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Rozmowa z Alicją Kaletą, lekarzem chorób
w e w n ę t r z n y c h i akupunktury
Co sprawiło, że została pani akupunkturzystą?
Zaczynałam od muzykoterapii. W latach 80. jako pierwsi
w Polsce zastosowaliśmy w sanatorium leczenie przy pomocy
relaksu. Uczyliśmy ludzi odpoczywać przy odpowiednio dob
ranej muzyce. Wprowadziliśmy też elementy jogi, ćwiczenia
gimnastyczne, opracowaliśmy naukowo wpływ relaksu, muzy
koterapii na pacjenta z nerwicą, później okazało się, że ludziom
można pomóc w jeszcze inny sposób. Pojechałam do Warszawy
do prof. Zbigniewa Garnuszewskiego, który do chwili obecnej
wykształcił ponad 800 lekarzy zajmujących się akupunkturą.
Czy leczący akupunkturą są lekarzami?
Tak, są to lekarze. W wielu krajach dopiero po specjalizacji
lekarskiej otrzymuje się dyplom akupunkturzysty. Oznacza to,
że w pierwszej kolejności należy stosować się do kanonów
medycyny klasycznej, a dopiero następnie do tej uzupełniającej.
Początkowo w Polsce akupunkturę zwano refleksoterapią,
ponieważ ukłucie igłą powoduje odruch nerwowy, który wy
zwala leczenie i na początku metody tej używano wyłącznie jako
środka przeciwbólowego.
Wydaje się, że akupunktura może mieć tylko działanie przeciw
bólowe?
Takie podejście świadczy o ignorancji. Działanie przeciwbólowe
to marnowanie akupunktury. Można ulżyć człowiekowi w bólu
ale to za mało. Chodzi o to, by przygotować organizm do walki
z chorobą.
Może zobrazuje pani to jakimś prostym przykładem. Np. podczas
grypy stosujemy konwencjonalne środki. Jak można zadziałać
akupunkturą?
Proszę zauważyć, że lecząc grypę stawiamy bańki na plecach. Są
tam punkty akupunktury. Ludzie o tym nie wiedzieli, a bańki
stawiali właśnie w tych miejscach. Nie dość, że te punkty
odruchowo działają jak szczepionka, to dodatkowo wzrasta
odporność i organizm sam może zwalczać wirusy.
Czyli chodzi tu o wywołanie mechanizmów obronnych organizmu.
Czy to nie jest możliwe wpływając jedynie na psychikę pacjenta?
Oczywiście, jak człowiek w coś wierzy to ma większe szanse. Nie
bronię się przed psychoterapią i zawsze ją stosuję. Gdy pacjen
towi podam placedo, czyli np. tabletkę tylko z cukru, to wiara
w jej działanie sprawia, że chory czuje się trochę lepiej. Na
naszego wroga chorobę działamy ze wszystkich stron, by został
pokonany. Chcemy być zdrowi szczęśliwi zadowoleni, nic więc
nie szkodzi dodanie do procesu leczenia psychoterapii. Często
stosuje się psychoterapię niechcąco. Już wejście do gabinetu
lekarza może sprawić, że czujemy się lepiej.
Jakie choroby leczy się najczęściej akupunkturą?
Te przewlekające się, które często medycyna klasyczna leczy bez
skutku: szumy w uszach, przewlekła choroba wrzodowa dwu
nastnicy i żołądka, przewlekłe bóle korzeniowe. Musimy po
stępować bardzo ostrożnie, gdyż zlikwidować ból zostawiając
(dok. na str. 2)
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WIĘCEJ PRZESTĘPSTW
Najbardziej zagrożone rejo
ny działaniami grup przestęp
czych to Ustroń Centrum
i Ustroń Zawodzie—czytamy
w informacji dotyczącej stanu
bezpieczeństwa, ładu i porzą
dku w Ustroniu w 1994 roku.
— Są to rejony silnie zurbani
zowane, o dużym natężeniu
ruchu pieszego i drogowego,
masowo odwiedzane przez
mieszkańców i gości. Jeżeli

chodzi o zagrożenie wypad
kami drogowymi, to najwięk
sze utrzymuje się na trasie
szybkiego ruchu czyli tzw.
dwupasmówce oraz na dro
gach prowadzących przez cen
trum Ustronia w kierunku
Wisły i do Cieszyna. N a dro
gach tych występuje duże na
silenie ruchu pojazdowi ruchu
pieszego. Spowodowane jest
(dok. na str. 4)

SŁABA PŁEĆ?
W 7 numerze G U w rubryce Kronika Policyjna podaliśmy
informację o dokonaniu w nocy z 8/9 lutego rozboju na
mieszkańcu Ustronia. Czynu tego dokonała kobieta, która
pobiła poszkodowanego, a następnie okradła go z kurtki, butów
i pieniędzy o łącznej wartości 126 zł. Informację tę podało również
radio Katowice, niewiele odbiegając od rzeczywistości. Jednak
już Dziennik Beskidzki z 10/12 lutego informuje: „...zaczęła go
bić po twarzy, po czym pozbawiła odzieży: kurtki, adidasów,
spodni i 16 nowych zł. Jej furia była tak wielka, że rozebranego do
gaci mężczyznę wyrzuciła na dwór." Podobnej treści notatkę
zamieścił Głos Ziemi Cieszyńskiej z 17 lutego. Na tym jednak
dziennikarze nie poprzestali, tworząc nowe fakty, które zaczęły
przypominać biblijny pojedynek Dawida z Goliatem. W numerze
z 16 lutego DB w rubryce „A to ciekawe", oprócz podanych
wcześniej wiadomości, pojawiła się winowajczyni, która została
przedstawiona jako „...filigranowa, 24letnia blondynka". Po
szkodowany jawi się nam za to jako istny heros, wzięty żywcem
z mitologii greckiej: „Mężczyzna, (...), ma 31 lat, prawie dwa
metry wzrostu i sto kilo żywej wagi."
(dok. na str. 3)

(dok. ze str. 1)
przyczynę, to żadna robota. Akupunktura daje organizmowi szansę
samoleczenia, jest dla niego szkołą leczenia, uwalnia w człowieku
elementy autoterapii.
Czy możemy próbować sami stosować akupunkturę nakłuwając się
metodą prób i błędów, sprawdzając działanie?
Pacjentów, którzy mieli już akupunkturę i mają dużą odporność,
czasami coś zaswędzi. Odruchowo wtedy się masują, sami sobie
robiąc akupresurę. To samo dzieje się gdy robimy masaż pleców.
Jednak sami się kłuć nie powinniśmy.
De jesteśmy w stanie sami zrobić?
Jeżeli coś wiemy to coś osiągniemy. Wiedza jest bardzo istotna.
Czasem jednak wiele rzeczy robimy odruchowo niewiele o tym
wiedząc, jak choćby wspomniane stawianie baniek na plecach.
Akupunktura jest stosowana na Wschodzie od stuleci. Czy jest to
tylko tradycja, czy także rozwój?
W Chinach zaczyna się leczyć akupunkturą AIDS i nowotwory. Jest
to metoda takiego podnoszenia odporności, by organizm zwalczył
samodzielnie chorobę.
Do niekonwencjonalnych metod leczenia zalicza się również wpływ
osób mających specjalne oddziaływanie. Wielu chorych zabiega
o wizyty u „uzdrawiaczy". Co pani o tym sądzi?
Na pewno niektórzy ludzie mają specjalne talenty, ale jest to
względne. Jeżeli ktoś pomaga to dobrze. Są jednak oddziaływania
szkodliwe. Powstało nawet pojęcie infekcji bioenergetycznej. Np. na
seansach u Kaszpirowskiego występowały u niektórych zaburzenia.
Dlatego uważam, że wszyscy bioenergoterapeuci powinni być
sprawdzani laboratoryjnie. W Warszawie jest Instytut Medycyny
Komplementarnej, gdzie może się taka osoba sprawdzić. Część
z tych osób dostaje certyfikaty o przydatności dla medycyny. Może
się też zdarzyć, że bioenergoterapeuta nie zauważy, iż pacjent
powinien być wcześniej operowany, czy przesłany na onkologię.
Uważam, że zawsze bioenergoterapeuta powinien współpracować
z lekarzem dla dobra chorego w myśl zasady: przede wszystkim nie
szkodzić.

Fot. W. Suchta

PKO1,CY
W ub. r. na konto Społecz
nego Komitetu Opiekuńczego
Szpitala Śląskiego wpływało
miesięcznie ok. 75 min zł. Pie
niądze pochodziły głównie ze
składek załóg zakładów pracy
z naszego regionu.
W budynku dworca PKS
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w Cieszynie znajduje się Biuro
Rzeczy Znalezionych. Trafia
ją tam różne przedmioty po
zostawiane w autobusach
przez pasażerów. Zgub jest
zazwyczaj kilka lub kilkanaś
cie w miesiącu.
*

Jaki jest status leczenia akupunkturą w Polsce?
Wiedzę o akupunkturze wprowadza się do akademii medycznych.
Badania prowadzone we wczesnych latach 80 wykazały, że akupun
ktura jest wiedzą. Wcześniej cała jej słabość polegała na braku
podbudowy naukowej. W związku z tym przeprowadzono badania
i wykazano w nich, że w określonych punktach jest pięciokrotne
nagromadzenie zakończeń nerwowych. Poza tym stwierdzono, że
w czasie ukłucia w tym punkcie wytwarzają się hormony skórne jak
np. interferon.
Czy konieczna jest współpraca chorego z lekarzem przy leczeniu
akupunkturą? Jeżeli ktoś zakłada z góry, że nic mu to nie da, to czy
można go leczyć?
Współpraca jest konieczna przy leczeniu odwykowym. Można
pomóc przy odzwyczajaniu się od nikotyny, alkoholu, narkotyków,
ale bez udziału woli leczonego nic tu się nie da zrobić. Dopóki nie
jestem przekonana, że pacjent ma silną motywację by rzucić palenie,
to w ogóle nie podejmuję się pracy z nim.
A przy innych schorzeniach?
Nie ma to znaczenia. Gdy ktoś nie wierzy, to mam tylko większą
satysfakcję, gdy jego stan się poprawia. Potem mówią: „Nie
uwierzyłbym, gdyby mi ktoś powiedział, że to może pomóc".
Czego obawiają się pacjenci?
Ukłucia igiełką. Głównie mężczyźni. Są inne metody. Laserujemy,
stymulujemy elektrycznie, można na punkty oddziaływać ultra
dźwiękiem. W przypadku dzieci pracuję laserem lub ogrzewam te
punkty. Jednak najlepsze jest zastosowanie igieł. Gdy łączy się
punkty igłami tworzy się między nimi pole magnetyczne. Tu efekt
jest najszybszy.
Jakie są skutki uboczne akupunktury?
Jedynie siniaki, gdy przebije się jakieś naczynko krwionośne.
Działa się na system nerwowy...
...tylko uspokajająco.
Jednak farmakologiczne środki uspokajające wywołują negatwyne
skutki. Czy możliwa jest sytuacja, gdy często stosując akupunkturę,
organizm uzależni się od niej i bez nakłuwania igłami całkowicie
zatraci swe funkcje obronne?
Niemożliwe. Prawidłowo pobudzony mechanizm samoregulacji nie
powoduje potrzeby ponownego oddziaływania.
Kto zgłasza się do pani na leczenie? Czy zdarzają się mieszkańcy
Ustronia?
Bardzo niewielu. Głównie ci, którzy mnie znają. Przyjeżdżają
natomiast za mną ludzie z Iwoniczna, Krosna, ze Śląska, którym już
pomogłam lub słyszeli, że pomogłam ich znajmomym. Staram się
ich kierować do lekarzy w miejscu zamieszkania, by nie musieli
jeździć daleko, by korzystali z akupunktury na miejscu.
Leczy pani w Malwie. Czy dom ten ma status sanatorium?
Tak. Jest to sanatorium uznane przez Ministerstwo Zdrowia, które
kieruje tu około 90 pacjentów w turnusie. Malwa ma 160 miejsc,
więc mamy dużo miejsc, by leczyć prywatnie tych, których na to
stać.
Nie jest pani jedynym lekarzem w Ustroniu leczącym akupunkturą.
Czy wymieniacie między sobą doświadczenia?
Jest nas trójka, przy czym jeden lekarz dojeżdża z Cieszyna. Jakoś
nie kontaktujemy się, nie mamy żadnych spotkań. Myślę, że dobrze
by się stało gdybyśmy lepiej się poznali i nawiązali współpracę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Książnica Cieszyńska przy
gotowała ekspozycję poświę
coną dziejom pisarstwa śląs
kiego od XVI do XVIII w.
Pokazano szereg unikalnych
pozycji: księgi, atlasy, herba
rze i inne.

*

Jedną z najstarszych par
w naszym regionie, a także
w kraju są państwo Jurosz
kowie z Koniakowa 1, którzy
pobrali się blisko 66 lat temu.
Wychowali 7 dzieci i doczekali
się 15 wnuków i 21 prawnu
ków.

Trwa moda na rowery górs
kie, które cieszą się powodze
niem również u złodziei.
W ub. r. w regionie cieszyńs
kim ukradziono ok. 50 „ma
szyn" wartych od 5 do 20 min
zł. Część została odzyskana
dzięki działaniom policji.

Ponad dwa lata temu
w Skoczowie wyznaczono
Szlak Sarkandrowski, który
pozwala odwiedzić wszystkie
miesca związane z postacią bł.
Jana Sarkandra. Trwają przy
gotowania do majowej kano
nizacji z udziałem papieża Ja
na Pawła II.
Ę* *
Towarzystwo Przyjaźni Po
lskoFrancuskiej dąży do na
wiązania kontaktów między
Cieszynem a Saint Louis w Al
zacji.
(nik)

21 lutego w sali sesyjnej UM około 40 osób wysłuchało prelekcji
Henryka Wieji o medycynie prewencyjnej.
— W czasie ostatnich 8 dekad bardzo zmieniły się statystyki wskazujące
na przyczyny zgonów — mówił lekarz. — Wraz ze wzrostem cywilizacy
jnym pojawiły się nowe schorzenia zwane cywilizacyjnymi. Światowa
Organizacja Zdrowia dzieli je na cztery grupy: pierwsza to choroby
metaboliczne, będące konsekwencją złego odżywiania, druga to choro
by układu nerwowego spowodowane stresem, trzecia choroby urazowe,
a czwarta schorzenia wynikające ze szkodliwych wpływów środowiska.
Henryk Wieją zajął się głównie dwoma pierwszymi rodzajami scho
rzeń, wyjaśnił też, iż medycyna prewencyjna różni się tym od konwen
cjonalnej, że polega na zapobieganiu chorobom, a nie na ich leczeniu.
Przede wszystkim powinniśmy prawidłowo się odżywiać, więcej się
ruszać, a także nie stosować niepotrzebnych i szkodliwych używek.
Zdaniem H. Wieji jeżeli chcemy być społeczeństwen zdrowszym, to
musimy zmienić nasz sposób myślenia i stosunek do życia.
(mat)
r * ćr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Kazimierz Machalski, lat 90, ul. Nadrzeczna 45
Anna Richert, lat 80, ul. Partyzantów 6/1
Małgorzata Siwek, lat 80, Os. Manhatan 2/20
Helena Hyrnik, lat 80, ul. Traugutta 12.
+ b

19/20.2.95 r.
W nocy na ul. Hutniczej zatrzyma
no nietrzeźwego
mieszkańca
Ustronia kierującego fiatem 126p.
Wynik badania — 0,8 prom. Za
trzymano prawo jazdy i sporzą
dzono wniosek do kolegium.
21.2.95 r.
Około godz. 18.00 na ul. Daszyń

17.2. — W trakcie kontroli tar
gowiska ukarano dwie osoby za
handel bez zezwolenia.
17.2. — Nakazano uporządko
wanie terenów należących do PH
Savia przy ul. Cieszyńskiej.
20.2. — Nakazano zaprowadze
nie porządków na terenie „Ru
chu" przy ul. Daszyńskiego.
20.2. — Nakazano usunięcie zni
szczonej tablicy reklamowej przy
ul. 3 Maja.
20.2. — Nakazano
restauracji
Parkowa naprawę zniszczonej re
klamy.
20.2. — Sprawdzanie porządków
przy ul. Skoczowskiej. W dwóch
przypadkach wystosowano odpo
wiednie zalecenia.
20.2. — Zatrzymano nietrzeźwe
go mieszkańca Ustronia na ul.
9 Listopada.

skiego zatrzymano nietrzeźwego
mieszkańca Istebnej kierującego
fiatem 126p. Wynik badania al
komatem —0,85 prom. Zatrzyma
no prawo jazdy i sporządzono
wniosek do kolegium.
22.2.95 r.
W godz. wieczornych z parkin
gu przy DW Relax skradzio
no mercedesa 230 E o nr rej.
WALAL955 na szkodę obywate
la Niemiec.
21.2. — Kontrola dzielnicy Lipo
wiec. W dwóch przypadkach wy
stosowano nakazy zaprowadzenia
porządku.
22.2. — Ustalono i ukarano oso
bę rozwieszającą ogłoszenia w
miejscach niedozwolonych. Straż
Miejska przypomina, iż aby roz
lepiać ogłoszenia lub plakaty na
wyznaczonych do tego tablicach
— należy zgłosić się w Zakładzie
Usług Komunalnych, mieszczą
cym się przy ul. Konopnickiej 40.
Tel. 543500.
22.2. — Rekontrola
wcześniej
wydanych zaleceń porządkowych.
22.2. — Wystosowano dwa na
kazy zaprowadzenia porządków
przy ul. Lipowskiej.
Straż Miejska przypomina właś
cicielom posesji o obowiązku
utrzymania czystości i porządku
w obrębie nieruchomości. Porzą
dki te będą sukcesywnie spraw
dzane, a dla najbardziej opornych
przewidziano wysokie mandaty.

SŁABA PŁEĆ
(dok. ze str. 1)
Zieleń Miejska rozpoczęła wiosenną pielęgnację drzew.
Fot. W. Suchta
•ćr • ćr
Na odbywającym się 18—19 lutego w Warszawie kongresie PSL rejon
cieszyński reprezentował Karol Wądolny z Ustronia. W niedzielę 19
lutego odbyły się uroczystości z okazji 100lecia ruchu ludowego.
W uroczystej mszy w Katedrze oraz w przemarszu pod pomnik
Nieznanego Żołnierza sztandar ustrońskiego koła PSL nieśli Tadeusz
Duda, Zdzisław Kozieł i Karol Wądolny.
ćr • ćr
15 lutego odbyło się zebranie koła Unii Wolności w Ustroniu. Koło
powiększyło się ostatnio o trzech członków z Wisły i liczy obecnie 14
członków. Andrzej Georg zapoznał zebranych z ostatnimi nowinkami
z Warszawy. Głównym celem spotkania partyjnego było jednak wypo
wiedzenie się w sprawie preferowanego przez ustrońskie koło UW
kandydata na prezydenta. Najwięcej głosów zebrał Janusz Onysz
kiewicz, wyprzedzając w kolejności: Tadeusza Zielińskiego, Jacka
Kuronia, Hannę Suchocką i Adama Strzembosza.
Serdeczne podziękowania za współczucie, wieńce i kwiaty oraz
liczny udział wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszej drogiej Córki, Matki i Babci

ś.p. Lidii Niemiec
ks. Sz. Czemborowi, ks. P. Hause, Dyrekcji, nauczycielom
i uczniom SP2, chórom ustrońskim, delegacjom szkól i zakładów
pracy, koleżankom i kolegom ze szkolnej lawy oraz sąsiadom
i rodzinie
składa Syn z Rodziną

Identycznie przedstawił to telewizyjny Teleexpres, a tym samym ten
pijacki incydent rozreklamował Ustroń w całym kraju jako miasto, gdzie
małe kobiety biją dużych mężczyzn. Urażeni, postanowiliśmy jeszcze raz
sprawdzić w ustrońskiej Komendzie, jak to naprawdę wyglądało. Okazu
je się, że kobieta odebrała swemu kumplowi kurtkę, buty i portfel, gdy ten
postanowił opuścić jej towarzystwo. Nie było to trudne bo chłopisko ma
w rzeczywistości 170 cm wzrostu i 60 kg żywej wagi, zaś „filigranowa
kobietka" jest budowy, pozwalającej jej podobno siłować się w piwiar
niach „na rękę" z miejscowymi osiłkami.
Jak poinformował nas komendant Gawłowski, ustrońska komenda nie
udzielała żadnych informacji przedstawicielom prasy, radia i telewizji.
Wniosek nasuwa się sam: w dzisiejszych czasach dzięki mediom, każdy
może zostać gladiatorem.
(mat)

Ze zbiorów
Muzeum
Znowu powiększyła się biblio
teczka muzealna. Tą i inne wieko
we publikacje przekazałado nasze
go Muzeum pani Franciszka Pa
szul, której tą drogą składamy po
dziękowania. A może przy okazji
wiosennych czy przedświątecz
nych porządków nie jeden stary
przedmiot, który w pierwszym od
ruchu miałby znaleźć się w ogniu,
powiększy nasze zbiory muzealne?
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WIĘCEJ PRZESTĘPSTW
(dok. ze str. 1)
to brakiem poboczy, niedosta dokonanych rozbojów. Zdecy
tecznym stanem nawierzchni, dowanie za to przeważają wła
a także brakiem rozwiązań mania z kradzieżami mienia
prywatnego, co jest skutkiem
bezkolizyjnych skrzyżowań.
Aktualnie w ustrońskiej Ko słabego zabezpieczenia obiek
mendzie zatrudnionych jest 25 tów oraz ich dużego rozprosze
policjantów, z czego większość nia. Większość sprawców tych
to osoby przyjęte na przełomie kradzieży, k t ó r y c h tożsamość
1990 i 1991 roku. Do ich dys zdołano ustalić, pochodzi spo
za terenu Ustronia. W 1994
pozycji są 3 radiowozy: ozna
kowane samochody
marki roku udało się zatrzymać 3 gru
UAZ i Nysa oraz operacyjny py przestępcze. W ich skład
Polonez. Specyfika naszego wchodzili młodzi mieszkańcy
miasta sprawia, że najczęstsze woj. katowickiego oraz Sko
przypadki łamania prawa to: czowa, Ustronia, Goleszowa
włamania z kradzieżą mienia — bywalcy ustrońskich dysko
prywatnego, kradzieże mienia, tek. Poważnym problemem są
kradzieże samochodów, wła także liczne kradzieże samo
mania do samochodów oraz chodów, których dokonuje się
wprowadzanie do obiegu fał zarówno z parkingów, sprzed
domów wczasowych i z prywa
szywych banknotów.
W 1994 roku wszczęto 402 tnych posesji. Odnotowane
postępowania
przygotowaw przypadki zatrzymania spraw
cze. W 1993 roku było ich 287, ców pozwalają twierdzić, że są
a 1992 r. 226. Notuje się więcej to zorganizowane grupy prze
przestępstw. W 1994 roku do stępcze spoza naszego terenu.
konano ich 463, rok wcześniej Najwięcej przestępstw w ubieg
276, a w 1992 roku 233. Z da łym roku odnotowano w stycz
nych tych wynika, że w 1994 niu, lipcu, sierpniu i wrześniu.
Wiąże się to z dużą ilością
roku nastąpił znaczny wzrost
i
wczasowiczów,
liczby stwierdzanych
prze turystów
stępstw. Od 1990 roku nie za a także z organizowanymi
notowano w Ustroniu poważ w tym czasie imprezami.
nych przestępstw przeciwko
Nieletni w 1994 roku stano
życiu i zdrowiu takich jak za wili 12,8% ogółu osób pode
bójstwa czy napady z bronią jrzanych. W 1993 roku odsetek
palną. Znikoma jest także ilość ten był znacznie mniejszy, bo

Jeszcze w sprawie dyskoteki
W numerze 7 Gazety Ustrońskiej, Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Pan Jan Szwarc poinformował Czytelników
Gazety o działaniach podjętych w związku ze skargami mieszkańców
Ustronia na działalność dyskoteki „Mirage 2000" na Prażakówce.
Z informacji tej wynika, że sprawy uciążliwości z powodu hałasu oraz
nagannych zachowań uczestników dyskoteki, są przedmiotem uwagi
i działań ze strony zarówno Rady jak i Zarządu Miasta.
Ze swojej strony muszę wyjaśnić oburzonym mieszkańcom bloku nr
4 na Osiedlu Cieszyńskim, że w sprawozdaniu z przebiegu Sesji Rady
Miejskiej w dniu 27 stycznia br. moja wypowiedź została nieco
zniekształcona, dlatego zacytuję ją według protokołu z posiedzenia
Rady: „Wyjaśniając sprawę klubu Mirage (Burmistrz) poinformował, że
powołana przez Zarząd Komisja podjęła już swoją pracę — napotyka
jednak na trudności w przeprowadzeniu właściwych kontroli. Do tego

wyniósł 8,9%. Najczęściej nie
letni popełniają drobne kra
dzieże i rozboje. W 1994 roku
ustrońska komenda sporządzi
ła 13 pism do Sądów Rodzin
nych oraz 7 do szkół. Ponadto
przeprowadziła 86 rozmów
profilaktycznych. Odbyto rów
nież 96 spotkań w szkołach.
W sumie sporządzono 47 nota
tek z przestępstw, w których
brały udział osoby nieletnie.
Celem ograniczenia ilości
zdarzeń przestępczych duży
nacisk położono na pracę służb
prewencyjnych. W ubiegłym
roku ujawniły one 3.647 wy
kroczeń, z czego 371 zakoń
czyło się wnioskami do Kole
gium. Nałożono 1.152 manda
ty karne na kwotę 188.000.000
zł oraz udzielono 2124 poucze
nia. Niepokojący jest fakt, że
aż 131 kierowców zostało za
trzymanych w stanie nietrzeź
wym. 360 osób zostało dopro
wadzonych do Sądów, Proku
ratur, Zakładów Karnych itp.
Zatrzymano do wytrzeźwienia
42 osoby.
Jeżeli chodzi o kolizje drogo
we, to zgłoszono ich 146. Wy
padków było 36, a większość
tych zdarzeń drogowych odno
towano w okresie weekendów,
podczas największego nasile
nia ruchu drogowego.
Patologia
społeczna
w Ustroniu niezmiennie zwią
zana jest z alkoholizmem.
Utrzymuje się on na niezmie

nionym poziomie. Jest najczęs
tszą przyczyną zgłaszanych in
terwencji. Oprócz tego duże
zagrożenie stanowią nietrzeźwi
kierowcy.
Brak potwierdzenia proble
mu narkomanii. Nie stwier
dzono przypadku rozprowa
dzania narkotyków. Sporady
czne sygnały dotyczące narko
manów pochodzą z okresu wa
kacji, w czasie licznych imprez

artystycznych.
Nie stanowią problemu ob
cokrajowcy. Pojedyńcze przy
padki ich pobytu bez zezwole
nia eliminowane są poprzez
kontrole meldunkowe.
Pojawiają się grupy przestę
pcze. N a bieżąco prowadzone
jest rozpoznanie tych grup i ich
zamiarów. Nie zanotowano
zgłoszenia faktu wymuszenia
haraczu od właścicieli lokali
i prywatnych przedsiębiorców.
W 1994 roku udało się zwię
kszyć wykrywalność
prze
stępstw z 45,7% do 55,9%.
mimo to niepokojący jest ciąg
ły wzrost przestępczości, jest to
jednak tendencja ogólnopols
ka. W ustrońskim Komisaria
cie cały czas są dwa wakaty na
stanowiska policjantów.
Na podstawie
„Informacji
Komisariatu Policji w Ustroniu
dotyczącym stanu bezpieczeń
stwa, ładu i porządku na tere
nie podległym za okres 1994
roku".
opracował: Łukasz Matuszka

zadania włączyła się także Policja i jak wynika z pisemnej informacji
przedstawionej przez Komendanta Policji w Ustroniu nastąpiła znaczna
poprawa w przestrzeganiu porządku publicznego przez uczestników
dyskoteki. Na podstawie tych dokumentów oraz wyników kontroli
przeprowadzonych przeu Komisję zostanie przedłożone Radzie oddzielne
sprawozdanie."
Jak z powyższego wynika nigdy nie powiedziałem, że z dyskoteką nie ma
problemu — jak twierdzą „oburzeni mieszkańcy". Widać, że każdy
słyszy to, co chce usłyszeć. W swoim artykule Pan Szwarc stwierdza
także ku mojemu zaskoczeniu, że działania administracji i Burmistrza są
opieszałe i mało konsekwentne, dowodem czego jest fakt, że trzeba było
aż 3 miesięcy na powołanie komisji. Dlatego wyjaśniam, że do
powołania zespołu kontrolnego był zobowiązany Pan Szwarc, który po
3 tygodniach od ustaleń zwrócił się do Zarządu Miasta o powołanie
Zespołu. Raz jeszcze okazało się, jak w ludowym porzekadle „kowal
zawinił, cygana powiesili".
Oświadczam jednak, że czuję się odpowiedzialny za podejmowanie
wszelkich działań dla zapewnienia spokoju w mieście. Szkoda tylko, że
nasi młodzi mieszkańcy nie rozumieją, że są także inni, którzy mają
prawo do spokojnego wypoczynku.
. .
Kazimierz Hanus
Urząd Miejski w Ustroniu oraz Komisja Oświaty, Kul
tury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej zaprasza wszyst
kich zainteresowanych w dniu 6 marca 1995 roku o godz.
16.00 do D W „Orlik'* na spotkanie celem omówienia spraw
związanych z kierunkami rozwoju turystyki w mieście.
Temat ten stanie się przedmiotem dyskusji na kwietniowej
sesji Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń.



Fot. W. Suchta
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MINISTERSTWO FINANSÓW
MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń zwraca się z prośbą do Pana
Ministra o zastosowanie na terenie naszego miasta niższych cen
energii elektrycznej dla użytkowników wykorzystujących ją do
celów grzewczych.
Ustroń dysponuje rozbudowaną bazą leczniczosanatoryjną i re
kreacyjnoturystyczną. Korzystają z nich goście z całej Polski jak
i również z zagranicy.
Jako miasto uzdrowisko posiadamy swoje osiągnięcia w dziedzinie
ochrony środowiska naturalnego (nowoczesne wysypisko śmieci,
budowa kolektorów sanitarnych, wprowadzenie segregacji od
padów w całej miejscowości, organizowanie konkursów ekologicz
nych wśród młodzieży szkolnej, udział w Kampanii Sprzątanie
Świata). Jednak duże zaniepokojenie budzi fakt, że pomimo
zgazyfikowania Ustronia w 90%, wielu mieszkańców w domach
posiada piece węglowe, które dają się we znaki szczególnie w okresie
grzewczym trwającym w górach prawie 8 miesięcy. Wiele rodzin
posiada deputaty węglowe w związku z zatrudnieniem w przemyśle
górniczym (Rybnicki Okręg Węglowy). Chciałbym tu podkreślić
fakt, że w Ustroniu jest duży stopień zabudowy jednorodzinnej %
zabudowy mieszkalnej).
Również brak obwodnicy wewnętrznej powoduje duże uciążliwości
związane z zanieczyszczeniem powietrza szczególnie w okresie
wakacji letnich, zimowych i w każdy weekend, kiedy to wzmożony
„strumień" samochodów przejeżdża przez cały Ustroń w kierunku
Wisły a potem z powrotem.
Specyficzna morfologia terenu — Ustroń położony jest w kotlinie
górskiej — powoduje, że cyrkulacja powietrza jest znacznie utrud
niona. Przy nie sprzyjających warunkach biometeorologicznych,
stojąc na stoku góry i patrząc na miasto, można zobaczyć obłok
dymu leżący nad miejscowością.
Regionalna obniżka cen gazu lub energii elektrycznej wykorzys
tywanych do ogrzewania pomieszczeń poprawiłaby sytuację. Wie
my, że takie rozwiązanie zastosowano w woj. katowickim, gdzie
problem pieców węglowych w starych zabudowaniach jest bardzo
poważny. Decyzja ta spowoduje zmniejszenie emisji szkodliwych
związków powstających podczas spalania węgla, mułu, miału
węglowego, koksu czy też innych paliw stałych.
Dlatego też w imieniu całej sołeczności Ustronia — jedynego
uzdrowiska w woj. bielskim — proszę Pana Ministra o pozytywne
rozpatrzenie wniosku, bowiem uzdrowisko w statutowym założeniu
ma uzdrawiać, a nie zatruwać ludzi przebywających na leczeniu
i wczasach.
Zast. Burmistrza Tadeusz Duda
W ramach Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Ustroniu
działa kółko fotograficzne.
Kilkunastu młodych fotogra
fów — amatorów doskonali
swoje umiejętności w ciemni
fotograficznej ZDK „Kuź
nik". Są też zajęcia w terenie.
„Plonem" jednego z wyjść
było zwiedzenie Zakładu Fo
tograficznego FOTOLAND.
Po wizycie A. Bujok zanoto
wał:
„Odwiedziliśmy między in
nymi piękne studio i laborato
rium, wyposażone w wysokiej
klasy urządzenia. Profesjonal
ny
sprzęt
fotograficzny
i wspaniałe oświetlenie zrobiły
na nas duże wrażenie. W labo
ratorium znajdują się dwa au

W poprzednim numerze GU zamieściliśmy interpelację posła Kazi
mierza Wilka w sprawie obniżki cen gazu i energii elektrycznej. Pismo
T. Dudy poparła poseł Ewa Spychalska kierując do ministra prze
mysłu i handlu prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Wy
stąpienie burmistrza Ministerstwo Przemysłu i Handlu przekazało
Ministerstwu Finansów skąd przyszła odpowiedź, którą przedstawia
my poniżej.
W związku z wystąpienim Pana Burmistrza z dnia 23 stycznia br.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że Minister Finansów, który
ustala urzędowe ceny energii elektrycznej zakupywanej ze wspólnej
sieci nie obniżył tych cen w odniesieniu do odbiorców z terenu
województwa katowickiego. Nie uczynił tego również (jak ustalono
w trybie roboczym) dostawca — zakład energetyczny — który
wykorzystując postanowienia art. 9 ustawy z dnia 26 lutego 1982r.
(Dz. U. z 1988r. Nr 27, poz. 195) o maksymalnym charakterze cen
urzędowych, mógł we własnym zakresie podjąć decyzję o stosowa
niu cen niższych niż ustalone ceny urzędowe. Odbiorcy energii
elektrycznej z województwa katowickiego obciążani są ceną za
1 kWh w identycznej wysokości jak pozostali odbiorcy krajowi
pobierający tę energię w zbliżonych warunkach, a wynikającą
z postanowień urzędowego cennika nr 7z/95 „Energia elektrycz
na".
Nie można zatem mówić o stworzeniu wobec kogokolwiek precede
nsu w zakresie poziomu stosowanych cen ww. nośnika energii.
Ministerstwo informuje jednocześnie, że ceny energii elektrycznej
dla odbiorcy finalnego Minister Finansów ustala na podstawie
uśrednionych kosztów dostawy w skali całego kraju i — mimo
dokonania w ostatnich latach znacznych podwyżek — ceny te
w dalszym ciągu nie są cenami ekonomicznie uzasadnionymi
(szczególnie dotyczy to cen detalicznych) tzn. odzwierciedlającymi
ponoszone koszty dostawy (na które składają się koszty: wy
tworzenia, przesyłu i dystrybucji) i zapewniającymi dostawcy
wypracowanie zysku umożliwiającego zarówno odtworzenie mająt
ku produkcyjnego, jego modernizację jak i budowę nowoczesnych
urządzeń związanych z ochroną środowiska.
W takiej sytuacji obniżenie cen energii elektrycznej jakiejkolwiek
grupie odbiorców oznaczałoby konieczność podwyższenia cen
odbiorcom pozostałym. To z kolei wywołałoby protest tych ostat
nich.
Z uwagi na to, że założone na rok 1995 podwyżki cen energii
elektrycznej nie spowodują osiągnięcia przez te ceny poziomu
ekonomicznie uzasadnionego, jako że decyge cenowe wymagają
kompromisu między możliwościami konsumentów a rachunkiem
ekonomicznym sektora elektroenergetycznego, Ministerstwo Fina
nsów nie może pozytywnie załatwić wniosku w sprawie obniżenia
cen energii mieszkańcom miasta Ustronia.

DWA AUTOMATY
tomaty — jeden do wywoły
wania filmów (operacja trwa

15 minut), drugi zaś do wyko
nywania zdjęć. Co nas najbar

Fot. F. Bojda

dziej zaskoczyło, to pełne
oświetlenie ciemni podczas
obróbki filmów i papierów!
Pracownik firmy musi jedy
nie kontrolować i uzupełniać
stan płynów w minilabach.
Trzeba zaznaczyć, że zużyte
chemikalia nie trafiają do
ścieków, tylko co dwa tygod
nie odbiera je specjalistyczna
firma"
Kierownictwo firmy FO
TOLAND, poza udostępnie
niem zakładu do zwiedzania,
zdecydowało się wesprzeć
działalność koła fotograficz
nego poprzez zaopatrywanie
w fachową literaturę oraz
sprzęt i materiały fotograficz
ne.
(fb)
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Ogłoszenia drobne

Restauracja

Sprzedam zamrażarkę szufladkową
120 litrów. Ustroń, 3 Maja 38.
Sprzedam przedpłatę na 126p. Ustroń,
tel. 542219
SuperKomis. Skoczów ul. Wiślańska
3. Wszystko sprzedaż i kupisz.
Potrzebna dorywcza pomoc domowa
od zaraz. Tel. 543270 wieczorem.

BESKID
Ustroń, ul. 3 Maja
tel. 542419
zaprasza
codziennie oprócz wtorku

od godz. 12.00 na obiady
i kolacje domowe.

DYŻURY
APTEK

W każdą sobotę
od godz. 20.00

Od 25 lutego dyżur pełni
apteka „ P o d
Najadą"
przy ul. 3 M a j a . 4 marca
rano dyżur przejmuje ap
t e k a na os. M a n h a t a n .

zabawy
karnawałowe

Gdyby nie refleks traktorzysty, mogło dojść do tragedii....
Fot. W. Suchta

Na parterze
drink bar i bilard

KOMUNIKAT POLICJI

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,

ul. Hutnicza 1, tel. 542996
Komisariat Policji w U s t r o n i u j e s t w posiadaniu
r o w e r a składaka k o l o r u p o m a r a ń c z o w e g o „ J u b i 
Wystawy stałe:
lat 2 " , znalezionego w dniu 9.2.1995 r. na u l . — „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
3 M a j a . Właściciela prosi się o s t a w i e n n i c t w o
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
w t u t . j e d n o s t c e celem odebrania zguby.
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.

K A| FE L K 1
PODŁOGOWE I Ś C I E N N E ,
KLEJE, S P O I N Y
USTROŃ, UL. SPORTOWA 19
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00—16.00

Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych.
— Wystawa malarstwa na szkle twórców woj. bielskobialskiego.
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00. W niedzielę po
uprzednim zgłoszeniu zainteresowanych.
Oddział M u z e u m „Zbiory Marii Skalickiej"

3 Maja 68, tel. 542996

Listy do redakcji
Zwracam się z apelem do mieszkańców naszego miasta — właścicieli
psów, a szczególnie do mieszkańców osiedla „Cieszyńskie ". Chodzi o to,
by nie wypuszczali oni swoich psów samopas, ponieważ dzieci idące do
szkoły bardzo się ich boją. Dzieci już na drodze mają problemy z psami,
gdyż napotykają ich bardzo wiele. Są to często małe pieski, jednak
zdarzają się i duże wilczury, których nawet dorośli się boją. Mało tego.
Przychodząc ku szkole strach się zwiększa. Tutaj właśnie są wypuszczane
z osiedla psy, hasające po całym terenie wokół szkoły.
Piszę do was, bo mam nadzieję, że ten apel dotrze do posiadaczy psów
i ich wyobraźni. Tak nie można dalej postępować. Dzieci naprawdę boją
się, szczególnie te małe i te, które były już w swoum życiu zaatakowane
przez psa.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji.

Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz.
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu zainteresowanych.
— wystawa malarstwa ANNY MARCOL.
Oprócz tego stała prezentacja prac Grupy Ustrońskich Twórców
„BRZIMY" w Centralnej Informacji i Recepcji.

Galeria na Gojach — B. i K. Heczko
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

CENTRALNA INFORMACJA I RECEPCJA
udziela informacji turystycznokulturalnych
czynna: 8.15—17.00 w soboty 8.15—15.00
Ustroń, Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 543244)
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie, fotografika, koło teatralne i szachowe.

IMPREZY KULTURALNE
Wystawa
10.3.1995 r.
piątek
godz. 17.00

Widoczek zza pawilonów przy ul. 9 Listopada.
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Fot. W. Suchta

NA SZKLE MALOWANE
Otwarcie wystawy malarstwa na szkle twórców naszego
województwa
Koncert kapeli góralskiej „WAŁASI"
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa

UWAGA! D o m y wczasowe, hotele itp.: afisze — programy
imprez odbierać można bezpłatnie w Centralnej Informacji
i Recepcji — Rynek 7

Dawniej na wsi cieszyńskiej drewno odgrywało bardzo dużą
rolę i w wielu przypadkach było wprost nie do zastąpienia.
Budowano z niego obiekty mieszkalne i gospodarcze a wyposa
żenie ich wnętrz również w zdecydowanej większości wykonane
było z drewna. O tym, że meble były drewniane przekonywać nie
trzeba, bo przecież i dzisiaj ten materiał do wyrobu mebli
najczęściej jest używany. Natomiast młodsze pokolenie zapew
ne zdziwi fakt, że na przykład naczynia na wodę czy mleko
również powstawały z tego wszechobecnego wówczas surowca.

Fot. W. Suchta
10 stycznia rozpoczęli przygo
towania do rozgrywek drugiej
rundy „Aklasy" piłkarze ustro
ńskiej Kuźni. Zespół po rundzie
jesiennej zajmuje 1 miejsce w ta
beli, wyprzedzając o 1 punkt dru
żynę z Kończyc. Na razie treni
ngi odbywały się na sali gimnas
tycznej Zespołu Szkół Technicz
nych. W tej chwili pogoda po
zwala regularnie odbywać zaję
cia na dworze. Treningi prowa
dzone są 3 razy w tygodniu.
W najbliższym czasie zespół wy
jeżdża na tygodniowy obóz do
Simoradza, gdzie nacisk położo
ny zostanie na wytrzymałość.
Trener Kuźni Andrzej Czermak
zapytany o szanse na utrzymanie
prowadzenia w tabeli do końca
rozgrywek powiedział:
— W rundzie wiosennej każdy
stara się grać albo o awans, albo
o utrzymanie się. A szanse? Szan
se są zawsze. Teraz wszystko
zależy od chłopców, od tego czy
będzie im się chciało. Na pewno
będziemy w czołówce i na pewno
będziemy walczyć do końca.
Czym pan wytłumaczy taką meta
morfozę zespołu po niezbyt uda
nym poprzednim sezonie?
Dobrego zespołu nie stworzy się
na przestrzeni dwóch miesięcy.
Ta drużyna była budowana
przez rok czasu. Większość za
wodników to młodzi chłopcy, bo
przeciętna wieku wynosi zaled
wie 20 lat. Ze starszych jest tylko
nasz kapitan Jarek Ficek i Jasiu
Szalbut, który na jesień przy
szedł z Piasta Cieszyn. Zespół

trzeba było kompletować. Junio
rowi przechodzącemu do senio
rów nie wszystko od razu wy
chodzi, gdyż na to potrzeba cza
su. Efekty naszej pracy przyszły
na jesień.
W czasie przerwy zimowej nie
było zmian w zespole, jednak
Rafał Greń czeka już na bilet do
wojska. Wcześniej w podobny
sposób pożegnali się z drużyną
Popławski i Słonina. Znowu
tworzą się luki, które trzeba bę
dzie jakoś uzupełnić. Jest to tym
większy problem, że w kadrze
znajduje się tylko 16 zawodni
ków. Jest co prawda kilku zdol
nych juniorów, jednak potrzebu
ją oni trochę czasu na ogranie się
w drużynie seniorów.
— Na razie jesteśmy na pierw
szym miejscu. Na pewno nie bę
dzie łatwo tę lokatę utrzymać,
jednak cała drużyna będzie wal
czyć — mówi kapitan zespołu
Jarosław Ficek — Nasi najgroź
niejsi rywale to trzy następne
zespoły w tabeli: Kończyce, Bu
dowlani i Wapienica. W tej chwi
li jesteśmy przygotowani na ja
kieś 50% naszych możliwości,
zobaczymy co będzie po obozie.
Psychicznie wszystko jest w po
rządku. Uśmiechy na twarzach,
w sumie nie jest źle.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy
rozpoczną się rozgrywki, gdyż
terminarz nie jest jeszcze ustalo
ny. Przypuszczalnie druga runda
zostanie zainaugurowana na
przełomie marca i kwietnia.
Łukasz Matuszka

W ubiegłym wieku i na początku naszego stulecia można było
na wsi cieszyńskiej spotkać bednarzy zajmujących się wyrobem
drewnianych naczyń, które początkowo wykonywano z jednego
kawałka drewna wydrążonego wewnątrz. Później bednarze
wykonywali naczynia klepkowe, składające się ze ściśle dolega
jących do siebie deszczułek, zwanych klepkami lub dągami.
Klepki połączone były kilkoma obręczami żelaznymi. W od
powiednim miejscu na końcu klepek wycinano rowek do
wstawienia denka. W zależności od przeznaczenia naczynia
miały różne wymiary i kształty. Beczki do kiszenia kapusty,
wiadra do nabierania wody ze studni, putnie czy szafliki do
których tą wodę w domu przelewano, wykonane były z desek
dębowych. Mimo ciągłej wilgoci żywotność tych naczyń była
długa. Wszystkie one były kształtu walca, rozszerzane lub
zwężane ku górze. Żbery czy szafliki posiadały po obu stronach
ucha wykonane w ten sposób, że 2 przeciwległe klepki były
dłuższe niż pozostałe i miały wydrążony u góry okrągły otwór.
Nieraz nazw tych naczyń używano odmiennie, to znaczy
naczynie do przechowywania wody nazywane było przez jed
nych żberem lub putnią, a dla innych żber to niskie, okrągłe lub
owalne naczynie do prania bielizny.
Nazwy te są czasem przez starszych ludzi używane do dziś,
mimo że naczynia klepkowe dawno zostały wyparte przez
blaszane, a i te są coraz rzadsze, bo ich miejsce zajmują
wszechobecne dziś wyroby plastykowe.
Lidia Szkaradnik

Fot. W. Suchta

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu
składa na ręce Adama Nowaka gorące podziękowania za
bezpłatne wodzirejowanie na Balu Charytatywnym, odbytym
11 lutego w Hotelu „STOK". Dziękujemy za profesjonalne
przeprowadzenie aukcji obrazów, z której osiągnęliśmy tak
wspaniały wynik finansowy.

BRYDŻOWY PUCHAR

ZAPISY DO SEKCJI

Zapraszamy wszystkich brydżystów na turniej brydża spor
towego o Puchar Gazety Ustrońskiej, który odbędzie się 11
marca w Schronisku Młodzieżowym „Wiecha" w Ustroniu
Jaszowcu. Zapisy w dniu turnieju od godz. 9.00. Wpisowe 20 zł
od pary. Początek turnieju o godz. 10.00.

Sekcja Tenisa Ziemnego KS „Kuźnia" ogłasza nabór zawod
ników w wieku do 18 lat. Zapisy w budynku siłowni przy
kortach tenisowych w piątki, soboty i niedziele w godz.
16.0017.45. Proszeni o kontakt są również zawodnicy biorący
udział w treningach w ubiegłym roku.

7 Gazeta Ustrońska

^
GABINET
^
AKUPUNKTURY
dr n. med. Irina Wiecha
18 zawodników wystartowało w turnieju tenisa stołowego
0 Puchar Burmistrza Ustronia, który odbył się 18 lutego w sali
gimnastycznej SP2. N a czterech stołach rywalizowano w 2 ka
tegoriach. Wśród dzieci zwyciężył Wojciech Spilok, pokonując
Mateusza Żebrowskiego i Arkadiusza Pyrę. W turnieju głów
nym wzięło udział 15 uczestników, prezentujących zróżnicowa
ne umiejętności. Wśród nich byli zawodnicy, niestety już nie
działającej, sekcji tenisa stołowego Kuźni Ustroń, a także
grający obecnie w lidze amatorów. Rozgrywki zorganizowano
w systemie pucharowym, z tym, że p o przegranym pojedynku
można było swej szansy szukać w repasażach. Tym samym nie
traciło się jeszcze możliwości nawet na zwycięstwo w całym
turnieju. Po kilku godzinach zmagań oraz sporej ilości zaciętych
1 dramatycznych pojedynków udało się wyłonić trójkę najlep
szych tenisistów. Rozegrali oni pomiędzy sobą 3 finałowe
spotkania w systemie „każdy z każdym". Ostatecznie, po
wyczerpujących bojach najlepszym pingpongistą okazał się
Marek Para. Drugie miejsce zajął Karol Czyż, a trzecie Kazi
mierz Heczko. Zwycięzca otrzymał puchar z rąk Grażyny
Winiarskiej reprezentującej na zawodach U M . Dostał także
bezpłatny karnet n a siłownię, działającą przy K S Kuźnia
Ustroń. Oprócz tego najlepszych nagrodzono dyplomami i upo
minkami. Turniej zorganizowało Towarzystwo Rekreacyj
noSportowe „Siła" przy współudziale Wydziału Oświaty,
Kultury i Rekreacji U M .
(mat)

Emocje sięgały zenitu...

Fot. W. Suchta

POZIOMO: 1) rzeka i samochód 4) skorupiak morski 6)
szumny pod nosem 8) z kobietą i śpiewem 9) zajęcie rolnika 10)
kwieciste przemówienie 11) podtrzymuje spodnie 12) przelotne
wrażenie 13) taca srebrna 14) opera Verdiego 15) dorywczy
występ aktora 16) kontynent 17) stolica Grecji 18) piłka poza
boiskiem 19) kuzynka mewy 20) tęgie lanie
PIONOWO: 1) kwiat ogrodowy 2) gracz giełdowy 3) duży
talerz 4) kościół nie będący katedrą 5) ze stolicą w Ranguanie 6)
wypad za miasto 7) dawne spodnie 11) organizacja polityczna
13) w zodiaku 14) napój alkoholowy
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Prosimy je nadsyłać do
15 bm.

lek. med. Barbara Sawaryn
— badanie ostrości wzroku
— dobieranie okularów
— badanie dna oka
— mierzenie ciśnienia
śródgałkowego
HOTEL „TULIPAN"

Leczy: zespoły bólowe kręgosłupa
i kończyn, alergię, astmę oskrzelo
wą, nadciśnienie tętnicze, nerwicę,
nadwagę i inne schorzenia.
Zapraszam na leczenie akupunktu
rą, elektrostymulacją, laserem, mo
ją i innymi chińskimi metodami
leczenia tradycyjnego.
Leczenie również w domu chorego.
Ustroń, hotel Tulipan, ul. Szpitalna 21,

UstrońZawodzie ul. Szpitalna 21
teL 543780

PO N. 18.00—19.00

teł. 543780 domowy 542956
.

pn. śr. p t 16—17.

,

DLA RENCISTÓW I EMERY
TÓW ZNIŻKA 10%

Taki se bajani
Jak żech piyrwi spómniała, tata zrobił nom takóm ławkę, prziy kierej
my jedli. Prziy tej ławce też siostry i brat robili zadani. Wtedy pisało sienie
w zeszytach jyny na tabulkach rysikym. Na takij tabulce szło pisać
z obydwóch stron. Jak co sie nie udało, abo już sie z tego nauczyło, szło to
napisane zetrzić szmatkom. Bogatsze dziecka miały gumkę, taki to było
mieki a fajne, ale my mieli szmatki do ściyranio. Jeszczech do szkoły nie
chodziła, ale strasznie też chciałach pisać. Doś miały sy mnom moji
siostry, jak jo zaczła jejich zadani poprawiać a szkryfać. Przeca mi tak
fajnie szło, bo jo to umiała lepi. Wiela też było wrzasku a krawalu i nie
jednóm bóncke żech dostała. Sumeryja była, jak tako tabulka sie
strzaskała. Teraz cosi o mojich siostrach i braciszkach. Adolf był
nejstarszy — już nie żyje, zustał na wojnie. Potym idzie Zuzka. Łona też
już musiała mamie pomagać i nas łopatrować i bawić. Wanda — miała
i mo dali taki zgrabne palce do szycia. Tóż jak mama dała jaki kąsek
szmatki abo były zedrzite pończochy, czy zróśloki, to Wanda szyła taki
lalki szmacioczki. Mama nóm nie kupowała lalek, bo na to nie było
piniyndzy. Ale i tak było doś uciechy, jak nóm tata do tych szmeciczków
wystrugoł kolybki, czy łóżeczka abo jakóm ryczke. Lełon zaś, kapkę
starszy łody mie, to był taki łoperyjasz. Łon se ze szmat robił taki balony.
Doś to było krzywe, na dłogo nie stykło, ale se szło pokopać. Jednako nie
roz robił nóm na złoś. Ciepoł nóm tymi szmacioczkami targoł, abo czasym
topił we wodzie. To było wrzasku w chałupie. Jak mu Wanda uszyła taki
szmaciany bal, był kapkę szykowniejszy. A Zuzka miała skyrs nas
nejwiynkszy wyprask. Wiela razy se pozwuczała. Taki łoperyjasze byli my
wszyscy. Jak nasi łojcowie s nami se poradzili? Chocioż jak byli dóma, to
nie było takiego krawalu. Jak już se Zuzka ni mogła s nami dać rady,
zaczynała nas straszyć kuminiorzym, abo cygónami. Czasym łopowiadala
nóm jakisi bojki, abo śpiywała pieśniczki. To my na chwile prziysiadali.
A za loknami wiaterek dmuchoł łod gór i tak szło.
Hanka od Śliwków
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Rozwiązanie Krzyżówki nr 5
FERIE Z I M O W E

Nagrodę 100.000 zł (starych) otrzymuje ARKADIUSZ KALI
STA z Goleszowa, ul. Skrajna 3. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA
USTROŃSKA

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny W o j s ł a w Suchta. Rada Programowa: Włodzimierz
Chmielewski. Stanisław Niemczyk, Jan Szwarc. Józef Twardzik. Adres redakcji: 43460 Ustroń, Rynek 1 (Ratusz),
pok. nr 5. parter. Tel. 543467 Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania. dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni
powszednie, w godz. 14.00—16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Skład:
Fotoskład E. Dziadek, Cieszyn ul. Węgielna 3/32 tel. 523687. Druk: „INTERFON" Sp. z o.o. Cieszyn, ul. Mennicza 10 tel.
522543, fax 224643.. Indeks nr 359912. Numer zamknięto 17.2.1995 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru 24.2.1995 r.

