 
seta nasza drużyna wygląda tak, jakby 
miała bez trudu wygrać, po paru chwi-
lach widać nerwowość. Pierwszego seta 
przegrywamy do 20. Drugi set kompletnie 
bez historii. Najpierw przegrywamy 1:6, 
by się przebudzić na dwa punkty i znowu 
zapaść w drzemkę. W pewnym momencie 
wyglądało to tragicznie i wydawało się, że 
Siła nie wyjdzie z dziesiątki. Przegrywamy 
do 14. Jedynie trzeci set jest wyrównany, 
ale tu przyczyną jest chyba też lekkie 
rozluźnienie przeciwnika. Gra jest wyrów-
nana i Siła wygrywa 25:19. Nie udało się 
powtórzyć tej gry w czwartym secie i tu 
ponownie na początku Kombud odskakuje 
na kilka punktów, by prowadzenia nie 
oddać do końca i wygrać do 17. 

Trener Kombudu Krzysztof Woźniak: 
- Przegraliśmy pierwszy mecz i teraz przy-
jechaliśmy się zrewanżować. Dziś byliśmy 
bardzo zmobilizowani, a sala w Ustroniu 
jest super. Nam bardzo odpowiada taka 
mała hala z takim parkietem. Przeciwnik 
grał wyrównaną siatkówkę tylko w jednym 
secie, a tak cały czas kontrolowaliśmy 

przebieg spotkania. Chcemy wygrać cztery 
ostatnie mecze i awansować do czwórki. 
Jesteśmy walczakami i nie odpuścimy. 
Nigdy nie wolno się poddawać. W rundzie 
rewanżowej idzie nam dużo lepiej. Dziś 
udało się zagrywką odrzucić przeciwnika 
od siatki, przez co Siła nie miała środka,  
a myśmy zakładali czapy na skrzydłach.

Trener Siły zbigniew Gruszczyk: - 
Był to nasz słaby mecz. Nie wiem co 
się dzieje. Czy zawodnicy boją się grać? 

Dziś zagrali bojaźliwie, nie z przeciwni-
kiem tylko dla przeciwnika. Wykorzysta-
łem wszystkie możliwe zmiany, jednak  
w żadnym elemencie  sztuki siatkarskiej 
nie zagraliśmy nawet na średnim pozio-
mie. Nie usprawiedliwia drużyny fakt bra-
ku dwóch podstawowych przyjmujących. 
Dziś nie było zawodnika chcącego wziąć 
na swoje barki odpowiedzialność za grę, 
za uporządkowanie drużyny. Zagraliśmy 
źle. Im więcej pracujemy, tym gorzej 
to wygląda. Moim zdaniem wynika to  
z psychiki zawodników, którzy boją się. 
Stąd załamania, długie przestoje. Nikt nie 
potrafi tego przerwać. Będziemy to jeszcze 
raz analizować. Niestety nie zdobyliśmy 
bardzo potrzebnych punktów. Teraz musi-
my grać do końca i zobaczymy jak się to 
ułoży. Jak już mówiłem wcześniej, praw-
dopodobnie o wejściu do czwórki będzie 
decydował ostatni mecz z Radlinem. Na 
razie jestem niezadowolony z tego co 
pokazała drużyna. Mieli zagrać mecz dla 
siebie i dość licznie przybyłych kibiców, 
a zagrali tylko seta.

Siła zachowała czwarte miejsce premio-
wane awansem do dalszych rozgrywek. 
Czy zdoła je utrzymać zdecydują dwa 
ostanie mecze wyjazdowe z Metalikiem 
Radziechowy i Górnikiem Radlin.    (ws)

bardzo często tylko odprowadzano piłkę wzrokiem.                                       Fot. W. Suchta


