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KRYTYCZNE ZWĘŻENIA 
Rozmowa  z  dr   Katarzyną  Adamek,  dyrektorem  zarządzają

cym   American  Heart  of  Poland  Sp.  z  o.o.,  założycielem 
Polsko  Amerykańskich  Klini k  Serca  w  tym  I  Oddziału 

KardiologicznoAngiologicznego  w  Ustroniu. 
Jakie  są  główne  cele  Oddziału? 
Nasz  Oddział  ukierunkowany  jest  na  diagnostykę  i zabiegi  tera
peutyczne  w  zakresie  kardiologii  (koronarografia,  koionaropla
styka)  i  radiologii  inwazyjnej  (angiografia,  angioplastyka). 
W  klinice  realizujemy  zarówno  procedury  kardiologiczne  jak 
i procedury związane z diagnostyką  i leczeniem  naczyń  obwodo
wych.  Z powodzeniem,  oprócz  naczyń  wieńcowych  poszerzamy 
między  innymi  naczynia  szyjne, biodrowe,  nerkowe. 
Naszym  celem jest  kompleksowa  obsługa  pacjenta.  Staramy  się, 
by  pacjent  który  do  nas  trafia  w  celu  zdiagnozowania,  w  czasie 
tego  samego  zabiegu  był  poddawany  zabiegom  leczniczym. 
Przy  naszej  klinice  funkcjonuje również  poradnia  kardiologicz
noangiologiczna,  gdzie  zajmujemy się  nieinwazyjną  diagnosty
ką  schorzeń  serca  i naczyń  krwionośnych.  Poradnia jest  prywat
na.  Wystarczy  zadzwonić  i zapisać  się  na  wizytę. 
Czy  może  Pani  powiedzieć  coś  o  zabiegach  i technikach  sto
sowanych  w  Państwa  Oddziale? 
Zabieg  koronarografii  polega  na  wstrzyknięciu  kontrastu  do  ba
danej tętnicy wieńcowej  i zobrazowaniu  ewentualnych  nieprawi
dłowości.  Natomiast  zabieg  koronaroplastyki  popularnie  zwany 
balon ˇkowaniem  polega  na  poszerzeniu  zwężeń  w tętnicy  i przy
wróceniu  prawidłowego  przypływu  krwi.  Do  tętnicy  wprowa
dzany jest  cewnik,  na  końcu  którego  znajduje się  balon,  w  miej
scu zmiany balon jest  rozprężany  i rozpycha  zalegającą w  tętnicy 
płytkę miażdżycową,  następnie  miejsce zwężenia  zabezpieczane 
jest  stentem. 
Zabiegi  wykonujemy  przy  pomocy  nowoczesnego  sprzętu.  Po
siadamy angiograf  (urządzenie do obrazowania  tętnic), który  ma 
bardzo szeroki  zakres zastosowania,  dzięki  czemu  możemy  zdia
gnozować  praktycznie  każdą  tętnicę  począwszy  od  mózgowej 
a  skończywszy  na  piszczelowej. 
Pośród  różnych  zabiegów  wykonujecie  Państwo  implantacj ę 
stentów.  Czy  może  Pani  wyjaśnić  na czym  ten zabieg  polega? 
Stent  to,  mówiąc  potocznie,  rodzaj  rusztowania    siateczki  za
kładany  do  wnętrza  naczynia.  Zapobiega  powtórnemu  szybkie
mu  zwężeniu  tętnicy. Stenty nowej generacji  pokrywane  są  środ
kami antymitotycznymi,  które zapobiegają zwężeniom  w samym 
stencie  (restenozie). 
Zawał  serca  i jego  następstwa  są  jedną  z głównych  przyczyn 
zgonów  w  Polsce.  Mim o  postępu  w  medycynie  rocznie  z  po
wodu  zawału  umiera  w  Polsce aż 45  tys. osób. Jak  temu  prze
ciwdziałać? 
Według opinii  naszych  lekarzy  coraz  młodsi  ludzie  zgłaszają  się 
ze schorzeniami  układu  krążenia do naszego  ośrodka.  Przyczyną 
zawału  może  być  nadciśnienie  tętnicze,  stres,  uwarunkowania 
genetyczne,  otyłość,  palenie  tytoniu,  choroby  metaboliczne,  zła 
dieta.  Przeciwdziałać  temu  może  przede  wszystkim  profilaktyka 
pierwotna,  a  więc  stosowanie  diety  niskotluszczowej  bogatej 

(cd.  na  sir.  2) 

Męka  na  czas.  Fot. W.  Suchta 

SESJA PRZED SEZONEM 
22 maja odbyła się sesja  Rady  Miasta. Obrady w pierwszej  czę

ści  prowadziła  przewodnicząca  RM  Emili a  Czembor. 
Radni  otrzymali  informację o przygotowaniu  miasta do  sezonu 

letniego.  Jest  opracowany  kalendarz  imprez  kulturalnych  i spor
towych,  plan  wystaw  i  imprez  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnic
twa,  harmonogram  prac  w  parkach  i  na  miejskich  skwerach. 
O swych przygotowaniach  poinformowały także służby  odpowie
dzialne  za porządek  w mieście  czyli  policja, straż miejska  i straż 
pożarna. Z materiałów  przedstawionych  radnym  wynika, że  mia
sto  do  sezonu  przygotowane  jest  w  stopniu  wystarczającym,  je
dynie  w sprawozdaniu  strażaków  możemy  przeczytać  krytyczne 
uwagi  co do  utrzymania  rzeki  Wisły,  a szczególnie  o  powstawa
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BBESa®  Z  O K A Z J I  D N I A  D Z I E C K A 
Supermarke t SPAR  Ustro ń  Hermanice , 

ul.  Skoczowska  76  zaprasz a  w  dni u  1  czerwc a
od  godz.  10.00  do  18.00  wszystkie  dzieci  do  wspólnej  zabawy, 
a  rodziców  na zakupy. W  programie  m.in.:  liczne  konkursy,  zaba
wy, występy,  zawody,  promocje  i wiele  innych  niespodzianek. 

Miłe j  i  wspan ia łe j  zabaw y  życz y 
Zarząd  RSP  „Jelenica" 



KRYTYCZNE ZWĘŻENIA 
(dok.  ze  sir.  1) 

w  warzywa  i  owoce,  ruch  na  świeżym  powietrzu,  zaprzestanie 
palenia tytoniu, systematyczna  kontrola ciśnienia tętniczego,  utrzy
mywanie prawidłowej masy ciała, okresowe badania  laboratoryj
ne, w tym oznaczenie cholesterolu  całkowitego  i jego  frakcji HDL 
LDL ,  trójglicerydów,  poziomu  glukozy  w  surowicy  krwi.  Gdy 
czynniki  ryzyka  choroby  sumują  się  należy  wykonać  EKG,  test 
wysiłkowy  i UKG.  W przypadku  gdy wyniki  tych  badań  wykazu
ją  nieprawidłowości,  a  leczenie  farmakologiczne  nie  daje  ocze
kiwanych  rezultatów  konieczne jest  wykonanie  koronarografii. 
Zabieg koronaroplastyki  w przypadku  zawału serca pozwala  unik
nąć  martwicy  mięśnia  sercowego  spowodowanej  zawałem  (za
mknięciem  tętnicy  wieńcowej),  natomiast  wczesna  diagnostyka 
krytycznych  zwężeń  i  leczenie  ich  metodą  inwazyjną  zapobiega 
zawałowi  serca.  Ostatnie  analizy  pokazują,  że  w  województwie 
śląskim,  odkąd  zaczęto  realizować  program  zdrowotny  mający 
na  celu  nie  tylko  leczenie  świeżego  zawału  serca,  ale  również 
profilaktykę  w  tym  zakresie,  śmiertelność  spowodowana  zawa
łem  serca  zmniejszyła  się. 
Czyli  na  szczęście  są  również  pacjenci,  którzy  nie czekają  aż 
będzie  naprawdę  źle  tylk o  przychodzą  na  badania? 
Odnotowujemy  stały  wzrost  świadomości,  że  badania  profilak
tyczne  są  kluczem  do  sukcesu  w  leczeniu  chorób  serca. 
Kiedy  należy  zacząć  robić  takie  badania  systematycznie? 
Każda  dolegliwość,  zwracająca  naszą  uwagę    bez  względu  na 
wiek    powinna  być  sygnałem,  że  należy  się  zbadać.  Jednak  pa
miętać  należy,  że  gdy  znajdujemy  się  w  grupie  dużego  ryzyka 
wystąpienia  choroby  układu  krążenia  (zawał  serca  w najbliższej 
rodzinie,  otyłość,  palenie  tytoniu),  to  mimo  braku  dolegliwości 
należy  przeprowadzić  pełne  badania  diagnostyczne  po  40  roku 
życia. 
Mamy  tendencję, żeby  uspokajać się  twierdzeniem  „Jakoś  to  bę
dzie".  Nie  warto  tak  myśleć.  Medycyna  wychodzi  nam  naprze
ciw, więc  powinniśmy  z tego  skorzystać. 
Często  widzi  się  nowoczesną  karetkę  zdążającą  w  kierunk u 
Zawodzia.  Czy  może  Pani  opowiedzieć  o  pracy  oddziału  in
tensywnej   terapii  kardiologicznej   ustrońskiej   kliniki ? 
Rzeczywiście posiadamy  ambulans wyposażony w sprzęt  niezbęd

K. Adamek.  Fot. A.  Gadomska 

ny do  ratowania  życia. Jednak  to nie tylko nasza  karetka  mknie  po 
ulicach Ustronia. Współpracujemy ze szpitalami w Cieszynie, Żyw
cu, Bielsku  Białej, skąd przywożeni  są do nas pacjenci ze świeżym 
zawałem  serca.  W  pracowni  hemodynamiki  otwieramy  naczynia, 
których zamknięcie spowodowało zawał mięśnia sercowego. Ośro
dek  dysponuje niezbędnym  sprzętem  i salą  do  intensywnej  opieki 
kardiologicznej. Sala  ta służy do nadzoru  pacjentów po  zabiegach 
w pracowni  kardiologii  inwazyjnej. 
Na  ile zwiększa  się szansa  przeżycia  pacjenta  po  tych  zabie
gj»ch? 
Zabieg  koronaroplastyki,  jak  już  wspomniałam  należy  do  grupy 
zabiegów  ratujących życie.  Leczenie  zawału  mięśnia  sercowego 
metodą  inwazyjną zwiększa przeżywalność  siedmiokrotnie  w po
równaniu  do  przypadków  leczonych  metodą  tradycyjną. 
Bardzo  ważne  jest,  by  pacjenci  mieli  świadomość,  że  poprzez 
skorzystanie  z  badań  inwazyjnych  można  uniknąć  zawału  mię
śnia  sercowego.  Wystarczy  tylko na czas zdiagnozować  zamyka
jące  się  naczynie  i poszerzyć j e  przed  zamknięciem. 
Wykonywane  w  Oddziale  zabiegi  nie  wymagają  długiej   ho
spitalizacji  i ju ż  po jednym,  dwóch  dniach  pacjent  może  opu
ścić  klinikę .  Jak  to  możliwe? 
Hospitalizacja na naszym Oddziale nie przekracza trzech dni. Sto
sowane przez nas techniki  pozwalają  na pełen  powrót  do  normal
nego  życia  nawet  po jednodniowym  pobycie  w  Klinice.  Mecha
niczne udrożnienie  naczynia  powoduje natychmiastową  poprawę 
stanu  zdrowia  i nie  wymaga  długiej  rekonwalescencji.  Oczywi
ście konieczne  są badania  kontrolne.  Standardowo  pacjent  powi
nien  po  zabiegu  koronaroplastyki  wykonać  test  wysiłkowy  po 
trzech,  sześciu  i dwunastu  miesiącach  od  zabiegu.  Kontrole  po
zwalają  wykryć  czy  naczynia  nie ulegają  ponownemu  zwężeniu. 
Jak  Pani  wspomniała  świadczone  przez  Państwa  usługi  re
fundowane  są  w  ramach  kontraktó w  objętych  umową  z  Mi 
nisterstwem  Zdrowi a  i kasami  chorych.  Czyje  leczenie  obej
muj e  ta  umowa? 
Umowa  ze  Śląską  Kasą  Chorych  obejmuje  leczenie  pacjentów 
z terenu  Śląska oraz pacjentów  ubezpieczonych  w tej  Kasie,  któ
rzy  mieszkają  w  innych  województwach. 
Procedury  ministerialne  są  przeznaczone  dla  wszystkich  pacjen
tów  z  terenu  całej  Polski  i każdy  może  z  tego  skorzystać. 
W  jaki m  zakresie  refundowane  jest  leczenie? 
Leczenie  w  naszym  Ośrodku  jest  w  całości  refundowane  (bez
płatne).  Częściowo  z  Ministerstwa  Zdrowia  a częściowo  z  Kasy 
Chorych.  W tym  roku  nasz kontrakt jest  skromniejszy niż w  roku 
ubiegłym,  w którym  był  prowadzony  program  ochrony  serca  dla 
pacjentów  ze  Śląskiej  Kasy  Chorych  W  ramach  tego  programu 
Kasa  refundowała  procedury  wysoko  specjalistyczne do  któiych 
zalicza  się  koronarografię  i  koronaroplastykę.  W  tym  roku  jak 
dotąd  procedury wysoko specjalistyczne  finansowane  są  wyłącz
nie  przez  Ministerstwo  Zdrowia.  Niestety  liczba  procedur  mini
sterialnych  przyznana  naszemu  ośrodkowi jest  niewystarczająca 
jak  na  potrzeby  Podbeskidzia. 
Czy  Państwo  macie  ju ż jakieś  informacj e  co się zmieni  kiedy 
zostaną  zlikwidowane  kasy  chorych? 
Na  razie  nie znamy  żadnych  szczegółów.  O  planowanych  zmia
nach  docierają  do  nas  jedynie  ogólnodostępne  wiadomości. 
Mamy  jednak  nadzieję,  że  pacjenci  na  planowanych  zmianach 
zyskająa nie stracą  możliwości  leczenia  w takich  Ośrodkach  jak 
nasz. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 
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O  L  I 
Przed  czterema  laty  ukazał  się 
pierwszy numer „Gazety  Ewan
gelickiej",  której wydawcą  jest 
Parafia  EwangelickoAugsbur
ska w Cieszynie.  Raz w miesią
cu ukazująsię drukiem  informa
cje z życia wspólnot  w  naszym 
regionie. 

W  ogrodzie  Bojdów  w  Kisie
lowie  zgromadzono  mnóstwo 
dawnych  sprzętów  gospodar
czych  i  domowych,  a  także 
małe  maszyny.  Starocie  zosta
ły  wyszperane  na  strychach 
chałup  i w  stodołach. 

Najstarszy na Śląsku  ratusz ma 
Strumień.  Barokowa  budowla 
liczy już  ponad  370  lat.  Po  re
moncie  prezentuje się  niezwy
kle okazale. Urody nabrał  rów
nież strumieński  rynek ze świe
żą  zielenią  i  oświetleniem. 

Drewniany  zameczek  myśliw
ski  Habsburgów  przyc iąga 
uwagę  turystów  w  Wiśle.  Stoi 
n ieopodal  dworców  PKS 
i PKP, służąc  jako siedziba  wi
ślańskiego  oddziału  PTTK. 
Onegdaj  znajdował  się  na  po
lanie  Przyslop  pod  Baranią 
Górą.  Zatrzymali  się  w  nim 
uczestnicy książęcych  polowań 
na  głuszce. 

Popularny „Frysztok" w Cieszy
nie,  czyli  Zespół  szkół  Zawo
dowych nr  I jest jedną z najstar

szych  szkół  w cieszyńskim  po
wiecie.  Działa  od  1908 r. Zało
życielem była Macierz Szkolna. 
Obecnie  naukę  w  zawodówce 
i  liceum  pobiera  ponad  500 
dziewcząt  i chłopców. 

Księgozbiór znanego  skoczow
skiego  bibliofil a  Jana  Brody 
składa  się z ponad  6 tys.  wolu
minów.  Wiele  z nich  to  unika
towe  kroniki  rodzinne,  kalen
darze,  roczniki  czasopism.  Do 
ciekawszych  należy  zbiór  li 
stów Gustawa  Morcinka,  (nik ) 

2  Gazeta  Ustrońska 



KRONIK A  MIEJSK A 
Wydział  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  Urzędu  Miasta 

informuje, że  podczas  zbliżających  się  wakacji  dyżury  w  przed
szkolach  będą: w lipcu  Przedszkole  nr 7 (Manhatan),  w sierpniu 
  Przedszkole  nr 4  (Hermanice). 

Stowarzyszenie  Młodzi dla Ustronia zaprasza na tradycyjną  im
prezę  sportową  „Ustrońˇoczek",  która  odbędzie  się  w  sobotę 
8 czerwca  o godz.  11.00  na  stadionie  KS  KuźniaInżbud. 

W  programie  bieg  maluchów,  rowerowy  tor  przeszkód  i wiele 
innych  atrakcji. 

W miejscu gdzie ul. Hutnicza  zakręca  i łączy się z ul. 3 Maja znaj
duje się mostek  nad  Młynówką.  Sądząc po stanie barierek  miejsce 
to  zapomniane jest już  od  dawna.  Aby  nie  zostało  przypomniane 
jakimś  nieszczęśliwym  wypadkiem  przechodnia  lub  rowerzysty, 
któiy na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, „wia
tru historii" lub zbyt dużej  ilości „dopalaczy" we krwi mógłby  zna
leźć  się  w  rzeczce    a  nie  obyło  by  się  zapewne  bez  poważnych 
kontuzji   pokazujemy  to  miejsce  ku  przestrodze.  Ku  przestrodze 
nie tylko osobom  spacerującym tamtędy, wracającym z  „posiadów 
piwnych",  ale  również,  a  może  przecie  wszystkim  rodzicom,  któ
rych dzieci bawiąsię w pobliżu.  Dziecku, które tam wpadnie  może 
stać  się  prawdziwa  krzywda.  Ponieważ  lepiej jest  zapobiegać  niż 
leczyć, zróbmy coś z tym fantem.  Fot. A.  Gadomska 

Bezczelność  złodziei  nie  zna  granic.  Człowiek  spokojnie  śpi, 
a  ci  go  ograbią.  Ostatnio  w  Ustroniu  miały  miejsce  dwa  takie 
przypadki.  22  maja  rano  mieszkaniec  Ustronia  zgłasza  kradzież 
torebek  damskich, biżuterii, pieniędzy z mieszkania  przy ul.  Mic
kiewicza. Złodziej korzystając z włożonego do zamka drzwi  wej
ściowych  klucza  wszedł  do  środka  i splądrował  pomieszczenia 
na parterze  budynku.  W tym  czasie czteroosobowa  rodzina  spała 
na  piętrze.  Natomiast  rankiem  26  maja  przebywająca  w  jednej 
z piramid  na Zawodziu  mieszkanka  łych  zgłasza  kradzież  toreb
ki z pieniędzmi  i dokumentami. Jej pokój znajdował  sie na  parte
rze  i w nocy, gdy  spała,  złodziej wszedł  do pokoju  przez  uchylo
ne okno.  Czyżby  w Ustroniu  zaczął grasować  rabuś  wykorzystu
jący spokojny  sen  uczciwych  ludzi,  tzw. czlowiekkot?  (ws) 

30  kwietnia  w  Ustroniu  było  883  bezrobotnych,  w  tym  390 
kobiet.  Wśród  bezrobotnych  63 osoby  to absolwenci  (26  kobiet). 
Prawo  do  zasiłku  posiada  161  bezrobotnych  (75  kobiet),  nato
miast  w  109 przypadkach  pobierane  są  zasiłki  przedemerytalne  . 
W  sumie  w  powiecie  cieszyńskim  jest  11.132  bezrobotnych, 
w  tym  5.649  kobiet. 
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KRONIKA  POLICYJNA 

21.05.2002  r. 
O  godz.  21.55  na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  z  Kozakowicką 
kierujący  ciężarowym  starem 
mieszkaniec Cieszyna najechał na 
tyl  lancii kierowanej przez miesz
kańca  Wisły.  W kolizji  uczestni
czyło  też  audi  kierowane  przez 
mieszkankę Brennej. 
23.05.2002  r. 
O godz.  17.30 powiadomiono po
licję o znalezionych  w lesie w re
jonie  Lipowca  zwłokach  miesz
kańca  Ustronia.  Mężczyzna  po
wiesił  się. 
23.05.2002  r. 
O godz.  17.55 na ul. Cieszyńskiej 
na  Gojach  na  prostym  odcinku 
drogi  kierujący fiatem 126 miesz
kaniec  Ustronia  nagle  zjechał  na 
przeciwległy  pas  ruchu  i zderzył 
się czołowo z żukiem kierowanym 
przez mieszkańca Wisły. Nieprzy
tomnego  kierowcę  fiata  przewie
ziono do szpitala. 

S T R A Ż  M I E J S K A 

20.05.2002  r. 
Wspólnie z pracownikami Sanepi
du  przeprowadzono  kontrolę 
w zakresie przestrzegania  przepi
sów sanitarnych na terenie miasta. 
21.05.2002  r. 
Kontrola  porządkowa  w  Nicro
dzimiu na ul. J. Kreta i Szerokiej. 
I  mandat  za  palenie  śmieci.  Na 
wniosek mieszkańców bloku przy 
ul.  Szerokiej  zlecono  wywiezie
nie bezdomnego  psa do  schroni
ska w Cieszynie. Pies ocl dłuższe
go czasu przebywał w okolicy za
budowań. 
22.05.2002  r. 
Szczegółowa  kontrola  terenów 
przy  ul.  Nadrzecznej  gdzie  znaj
dują się kempingi. Ód  właścicieli 
terenów  wymagano  okazania  ra
chunków  za  wywóz  nieczystości 

24.05.2002  r. 
O godz. 5.40 policja otrzymuje in
formację o włamaniu  do kiosku w 
Nierodzimiu.  Skradziono  kasę  fi
skalna, w której nic było pieniędzy. 
24.05.2002  r. 
O  godz.  11.20  mieszkanka  Sko
czowa  zgłasza,  że  nieustalonej 
marki  samochód  z  niemieckimi 
numerami rejestracyjnymi cofając 
uderzył  w  jej  cinquecento,  po 
czym odjechał. 
24.05.2002  r. 
O godz.  19.15 na ul. 3 Maja kie
rując  fordem  sierra  mieszkaniec 
Szczecinka wpadł w poślizg i zde
rzył  się  z  VW  polo  kierowanym 
przez mieszkankę Wisły. 
26.05.2002  r. 
O  godz.  10.45  personel  sklepu 
Albert zatrzymał 43letniego bez
domnego usiłującego skraść towa
ry na łączna kwotę  160 zł. 
26.05.2002  r. 
O  godz.  17.30 na ul.  Wiślańskiej 
kierując renault  mieszkaniec  Gli
wic  wpadł  w poślizg  i uderzył w 
przydrożne drzewo.  (ws) 

stałych  i płynnych  oraz  zapowie
dziano ponowną  kontrolę. 
22.05.2002  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Długiej 
w sprawie wypalania  trawy. Usta
lono osobę odpowiedzialną  i ogni
sko zostało  ugaszone. 
23.05.2002  r. 
Zgłoszenie  o umieszczeniu  tabli
cy reklamowej przy wyjeździe z ul. 
Akacjowej na ul. 3 Maja. Tablica 
całkowicie zasłaniała widoczność 
i dlatego  ją usunięto. 
24.05.2002  r. 
Wspólnie z policją  kontrola osób 
handlujących na targowisku. 
24.05.2002  r. 
Pomoc  rachmistrzom  w  przepro
wadzeniu spisu  powszechnego. 
25.05.2002  r. 
Zabezpieczenie  porządku  w oko
licy stadionu przy ul. Sportowej w 
czasie  trwania  Pucharu  Polski 
„Strong Mail".  (agw) 

Ten  samochód  plonie  tuż pod  budynkiem  Jednostki  Ratowniczo
Gaśniczej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Polanie.  Plonie,  bo 
podpalili  go strażacy.  A podpalili  go,  by  firmy handlujące  sprzę
tem  przeciwpożarowym  mogły  zademonstrować  swe  najnowsze 
urządzenia.  Efektownie wypadła  prezentacja  nożyc  do cięcia  sa
mochodów.  Oczywiście  płonący  samochód  udało  się  ugasić.  Po
kaz obserwowali:  burmistrz  Ireneusz Szarzeć,  naczelnik  Czesław 
Gluza,  strażacy  z  Polski  i Czech.  Fot.  W.  Suchta 
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SESJA PRZED SEZONEM 
(dok.  ze  sir.  1) 

niu  wysepek,  podmywaniu  brzegów,  konieczności  remontu  wa
łów, progów  i brzegów  rzeki. 

W dyskusji Józef Waszek  zwrócił  uwagę na powstawanie  kor
ków w weekendy  na  Polanie, gdzie samochody  są wolno  wpusz
czane  na  parkingi.  Parkingowi  powinni  najpierw wpuszczać  sa
mochód  na parking, a potem  inkasować  należność.  Niestety  czy
nią  na  odwrót,  a  to  powoduje  zablokowanie  drogi  przez  samo
chody chcące wjechać na parking. Policja natomiast powinna  ste
rować  ruchem  w  godzinach  szczytu  weekendowego.  Podobnie 
blokuje się Równica. Obecny na sesji zastępca  komendanta  poli
cji  Waldemar  Kudzia  stwierdził,  że  przedsiębiorstwo  prowa
dzące parkingi  chce  to czynić jak  najtaniej  i dlatego  problemem 
jest zbyt  mała  ilość parkingowych.  Sytuacja na  Równicy  nie jest 
tak zła jak  na parkingu  pod wyciągiem  na Czantorię.  Na  bieżąco 
prowadzone  są  patrole  ze  strażą  miejską  i strażą  graniczną.  W 
weekendy  miasto jest  patrolowane  i to  lepiej  niż  kilka  lat  temu. 
Policja dysponuje sześcioma radiowozami. Problemem jest  zwięk
szająca się  ilość nietrzeźwych  kierowców.  Policja  zamierza  zor
ganizować  spotkanie  z prowadzącymi  domy  wczasowe,  pensjo
naty  i hotele, gdyż nie zawsze obserwuje się sumienne  podejście 
do przepisów  meldunkowych. 

Ilona  Winter   zaproponowała,  by  policjanci  patrolowali  mia
sto  na  rowerach.  W  Kudzia  odpowiadał,  że jest  to  możliwe,  ale 
co zrobić z rowerem, gdy trzeba  interweniować  np. wewnątrz  lo
kalu. Pozostawić  na zewnątrz? Ktoś taki  rower ukradnie  i będzie 
tylko  wstyd,  że  okradli  policjanta  na  służbie.  Halina  Kujaw a 
natomiast apelowała o zainteresowanie się policji  Nierodzimiem. 
Funkcjonujące lokale dyskotekowe nie podnoszą  bezpieczeństwa, 
dwastowane  są  znaki  drogowe,  chodniki.  Dodatkowo  podczas 
meczów  piłki  nożnej  na  stadionie  w Nierodzimiu  ktoś  pokątnie 
handluje wódką. Zdaniem  W. Kudzi  bezpieczeństwo w Nierodzi
miu  pogorszyło  się,  gdy  przy  drodze  szybkiego  ruchu  pojawiły 
się  panienki  lekkich  obyczajów.  Wiadomo    prostytucja  ciągnie 
za  sobą  całą  gamę  negatywnych  zjawisk,  pojawiają  się  ludzie  z 
marginesu. Najlepszą bronią  na wszelkiego typu niepokojące zja
wiska są szybkie  informacje od  mieszkańców.  Ustrońska  policja 
posiada siły pozwalające szybko  interweniować, nie ma natomiast 
takich  środków,  by  sama  mogła  przeciwdziałać  wszelkiej  prze
stępczości.  E. Czcmbor  dodała,  że  inną  niezałatwioną  sprawą  w 
Nierodzimiu  są  światła  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Skoczowską.  W. 
Kudzia  dodawał,  że  podobnie  niebezpieczne  jest  skrzyżowanie 
ul.  Katowickiej  z  ul.Dominikańską.  Policja  wielokrotnie  inter
weniowała  w  sprawie  tych  skrzyżowań.  Ryszard  Banszel  pod
sumował  to  mówiąc,  że  na  pewno  odpowiedzialni  za  tę  drogę 
będą  argumentowali,  że  sygnalizacja  świetlna  nie  może  być  na 
drodze szybkiego  ruchu  instalowana  tak  często. 

Na zakończenie  dyskusji w  imieniu  Komisji  Kultury,  Oświaty, 
Sportu  i Turystyki jej przewodniczący Stanisław  Malin a  stwier
dził,  że  na  zbliżający się  sezon  letni  przygotowano  różnorodny 
program,  będzie  sporo  imprez  na  wysokim  poziomie.  S.  Malina 
apelował  do  radnych,  by  uczestniczyli  osobiście  w  imprezach 
organizowanych  przez  miasto. 
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Podczas sesji podjęto także szereg uchwał. Pierwsze z nich do
tyczyły  odrzucenia  dwóch  protestów  mieszkańców  do  miejsco
wego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Pierwszy  doty
czył  planu  w  rejonie  ulic  Orzechowej  i Sosnowej.  Protest  doty
czył  dojazdu  do  parcel.  Architekt  Jarosław  Grzybowski  infor
mował,  że  wniosek  dotyczy  terenu  znajdującego się  poza  pla
nem,  więc  jest  bezprzedmiotowy.  Drugi  protest  dotyczy  terenu 
przy  ul.  3  Maja.  Tu  właściciel  działki  sąsiadującej z  tą  objętą 
planem  zarzucił,  że  nowy  plan  będzie  kolidować  z obiektem  za
bytkowym  znajdującym się nieopodal  i objętym ochroną  konser
watorską.  Zarząd  Miasta  postanowił  ten  protest  odrzucić,  gdyż 
wnioskodawca nie wykazał jak i jego  interes został  naruszony.  Po
nadto konserwator zabytków bez zastrzeżeń wydał pozytywną opi
nię.  Radni  większością  głosów  oba  protesty  odrzucili. 

Drugą część obrad  prowadził  wiceprzewodniczący  S.  Malina. 
Następne  uchwały  dotyczyły  przystąpienia  do  realizacji  miej

scowych planów zagospodarowania  przestrzennego terenów poło
żonych  przy  ul.  3  Maja, ulicach  Orzechowej  i Sosnowej,  ulicach 
Brody  i Pasiecznej, ulicach Topolowej  i Bukowej. Radni nie kwe
stionowali zasadności przystąpienia do realizacji tych planów, tym 
bardziej, że jak  wyjaśnił burmistrz  Ireneusz Szarzeć,  koszty  spo
rządzenia planów poniosą zainteresowani mieszkańcy. Często cho
dzi o uporządkowanie zabudowy. Dyskutowano natomiast nad opła
tą od wzrostu wartości nieruchomości objętej planem w przypadku 
gdy jakaś działka z terenu  objętego planem  zostanie sprzedana.  S. 
Malina zaproponował,  by opłata  ta wynosiła  0%. Joanna  Kotar 
ska chciała się w związku z tym dowiedzieć jakie jest  uzasadnienie 
zerowej stawki. Zazwyczaj chodzi  tu o przekształcenie działek  rol
niczych w budowlane, więc o poważny wzrost ceny działki po wy
konaniu  planu.  Radna  zaproponowała  stawkę  w  wysokości  20%. 
Bronisław  Brandys  bronił  stawki  zerowej  uzasadniając,  że  dla 
niektórych  osób już  samo  pokrycie  kosztów  sporządzenia  planu 
jest dużym  problemem.  Dodatkowe obciążenie byłoby  krzywdzą
ce.  J.  Kotarska  replikowała,  że  opłata  na  rzecz  miasta  następuje 
tylko wtedy, gdy działka  zostanie sprzedana,  a radni  winni dbać  o 
interes miasta. Po dłuższej dyskusji, w której radni wyjaśniali wie
le problemów  szczegółowych,  większością  głosów  zdecydowano 
się na stawkę  zerową. 

Dyskusję  wywołała  także  uchwała  o  wysokości  bonifikaty  od 
opłat  za  przekształcenie  prawa  wieczystego  użytkowania  w  pra
wo własności.  Tomasz Szkaradnik  zaproponował  by bonifikatę 
podnieść  z 50 do  75%,  tak  by najwięcej osób  mogło  z niej  sko
rzystać. Chodzi  tu o osoby, które z różnych  przyczyn  nie zdążyły 
w czasie przekwalifikować swych działek  i teraz muszą za to pła
cić  więcej.  W  dyskusji  podkreślano,  że  uchwala  dotyczy  osób 
0 różnym statusie majątkowym B. Brandys zaproponował, by wy
sokość bonifikaty pozostawić na wysokości  50%, natomiast  pod
wyższać ją  w szczególnych  przypadkach.  Radca  prawny  Teresa 
Banszel stwierdziła, że nie ma możliwości podjęcia takiej uchwały 
1 radni  większością  głosów  zdecydowali,  że  bonifikata  wynosić 
będzie  50%. 

Podczas  sesji  podjęto  także  uchwałę  o  nadaniu  działającemu 
od  10  lat  w  Ustroniu  Towarzystwu  Kształcenia  Artystycznego 
wyróżnienia  „Za Zasługi  dla Miasta Ustronia".  Tę uchwale  radni 
podjęli jednogłośnie.  (ws) 

SZKOLENIE LEKTORÓW 
W piątek  17 maja w nowej siedzibie oddziału  Centrum  Eduka

cyjnego  „Libra"  w  Skoczowie  odbyło  się  szkolenie  nauczycieli 
poświęcone  nauczaniu  nowego  słownictwa  w  oparciu  o  wcho
dzące  na  rynek  edukacyjny  najnowsze  materiały  językowe. 
W warsztatach,  prowadzonych  przez  przedstawiciela  metodycz
nego Oxford University  Press wzięli  udział  lektorzy „Libry " oraz 
zaproszeni  przez Centrum  Edukacyjne nauczyciele szkół  podsta
wowych  m.in. z Ustronia,  Skoczowa  i Cieszyna.  Szkolenie  było 
okazją  nie  tylko do  zapoznania  się  z nowymi  metodami  naucza
nia,  ale  i  szansą  na  ciekawą  wymianę  poglądów  związanych  z 
różnymi  sposobami  nauczania  słownictwa.  To  pierwsze  z  cyklu 
szkoleń  metodycznych  zainicjowanych  przez  CE  „Libra"  przy 
współpracy  z patronem  szkoły  Oxford  University  Press.  Jeszcze 
na  czerwiec  zaplanowane  są  kolejne,  poświęcone  m.in.  naucza
niu małych  dzieci  i przybliżaniu  kultury  krajów anglojęzycznych 
osobom  uczącym  się języka  obcego. 



KOMINIARSKI E ŚWIĘTO 
Od  16 do  18 maja w Ustroniu odbywało się VI Ogólnokrajowe 

Święto  Kominiarzy.  Na  sześć  dotychczasowych  ogólnopolskich 
zjazdów kominiarzy  aż  cztery  odbyły  się w Ustroniu,  pozostałe 
dwa w Międzyzdrojach. Chyba jednak  kominiarze  wolą  Ustroń, 
o czym  świadczy  frekwencja na  tegorocznym  święcie.  W  sumie 
uczestniczyło  blisko  dwieście  osób.  Zazwyczaj  byli  to  delegaci 
regionalnych korporacji kominiarskich, często z rodzinami. Ustroń 
wybierany jest przede wszystkim  za sprawą  Józefa  Waszka,  ko
miniarza, członka Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy  Pol
skich  i wiceprzewodniczącego  ustrońskiej  Rady  Miasta. 

Święto rozpoczął przemarsz kominarzy z rynku do kaplicy św. 
Brata  Alberta  na Zawodziu.  Pochód  otwierała  orkiestra  dęta  ze 
Starej Wsi, następnie organizator  J.  Waszek z synem,  również w 
stroju kominiarskim, poczty sztandarowe, uczestnicy święta.  Ko
miniarze maszerowali  przez miasto na Zawodzie, a mieszkańcy i 
kuracjusze łapali  sie  za guziki. Tylu  ludzi  przynoszących  szczę
ście spotkać na swojej drodze   rzadki  to  przypadek. 

Pochód  kominiarzy  ruszył z  rynku .  Fot. W. Suchta 

W kaplicy św. Brata Alberta mszy koncelebrowanej  przewodni
czył  ks.  bp  Janusz  Zimniak  z  koncelebransami  ks.  dziekanem 
Rudolfem  Wojnarem  i ks.  proboszczem  Tadeuszem  Serwotką 
W mszy uczetniczyły też poczty sztandarowe kominiarzy z Zarzą
du  Głównego  Korporacji  Kominiarzy  Polskich  oraz z  oddziałów 
KKP w  województwie zachodniopomorskim,  Warszawie,  Lodzi, 
Krakowie, Skierniewicach,  Wadowicach,  BielskuBiałej. Najstar
szy sztandar z  1936 r. przywieźli  kominiarze z  Wrocławia. 

Tego samego dnia w domu wczasowym  „Gwarek" w Jaszowcu 
odbyło  się  uroczyste  otwarcie  Ogólnokrajowego  Święta  Komi
niarzy,  któremu  przewodniczył  prezes  KKP  Jan  Breitschcidel, 
a  także  zaproszeni  goście:  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a 
Czembor,  poseł Jan Szwarc,  burmistrz  Ireneusz Szarzeć,  pre
zes ZM  PSL Jan  Kubień.  Zasłużonym  kominiarzom  wręczono 
odznaczenia  państwowe  i kominiarskie.  Z naszego  regionu  złotą 
odznaką  „Za  zasługi  dla  rzemiosła"  uhonorowano  Romana 
Kroczka  ze Skoczowa  i Zbigniewa  Matul ę  z Chybia. 

Organizatora  święta J.  Waszka  poprosiłem  o krótką  rozmowę: 
Il u kominiarzy  jest  w  Polsce? 
Około  8.000. 
Kt o uczestniczy  w  świecie? 
Delegaci,  a  zazwyczaj  prezesi  poszczególnych  oddziałów. 
Z  większością  znamy  się  dobrze,  oczywiście  na  każde  święto 
przyjeżdżają  nowi  kominiarze.  W  zasadzie  jest  to  święto  ro
dzinne,  gdyż większość  przyjeżdża ze  swymi  rodzinami  i trak
tują to też jak  wypoczynek. 
Dlaczego już  po  raz czwarty  spotykacie  się w  Ustroniu? 
Nie  każdy  chce  się  podjąć  organizacji,  gdyż  wymaga  to  sporo 
pracy. Ubiegłoroczne święto w Międzyzdrojach nie wypadło zbyt 
dobrze  i koledzy stwierdzili,  że jednak ja  powinienem  to organi
zować.  Sam  chciałbym,  aby  te  święta  na  stałe  odbywały  się 
w Ustroniu, a w przyszłości,  gdy  obok  kaplicy  na Zawodziu  po
wstanie kościół, był to kościół  kominiarzy polskich.  Mamy też w 
Ustroniu  sporo  atrakcji,  które  możemy  pokazać,  dlatego  do  nas 
chętnie kominiarze przyjeżdżają 

Czym  zajmowaliście  się podczas  tegorocznego  święta? 
Dla wielu kominiarzy odwiedziny  w Ustroniu są często jedynym 
wyjazdem w ciągu roku. Dlatego staramy się, by spędzili  tu miło 
czas.  W  tym  roku  odwiedziliśmy  Równicę,  byliśmy  też  na  wy
cieczce  w  Czechach,  gdzie  zwiedziliśmy  muzeum  Tatry  w 
Koprivnicy.  Generalnie  wszyscy  byli  zadowoleni,  pogoda  dopi
sała.  Staramy  się poprzez  święta  utrzymywać  więzi,  a z roku  na 
rok  więź się zacieśnia.  Nie ma między nami  antagonizmów. 
Może dlatego, że nie dotyka  was  recesja.  Kominiarz e  zawsze 
mają  pracę. 
Byłoby  inaczej gdybyśmy właśnie nie działali wspólnie.  Przecież 
w  innych  zawodach  zaniechano  więzi,  do organizacji  nie  trzeba 
należeć, cechy uznano za niepotrzebne. A kominiarze są przykła
dem jak  potrzebna jest  organizacja  rzemieślnicza.  (ws) 

W  dawnym 

Fotografia przedstawia ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
istniejącej przy  ustrońskiej  Kuźni  w  okresie  międzywojennym. 
Orkiestra  ta powstała  w  1907  r.  i już  w początkach  swego  funk
cjonowania oprócz podstawowej działalności prowadziła też pracę 
kulturalną,  o  czym  wspominają  dawne  czasopisma.  Przykłado
wo,  „Ślązak  " w numerze  45 z  1917  r. pisał  następująco: 

„Tutejsza  werkowa  straż  pożarna  urządziła  dnia  25  listopada 
wieczorek  amatorski,  który  wypadł  nadzwyczaj  pomyślnie.  Jak 
lubianą jest  taka  zabawa  poznać  można  z  faktu, że sala  przepeł
nioną była tak, że wiele gości  z braku  miejsc do siedzenia  musia
ło stać. Odegrano sztuki: „Weiberfeind", „Sturców Jurek"  i „Za
ręczyny w plantacyach". Szczególnie opowieść po naszemu „Stur
ców  Jurek"  przemienioną  przez  pana  L.  Lipowczana  na  kome
dyjkę  dwuaktową,  a  wyśmienicie  odegraną  przez  p.  J.  Czaplę 
oklaskiwano  hucznie.  Widzowie  uśmiali  się do  rozpuku.  Szcze
gólnie  zasłużyli  się około odbycia  tego wieczorku  pp.: E.  Hohe
isel, komendant werkowej straży ogniowej, Alojzy Malloch, mio
dy  urzędnik  umiejący  tak  przepięknie  dyrygować  czterogłoso
wym  chórem  śpiewackim,  że wszyscy  słuchacze  byli  zachwyce
ni.  Dalej bracia  Lipowczan  i panna  Husarówna,  która z nadzwy
czajnym talentem  potrafiła odegrać swoje  role". 

Lidi a  Szkaradnik 
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 Złych  tu nie ma. Cieszmy się dzisiejszym wieczorem.  Radujcie 
się i bądźcie sobie serdeczni. Witam wszystkich przyjaciół z Ustro
nia    mówił  do  zebranych  w  Piwniczce  pod  Bocianem  Włady
sław  Oszelda  podczas  benefisu  zorganizowanego  specjalnie  na 
jego  cześć. 

Władysław  Oszelda  jest  nestorem  polskiego  dziennikarstwa, 
najstarszym w Polsce, a może  i na świecie, piszącym  i nadal  bar
dzo aktywnym dziennikarzem, najbardziej znanym na Śląsku Cie
szyńskim  działaczem,  propagatorem  wielu  przedsięwzięć,  z  któ
rych  wymieniamy  tylko  Klub  Propozycji  i Cieszyński  Interklub 
Społeczny,  a przy  tym  bardzo skromnym  człowiekiem. 

To właśnie w naszym  mieście uhonorowano tę niezwykle  barw
ną  i wspaniałą  postać  z okazji jego  95  urodzin.  Przed  pięcioma 
laty,  90  urodziny  też  obchodził  z  przyjaciółmi  w  Ustroniu.  Jak 
sam  twierdzi  z naszym  miastem  łączy go więź  szczególna. 
  Ustroń  to jedna  z  tych  miejscowości,  które  upodobałem  sobie 
i  często  tu  przyjeżdżałem.  Mam  tu  rodzinę,  przyjaciół.  Kiedyś 
byłem  w  bliskich  stosunkach  z Janem  Wantułą.  W ogóle  związ
ków emocjonalnych  z Ustroniem  mam  dość  sporo    tnówil  pod
czas benefisu  W. Oszelda.   To co dzisiej tu  się dzieje  świadczy, 
że są jeszcze  w  ludziach  głęboko  zakodowane  wartości,  że  czło
wiek  lgnie  do człowieka.  Dla  mnie  to wielkie  przeżycie,  doping 
do  działania,  potwierdzenie,  że  życzliwość  wśród  ludzi  nie  za
marła,  trzeba jej  tylko  szukać. 

Szacowny  Jubilat  w  świetnej  formie  intelektualnej  i fizycznej 
przybył  kolasą  na benefis  19 maja 2002  roku do  „Piwniczki  pod 
Bocianem",  której właścicielami  są  Ewa  i Paweł  Rakowscy,  . 

Pomysłodawcy  drugiego  benefisu, jako  że  pierwszy  odbył  się 
pięć  lat temu, przyjaciele  i wielbiciele  W. Oszeldy z Ustronia  po
nownie  zorganizowali  jubilatowi  piękną  imprezę.  W  specjalnie 
przygotowanej na tę okazję scenografii autorstwa  Renaty  Kubok 
występował,  wygrywający  wszytkie  konkursy,  dziecięcy  zespół 
„Równica" pod  kierownictwem  Renaty Ciszewskiej. Na ten  wie
czór przygotowano dla W. Oszeldy specjalny program, w którym 
znalazł  się  wiersz  o  bohaterze  wieczoru  autorstwa  ustrońskiej 
poetki  Wandy  Mider. Najpiękniejszymi utworami  muzyki  góral
skiej popisywał się niezawodny Zbyszek  Walach ze swoją  kapelą 
„Wałasi".  Nie  odmówił  też  występu  Janusz  Śliwka,  bardzo  ce
niony  w  Ustroniu  muzyk,  śpiewak  i organista.  Po oficjalnej  im
prezie do  tańca  przygrywał  zespół  „Jawor"  z  Jaworzynki. 

Redaktora  i jubilata,  który był na benefisie z małżonką  Jadwi
gą,  nie  można  było  utrzymać  dłużej  na  honorowym  fotelu.  Co 
chwilę  podchodził  do  mikrofonu,  tryskał  humorem,  opowiadał 
angdoty,  tworzył  niezapomnianą  atmosferę tego  wieczoru. 

Władysław Oszelda odbierał  zasłużone gratulacje, prezenty od 
miasta, przyjaciół  i wielbicieli. Wysłuchiwał z cierpliwością  mów 
pochwalnych  kierowanych  do  niego,  kwitując wypowiedzi  cel
nymi  i ciętymi uwagami. Benefis prowadzili  Danuta Koenig  i Jan 
Sztefek. Dzięki  ładnej pogodzie  impreza przeciągnęła się do póź
nych godzin  nocnych. 

Impreza  nie  była  dotowana  z  pieniędzy  publicznych.  Sponso
rowali  ją  sami  organizatorzy  i właściciele  firm z  Ustronia  i Wi
sły:  przede  wszytkim  Ewa  i  Paweł  Rakowscy  prowadzący  Po
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Dla Jubilata  śpiewała  „Równica" .  Fot. W. Suchta 
wniczkę  pod  Bocianem,  Ewa  Latka  i Paweł  Mysłek  Hurtownia 
APIS z Ustronia,  Krystyna  i Krzysztof  Wróblewscy    Hurtownia 
Smakosz z Ustronia,  Bogusław  i Kazimierz  Heczko   Galeria  na 
Gojach  Henryk  Kania    Zakłady  Mięsne,  PSS  Ustroń,  Michał 
Bożek    WWM  Ustronianka,  Zdzisław  Szlaur    Zakład  Wielo
branżowy z Wisły, Browar Cieszyński,  Wanda  i Piotr  Szubowie
Kwiaciarnia  Konwalia  w  Ustroniu. 

W  komitecie  organizacyjnym  było  trzech  laureatów  „Lauru 
Srebrnej  Cieszynianki":  Renata  Ciszewska,  Bogusław  Heczko 
i Karol  Kubala.  Uzgodniono  benefis z okazji  100  lat. 
 Obiecuję, że jak  będę  miał  sto  lat, znowu  przyjadę, ale sam  nie 
wiem, czy wtedy  nie będę się już jąkał   obiecywał  Jubilat, a sły
szało  to ponad  150 osób,  ludzi  znanycli  na  Śląsku  Cieszyńskim, 
twórców  i społeczników. 

Władysław  Oszelda  urodził  się  18 maja  1907  r.  (k/Brzeska). 
Jego  ojciec pochodził  z Śląska  Cieszyńskiego  ze znanej  rodziny 
Oszeldów  z Nieborów  (Zaolzie).  Jego  pradziadkiem  był  znany 
działacz  rewolucyjny z okresu  Wiosny  Ludów dr Paweł  Oszelda, 
jeden  z współzałożycieli  oraganizacji  Czerwonego  Krzyża.  Bar
dzo wcześnie zmarli jego  rodzice  najpierw matka, a gdy miał 7 
lat ojciec. Był uczniem Gimnazjum  Św. Anny w Krakowie,  Gim
nazjum  im. A. Osuchowskiego  w Cieszynie.  Ukończył  Państwo
wą  Szkołę  I landlową.  W  1928 r. rozpoczyna  współpracę z prasą. 
Z  początku  były  to szarady,  krzyżówki  i korespondencje  z  tere
nu.  W  1932  r. rozpoczyna  studia  w  Wyższej Szkole  Dziennikar
skiej  w  Warszawie.  Na  studiach  podejmuje  współpracę  z  Radą 
Organizacyjną  Polaków  Zagranicą  i  z  miesięcznikiem  „Polacy 
Zagranicą"  zostając  szybko  redaktorem  naczelnym.  Pełnił  też 
funkcję  zastępcy  szefa  Biura  Prasowego  Światowego  Związku 
Polaków Zagranicą (od  1936). Oraz zastępcy generalnego Związ
ku  Pisarzy  i Publicystów  Emigracyjnych. 

Wojna zastała  go w  Warszawie.  Okupację spędził  na  Wileńsz
czyźnie,  ukrywając  się  i pracując  fizycznie,  organizując  jedno
cześnie  akcje na rzecz pomocy  ludności  polskiej. 

Po wojnie wrócił  na Śląsk Cieszyński    pracował  i współpraco
wał  i współpracuje nadal z:  Głosem Ziemi Cieszyńskiej,  Dzienni
kiem Zachodnim,  Polską Agencją Prasową, Głosem  Ludu z Ostra
wy,  Życiem  Muzycznym,  Odrą,  Kwartalnikiem  Opolskim,  Prze
glądem Zachodnim, Wierchami, Zwrotem  z Zaolzia, kalendarzami 
regionalnymi  itd. 

W  1961  r. założył  „Klu b  Propozycji",  który w każdy  piątek  or
ganizuje  spotkania  z  ciekawymi  ludźmi.  Dzięki  tym  spotkaniom 
powstało wiele cennych  inicjatyw społecznych  i kulturalnych.  Klub 
Propozycji  i powstały  na jego  gruncie  Cieszyński  Interklub  Spo
łeczny  udowadnia,  że we współczesnym  świecie  można  tworzyć 
wartości  humanistyczne  i humanitarne  bez  usztywnień  biurokra
tycznych. Pod tym względem. Ziemia Cieszyńska po polskiej i cze
skiej stronie,  pod  wpływem  W. Oszeldy  stała  się  się centrum  do
świadczalnym.  Klub  Propozycji  doczekał  się  ok.  1500  imprez, 
gościł  około  1200  prelegentów.  O  Klubie  Propozycji 
i jego  „satelitach"  pisano  w  wielu  pismach  tak  w  kraju jak  i  za 
granicą. To ponad 4000 wycinków, artykułów  i dłuższych  notatek 
prasowych.  Władysław  Oszelda  koresponduje z działaczami  po
lonijnymi  ,  z  pisarzami,  dziennikarzami,  filozofami  itd.  Nadal 
pracuje, spędzając przy maszynie ok.  8 godz.  dziennie. 

Wojsław  Suchta,  Jan  Sztefek W. Oszelda.  Fot. W.  Suchta 



DL A  MAM Y  I  TATY 
W piątek  17 maja odbył się w Miejskim Domu  Kultury  „Praża

kówka" koncert  „Dl a  Mamy  i Taty".  Koncert  prowadziła  Wero
nika  Kubień. 

Na  przywitanie  drogich  gości  dzieci  zaśpiewały  piosenki 
„Wszyscy  są"  i „Witaj mamo  witaj  tato". 
 Jak zawsze w maju, kiedy przypada  to piękne święto my, dzieci 
chcemy  podziękować  naszym  rodzicom  za  dar  miłości.  Dzisiaj 
nasze  serca  szczególnie  otwierają  się  szeroko  i pragniemy  zło
żyć  nasze  podziękowania  w  ten  oto  sposób.    powiedziała  W. 
Kubień  witając przybyłych  licznie  gości. 

Były  wiersze,  tańce  i  piosenki.  Karolin a  Szyjewska  recyto
wała wiersz Anny  Bernat  „Tam gdzie matka".  Piosenkę  z  reper
tuaru  Ewy  Bem  pt.  „Kiedyś  kochałam"  dedykowaną  wszystkim 
mamom wykonała  Aneta Szarzećsłuchaczka  Studium  Muzyki 
Rozrywkowej  prowadzonego  przez  Władysława  Wilczaka. 

Dzieci z grupy  Barbary  Paszek  zatańczyły  „Polkę",  „Twista" 
i  „Chachę".  Wdzięczną  „Poleczkę"  i  walca  zatańczyły  „Sło
neczka"  najmłodsze  uczestniczki  zajęć  tanecznych  prowadzo
nych  przez  Katarzynę  Rymanowską. 

Wojtek  Wysłych  i Wikto r   Rybicki  wystąpili w wiązance  lu
dowej  i  balladzie  „Był  sobie  król".  Aneta  Szarzeć  zaśpiewała 
piosenkę  „Ni e  wszystko  złoto" 

Wojciech Wysłych  zagrał na flecie wiązankę melodii  ludowych 
z  różnych  krajów   piosenkę  filipińską, melodię  czeską  Ondras, 
Ondras  i Szumi jawor.  Wojtek  uczęszcza  na zajęcia kola  wokal
noinstruinentalnego  prowadzonego  przez  panią  Annę  Michaj 
lukKisiałę . 

Fragment wiersza Anny Kamińskiej „Do Matki" widownia usły
szała  w wykonaniu  Justyny  Andrzejak . 

Andrzej   Kozieł  uczy się  giy na keyboardzie od niespełna  pół 
roku  pod  kierunkiem  A.  MichajlukKisiały.  W jego  wykonaniu 
goście  uroczystego  koncertu  usłyszeli  sławny  utwór  latynowski 
Guantanamera. 

9 maja obchodzimy  Święto  Europy. Tego właśnie dnia, w  1950 
r. minister spraw zagranicmych  Francji  Robert Schuman  zapropo
nował powołanie Europejskiej Wspólnoty  Węgla  i Stali. Wydarze
nie to dało początek współpracy  między państwami  i narodami  po 
zakończeniu  II wojny światowej. Jest  ono  dobrze  znane  uczniom 
Gimnazjum  nr 1, którzy przez cały  rok szkolny dzielnie  pracowali 
nad  realizacją ścieżki  „Edukacja  europejska w  szkole". 

DZIEŃ EUROPY W G1 
Uwieńczeniem  wysiłków  i zaangażowania  uczniów były  trady

cyjne, trzecie już  obchody  Dnia  Europy  w naszym  gimnazjum. 
Każda  klasa  realizowała  program,  prezentowała  wylosowany 

wcześniej  kraj  unijny.  W  tym  roku  przedstawiano  Francję,  Da
nię,  Włochy  i Hiszpanię.  Na  scenie  szkolnej  auli  pojawiały  się 
postacie historyczne: Juliusz Cezar,  Michał Anioł, H. Cli. Ander
sen, oraz współczesne gwiazdy muzyki  i sportu. Jury oceniające
mu prezentacje najbardziej podobał  się występ  klasy  Id. 

W konkursie wiedzy o UE  uczniowie  odpowiadali  na  pytania  z 
historii  integracji,  musieli  też  zdobyć  rzetelną  wiedzę  o  instytu
cjach Unii, jej twórcach  i krajach członkowskich. Do konkursu przy
stąpili z klasy  la  Marik a  Duda, Maciej  Czarski,  Mart a  Husar, 
z klasy  Ib  Ania Sikora,  Daria Zawada, Ania Cieślar, z klasy Ic 
 Karolin a Łapińska,  Aleksandra  Papaj,  Mari a  Waszek, z kla
sy Id  Justyna Szczepańska, Łukasz Pietroszck, Katarzyna  Nie
miec. Wygrała kl. I b. która była też najlepsza w ogólnej klasyfika
cji  za  prace  wykonane  w  ciągu  całego  roku,  a  były  to:  paszport 
Obywatela  Europy, gazetki  informacyjne, oraz pajęczyna europej
ska  czyli  praca  na  temat  powiązań  ekonomicznych,  kulturalnych 
między krajami UE. W nagrodę otrzymała czek na sumę  140 euro! 

Przed  naszym  krajem  pojawia  się  realna  szansa,  aby  włączyć 
się w europejską wspólnotę  oraz  w budowę  kraju  bezpiecznego, 
nowoczesnego, dostatniego  i sprawiedliwego.  Możemy wejść do 
Unii z dorobkiem  naszej trudnej, ale często wspanialej  przeszło
ści,  a  tradycje  tolerancji,  szacunku  dla  wolności,  solidarności, 
wnieść jako  swój wkład  w przyszłość  Europy. 

Realizatorzy  ścieżki:  Mari a  Derewniuk,  Olga  Buczak, 
Małgorzata  WragaŻdan,  Andrzej   Pasterny 

Mgiełki "  w  „Jeziorze  łabędzim".  Fot. W.  Suchta 

Układ  choreograficzny  do  suity  baletowej  „Jezioro  łabędzie" 
Piotra  Czajkowskiego  w  wykonaniu  „Mgiełek"  prowadzonych 
przez  K.  Rymanowską  wzbudził  zrozumiały  aplauz. 

Wesołe  „Misie"  zatańczyły  taniec,  któiy  przygotowały  wraz  z 
prowadzącą  icli grupę  Barbarą  Paszek. 

Na zakończenie wystąpiły razem dwie grupy dziewcząt  uczest
niczących  w  zajęciach  tańca  nowoczesnego  w  układzie  chore
ograficznym do piosenki  Kyle Minogue  i utworu  zatytułowanego 
Luna.  Podczas  finałowej  piosenki  „Bukiety  dla  Mamy"  młodzi 
wykonawcy obdarowali siedzących na widowni najbliższych czer
wonymi  serduszkami. 

W  hallu  „Prażakówki"  otwarta  została  wystawa  prac  młodzie
ży uczestniczącej w zajęciach koła rękodzieła artystycznego  pro
wadzonego  przez  Wandę Węglorz  i prowadzonych  przez  Annę 
MichajlukKisiał ę  koła plastycznego  oraz  fotograficznego. Ro
dzice, którzy przyszli podziwiać występy swoich pociech  na pew
no z przyjemnością  obejrzeli  wystawione  prace.  (agw) 

MISTRZ  ORGANÓ W 
W czwartek 23 maja w kościele ewangelickim  pod  wezwaniem 

Apostoła  Jakuba  wystąpił  z  recitalem  organowym  prof.  Julian 
Gembalski.  Rektor Akademii  Muzycznej w Katowicach,  kierow
nik  Katedry  Organów  i Klawesynu,  Arch ˇdiecezjalny  Wizytator 
Organów  i Organistów,  przewodniczący  Sekcji  Budowy  Orga
nów  Komisji ds. Muzyki  Sakralnej w Katowicach.  Długo  można 
by  Wyliczać  pełnione  przez  mistrza  funkcje, wydane  płyty  i pu
blikacje,  ponieważ jest  on  nie  tylko  wirtuozem  o ogromnym  ta
lencie  improwizatorskim  ale  też  wspaniałym  pedagogiem,  mi
strzem  właśnie. 

Bardzo  różnorodny  repertuar  wieczoru  pozwolił  docenić  nie 
tylko  format wykonawcy  ale  także  wspaniałą  akustykę  kościoła 
jak również walory  instrumentu.  W bardzo różnorodnym  progra
mie przygotowanym  przez znającego już  ustrońskie organy  arty
stę,  znalazło  się  pięć  utworów  staropolskich  z  XVI  w.,  urokliwa 
„Fantazja w manierze echa" Samuela  Scheidta,  Preludium  i fuga 
cmoll  oraz Preludium  chorałowe „Wachet auf, ruft uns die  Stim
me"  J.S. Bacha, Alexandre Guilmant „Tempo di minuetto" i „Fuga 
a  la  Haendel". 

Koncert prowadził gospodarz świątyni, proboszcz parafii ewan
gelickoaugsburskiej ks. dr  Henryk Czembor.  Jego poezja  i roz
ważania  stanowiły  wprowadzenie  do  właściwego  koncertu,  wy
pełniły  też  przerwy  między  utworami  muzycznymi,  zachęcając 
licznie  zebranych  słuchaczy  do  zadumy.  Zarazem  świetnie  do
pełniły  treść  muzyczną  wieczoru.  Na  zakończenie  występu  słu
chacze  podziwiali  talent  improwizatorski  mistrza. 

Nieczęsto  mamy  kontakt  z sztuką  tej  rangi,  dlatego  należy  się 
cieszyć z zapowiadanej wizyty  i kolejnego recitalu  prof. J. Gem
balskicgo  podczas  Dni  Ustronia  w sobotę 24  sierpnia. 

Organizatorem  i sponsorem  czwartkowego  koncertu  była  Poli
technika Śląska w Gliwicach a ściślej organizatorzy XXV  Między
narodowej  Konferencji z Podstaw  Elektrotechniki  i Teorii  Obwo
dów  IC  SPETO  2002,  która  trwała  od  22  do 25  maja w  ustroń
skim  „Sokole". Tekst  o SPETO  oraz  rozmowę  z prof. J.  Gembal
skim zamieścimy w jednym  z następnych  numerów „GU" .  (agw) 
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PRZYJAŹŃ Z  KSIĄŻK Ą 
W  czwartek  23  maja  w  MDK  „Prażakówka"  odbył  się  Konkurs 
Pięknego  Czytania  dla  uczniów  klas  III I  ustrońskich  szkół  pod
stawowych. Piętnaścioro uczestników konkursu  i jedna osoba  star
tująca  poza  konkursem  zaprezentowało  fragmenty  najpiękniej
szych  książek dla  dzieci.  Jury  obradowało  pod  przewodnictwem 
Renaty  Ciszewskiej.  Nagrody  otrzymali:  klasy  I:  I.  Izabela 
Krawczyk   SP6,  2.  Karol ina  Ogrodzka   SP1,  3.  Bartosz 
Kołodziejczyk    SP5;  klasy  II :  I. Joanna  Strach   SP2, 2. 
Michał  Kłoda   SP5,  3.  czytająca  tekst  gwarowy  Klaudi a  Fo
ber  SP6;  klasy  III :  I. Marius z  Bielesz  SPI,  2.  Dominika 
Rydzewska  SP5,  3.  Mateusz Tomiczek  SP6. 
Wyróżnienia  dostali:  Kacper   Pustelnik   SP3,  Mart a  Kosiń
ska  SP2,  Justyna  Warmuzińska   SP1,  Angelika  Mucha 
SP3,  Katarzyn a  Grobor z   SP3,  Patrycja Gawlas   SP2  oraz 
występująca  poza  konkursem,  czytająca  tekst  gwarowy  Dorota 
Twardzi k  SP5. 

Z  rozmów z niektórymi  dziećmi  zorientowałam  się,  że  więk
szość sięga po książki nie tylko dlatego, że tego wymaga  nauczy
ciel.  Choć  to  dopiero  początek  ich  przygody z literaturą  najczę
ściej  wymieniały  książki  przygodowe,  przyrodnicze  i  przykłady 
najpopularniejszych  książek  dla  dzieci. 
  Lubi ę  książki  Astri d  Lindgren ,  Małgorzaty  Musierowicz, 
„Harry'eg o  Pottera"     zaczęła  wymieniać  swoje  ulubione 
książki  D.  Rydzewska.  To  robi  wrażenie,  zważywszy,  że  jest 
dopiero  w  klasie  trzeciej.  To,  że  dużo  czyta  widać  też  po  tym 
jak  czyta. 

Uczestnicy  Konkursu  Pięknego  Czytania.  Fot. A.  Gadomska 

Warto zastanowić się nad znaczeniem  tego Konkursu.  Rosną  ko
lejne  pokolenia  Polaków  sięgających  coraz  rzadziej  po  książkę. 
Nie wspominam  tu o książce telefonicznej ani kucharskiej, bo te są 
w niemal  każdym  domu.  Jednak  coraz  rzadziej odwiedzamy  księ
garnie,  biblioteki.  Młodzież  spędza  wiele  godzin  dziennie  przed 
telewizorem,  komputerem.  Coraz mniej dzieci  wskazuje na  czyta
nie jako  istotny element swojego życia. Tym cenniejsza jest  inicja
tywa zorganizowania  Konkursu  Pięknego Czytania w szkołach  pod
stawowych,  bo chcę wierzyć, że jego uczestnicy  nie tylko  napraw
dę  ładnie  i ze zrozumieniem  czytają, ale udało  im się już z książką 
zaprzyjaźnić.  Kiedy  zrozumieją,  że książka jest  przyjacielem  wy
jątkowym,  ich życie stanie  się bogatsze.  (agw) 

RÓŻNIENIE 
S P  2 

Szkoła  Podstawowa  nr 2 w Ustroniu  zdobyła  wyróżnienie 
w  Ogólnopolskim  Konkursie  „Generalnie  bezpiecznie.  Ucz  się 
od  policji" .  W  konkursie  wzięło  udział  10.000  szkół  podstawo
wych  i gimnazjalnych.  Do zadań  konkursowych  należało: 

  przeprowadzić  lekcję  według  gotowego  scenariusza    kon
spektu  przygotowanego  przez  organizatorów  konkursu, 

  zorganizować  akcję  edukacyjną  dotyczącą  bezpieczeństwa 
i bezpiecznego  zachowania  w formie apelu  szkolnego czy  przed
stawienia  teatralnego, 

  zorganizować  spotkanie  z policją, 
  przygotować  plakaty  na  temat  „Bezpieczeństwo  na  drodze", 
  „Policja dawniej  i dziś", 
  przedstawić  w  formie sprawozdania  wszystkie  wykonane  za

dania  obowiązkowe  oraz  dodatkowe. 
W  konkursie  wzięła  udział  klasa  4b.  Przygotowała  ona  przed

stawienie  pt.  „Mó j  sygnalizator  świetlny"  i pokazała  je  klasom 
pierwszym  na apelu  szkolnym.  Po  przedstawieniu  odbył  się  tak
że  konkurs  wiedzy  o bezpieczeństwie  w ruchu  drogowym.  W  lej 
klasie  przeprowadzono  lekcję  według  scenariusza  przygotowa
nego  przez  organizatorów  konkursu.  Uczniowie  wykonali  dwa 
plakaty:  „Bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym",  i „Historia  poli
cji  dawniej  i dziś". 

W  sprawozdaniu  ujęto  wiele  innych  działań,  które  są  prowa
dzone  w SP2,  a są  to  m.in.: 

  stały  kontakt z ml.  asp.  Jerzym  Górnym z Powiatowej  Ko
mendy  Policji  w sprawach  organizacji  Ogólnopolskich  Elimina
cji Turniejów  Wiedzy  o  Bezpieczeństwie  Ruchu  Drogowego, 

 egzaminy  na  kartę  rowerową, 
  spotkania z uczniami  klas  I., 
  profilaktyka narkomanii  wśród  dzieci  i młodzieży, 
  pierwsza  pomoc  w wypadkach  drogowych, 
 organizacja konkursów plastycznych  na temat  bezpieczeństwa. 
Osobami  bezpośrednio  odpowiedzialnymi  za  zadania  związa

ne z konkursem  była  Czesława  Chlebek  i niżej  podpisana.  Cie
szymy  się z sukcesu  związanego z działaniami  na  rzecz  bezpie
czeństwa  dzieci.  Nasza  szkoła  ma  w  tej  dziedzinie  spore  trady
cje. Udział w każdym  konkursie o tej tematyce poszerza  nie  tylko 
wiadomości  uczniów,  ale  także  uczy jak  zadbać  o swoje  bezpie
czeństwo  i innych  w szkole  oraz  poza  nią.  Ewa  Gruszczyk 

LIST  DO  REDAKCJ I 
Jeszcze   w maju   o pierwszym   maju 

MAJÓWK A SLD 
W dniu  Święta  Pracy    I Maja  Koło  Miejskie  SLD w  Ustroniu 

zorganizowało  w godzinach  popołudniowych  spotkanie  majów
kowe członków  i sympatyków  w ogrodzie baru „Pod  Bocianem". 
Wcześniej o godz.  12.00  pod  Pomnikiem  Pamięci  Narodowej 
przy rynku delegacje SLD, UP, organizacji kombatanckich  i władz 
miasta  złożyły  kwiaty. 

Piknik  w  barze  „Pod  Bocianem"  rozpoczęła  12letnia  Magda 
Zborek,  członek  Estrady  Ludowej  „Czantoria".  Przy  dźwiękach 
muzyki  pięknie  recytowała  wiersz  Wandy  Mider „Rodzinno  zie
mia".  Nie  był  to  pierwszy  solowy  występ  Magdy  na  tego  typu 
imprezach.  Miała wcześniej zaszczyt zaprezentować  swoje  umie
jętności  przed  prezydentem  Aleksandrem  Kwaśniewskim. 

Majówka  zgromadziła  kilkadziesiąt  osób.  Nie  była  więc to 
„garstka  osób,  by  uczcić  to  święto"   jak  pisze  się o imprezach 
organizowanych  przez  SLD  czy  ograniczanie  się  do  skromnej 
uroczystości  pod  Pomnikiem  przy  rynku. 

W  swoim  krótkim  wystąpieniem  Henryk  Adam  Słaby  sekre
tarz  Tovvarzystwa  Wydawniczego  Lewicy  Cieszyńskiej  stwier
dził,  że  Święto  Pracy  ma  obecnie  inne  konotacje  ideowe  i prak
tyczne.  Zostało  świętem  państwowym   mimo  podejmowanych 
prób  jego  zniesienia,  ale  nie  jest  już  masową,  dawniej  nieraz 
wymuszaną  demonstracją  pracujących. Jest za to okazją  przypo
mnienia  przez  tych,  którzy  czują  się  socjaldemokratami,  o  pro
blemach  pracobiorców,  którzy  w  okresie  transformacji  gospo
darki  mogą  i często  czują  zagrożenia  swojej  egzystencji. 

Przy  dźwiękach  zespołu  muzycznego  biesiadowano  do  póź
nych  godzin  wieczornych. 

Majówkę  „Pod  Bocianem"  zaszczycili  swoją  obecnością  po
seł  Jan  Szwarc  i burmistrz  Ireneusz  Śzarzec. 

Swój akcent  podczas spotkania  znalazły  też zbliżające się  wy
bory samorządowe.  Apelowano  o szerokie  rozpropagowanie  an
kiety skierowanej  do  mieszkańców  dzielnic  miasta,  ankiety  sku
piającej się  na  problemach  dzielnic  i całego  miasta  oraz  ocenie 
różnorodnych  działań  społecznogospodarczych.  Jej wyniki  po
służą  w konstrukcji  programu  dla  Ustronia. 

Wyrażono  nadzieję, że  pierwsze  spotkanie  majowe Koła  SLD 
będzie  początkiem  tradycji  spotkań  w dniu  Święta  Pracy,  (has) 
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ZWOLNIONO  ZARZĄ D 
Zarząd  Miasta  podjął  decyzję o odwołaniu  Zarządu  Kolei 

Linowej  na Czantorię,  czyli o odwołaniu  dyrektor a  Rudolfa 
Krużołk a  i głównej   księgowej   Ireny  Warzechy. Obecnie  kie
rowanie  wyciągiem  powierzono  prezesowi  ustrońskiego  To
warzystwa  Budownictwa  Społecznego  Bogdanowi  Baronowi. 
O  wyjaśnienie  przyczyn  podjętych  kroków  poprosiłem  bur 
mistrza  Ireneusza  Szarca,  któr y  powiedział: 
 Nadzwyczajne zgromadzenie  wspólników  odwołało  dotychcza
sowy Zarząd Kolei Linowej. Zmieniono umowę spółki  dopuszcza
jąc  funkcjonowanie jednoosobowego  zarządu  i właśnie  taki Za
rząd powołano.  Ponadto zgromadzenie wspólników uznało za ko
nieczne funkcjonowanie rady nadzorczej, aby na bieżąco nadzoro
wać działalność spółki,  bo dotychczas  nie było  takiego  organu. 

Głównym powodem odwołania była utrata zaufania do dotych
czasowego  Zarządu.  Spółka  posiada  samodzielną  osobowość 
prawną, jest  niezależnym  podmiotem,  może  zaciągać  zobowią
zania.  Doszło do wykupu  dużej działki  przy górnej stacji  wycią
gu  i spółka  zadłużyła  się.  Równocześnie są  uwagi co do niektó
rych  kosztów  ponoszonych  przez  spółkę  jako  zbyt  wygórowa
nych. W tej  sytuacji  powstała  obawa o spłatę  wszystkich  zobo
wiązań  finansowych.  Dotychczasowy  Zarząd  nie  wykazywał na 

tym  polu  chęci  bliższej współpracy  z właścicielem,  którym  jest 
miasto. Od dawna jest  wiele  negatywnych  uwag co do sposobu 
przygotowania  tras narciarskich, zatrudniania  pracowników,  wy
dawania  pieniędzy  na kontrakty  zewnętrzne.  To wszystko  spra
wiło, że Zarząd Miasta, jako zgromadzenie wspólników,  odwołał 
Zarząd  Kolei  Linowej. 

Zdecydowano, że wprowadzony zostaje jednoosobowy Zarząd, 
by  przeprowadzić  spółkę  przez  najtrudniejszy okres,  gdy  trzeba 
spłacać  zaciągnięte kredyty,  przygotować  się do generalnego  re
montu.  Uznaliśmy za konieczne  wprowadzenie  zmian w struktu
rze  organizacyjnej. Obniżono  również  możliwość  samodzielne
go  zaciągania  zobowiązań z  10% do 2%  kapitału  zakładowego. 
Te  wszystkie  zmiany  mają  służyć  maksymalnemu  ograniczeniu 
wydatków. 

Obecnie  wyciąg  funkcjonuje, jest  bezwarunkowa  akceptacja 
nadzoru  technicznego  dopuszczająca  wyciąg do ruchu  do paź
dziernika.  Nie ma  zagrożeń  związanych ze stanem  technicznym 
urządzeń.  (ws) 

Ustroń, ul. Traugutta 4 

dowóz 
gratis 

M e t a l    P l o t 
wykonuje i montuje 

OGRODZENIA KLING1ER0WE 
I SIATKOWE, BRAMY PRZESUWANE 
i skrzydłowe,  kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

kraty,  balustrady. 
DOWÓZ GRATIS, FAKTURY  VAT 

Marek  Cieślar,  tel.  854 51 06, 
tel.  kom.  0601 516 854, 

Ustroń,  ul . Domin ikańska  24 a 

Powiatowa Rada Programowa 

ul. Al. Jana tyska 3, Cieszyn 

t e l . / f ax  8 5 8  1 2  14 

od poniedziałku do piątku 
od  15.00  doi  9.00 

Chmury  nad  Czantorią.  Fot. W.  Suchtą 

43450 USTROŃ 
ul. Ogrodow a 9A 

MJT  (033) 854 36 40 
tel.kom.  0603745592 

Kok zalożrnia  1989 

KSEROKOPIARK I 

SPRZEDAŻ,  SERWIS,  WYNAJEM 

i  g H 

S K Ó R Z A N E 
W Y R O B Y 

A R T Y S T Y C Z N E 
usługi  naprawy   szycie 

1. kaletnictwo  torby,  torebki,  plecaki, 
paski,  saszetki... 

2.  odzież  skórzana    płaszcze,  kurtki, 
kamizelki,  spodnie,  spódnice... 

3.  pokrowce  opakowania,  etui... 
nowo otwarty punkt w Ustroniu 

ul.  9  L is topada  3  (nad  rzeczkąj 

czynne:  odˇnmedz.  do piątku  9.0017.00 

wtorek  9.0015.00,  sobota8.0012.00 

tel. (0605) 464499 
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CO NAS CZEKA 

Chodziło  się  na  wagary.  Fot. W.  Suchta 

OGŁOSZENIA DROBNE 

Videofilmowanie. 
Tel. 8543827,  0603580651. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, 
tel. 8544997. Bankiety, przyjęcia 
domowa kuchnia. Zapraszamy. 

Protezy  dentystyczne,  naprawa. 
SerwisDent, Ustroń, ul. Stawowa 
2. Tel. 8543566,0606820807. 

Wideorejestracja cyfrowa, zdjęcia. 
Tel. 8544357. 

Kafelkowanie, podłogi pływające. 
Teł. 8527099. 

Umeblowany pokój do wynajęcia. 
Tel. 8547137. 

Do wynajęcia pawilon handlowy w 
centrum Ustronia. 50m2. 
Tel. 8543789. 

Pracownia  plastyczna  i studio  ta
tuażu  Ustroń. 
Tel. 0505594713, 
0608194523. 

Avon   praca,  kosmetyki,  letnia 
promocja.  Tel.  0502311574, 
8543289 po 16.00. 

Profesjonalny  serwis  RTVSAT. 
Sony,  Panasonic,  Philips,  Grun
dig, Pioneer, Samsung, LG, Sharp, 
telefony, faxy, CBRadia,  monito
ry, Play Station,  rozkodowywanie 
radioodbiorników.  Ustroń,  Da
szyńskiego 26. 
Tel. 0605311548. 

Sprzedam kiosk 25 m2. Wiadomość 
w Ciastkarni  „Finezja"' k/kościoła 
katolickiego. 

Profesjonalny Salon Fryzjerski po
szukuje  fryzjerów oraz wynajmie 
stanowisko do manicure. 
Tel. 8521648 po  15.00. 

DYŻURY APTEK 
31 maja apteka Pod Najadą, ul. 3 Maja 13, tcl. 8542459. 
13 czerwca apteka Na Zawodziu. ul. Sanatoryjna 7. tel. 8544658. 
46 czerwca apteka Os. Manhatan, tcl. 8542605. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 9.00  rano. 
Dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki. 

...trzeba  dźwigać  ciężary. 
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Fot. W.  Suchta 

i / i

ul.  Hutnicza  3,  tcl.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  zc skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  17, od  środy  do  piątku  9  14, 

w soboty,  niedziele  9   13. 

ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  17, środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  I,  tel.  8543108. 

ul.  Blaszczyka  19. tcl.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wcw.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do piątku 9  16, w soboty 9  13. 

Rynek  3A.  tel.  8545458,  email  bpiwa($polbox.com 
Wystawy  stałe: 
—  ,,1'ostacic  i sceny  literatury  polskiej",  w scriacb:  „Trylogia".  „Pan  Tadeusz", 

„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Evgeni  Afanassicv,  Iwona 

Konarzewska,  Karol  Kubala, Jan  Szmck  i inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

Rynek I. 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od  9.30  do  17.00,  soboty  od  9.30  do  13.00. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica  dla dzicci  w 2 grupach  wickowvch  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
— piątki:  godz.  15.30  17.00. 

   Ustroń,  ul. Słoneczna 9,  8541984. 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00  20.00 

  Ustroń,  Słoneczna 9 
—  grupa  AA  czwartek  17.30    19.30 
—  grupa  dla  wspóluzalcżnionych  wtorek  17.30  19.30 

KULTUR A 
31.05  godz.  10.00 

31.05  godz.  17.00 
31.05  godz. 22.00 
1.06  godz.  17.00 
4.06  godz. 9.00 
8.06  godz.  11.00 

9.06  godz.  14.00 

22.06 

SPORT 
1.06  godz.  10.00 

1.06  godz.  15.00 

15.06  godz.  14.00 

„Zwier/jjtkowo"  impreza dla dzicci z okazji Dnia Dziecka 
  MDK  ,. Prażakówka  " 
Koncert  Mac i Break  Dancc  MDK  .,  Prażakówka" 
„Światło i dźwięk z Bielendij"  Cli i O „Bielenda ", Poniwiec 
Bal  Jubileuszowy  TKA  MDK  „Prażakówka" 
Konkurs ortograficzny   MDK  „Prażakówka"   s.  klubowa 
Gry  i zabawy  dla  dzicci z okazji  Dnia  Dziecka    stadion 
KS  „Kużnialnżbud" 
Impreza  charytatywna  „DzieciDzicciom,  DzicciRodzi
com"    amfiteatr 
Wernisaż  wystawy  B.  Iłcczko  z okazji  75 urodzin   Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kużnictwa 

Powiatowy  Turniej  Piłki  Nożnej  Trampkarzy    stadion 
KS  „Kużnialnżbud" 
Festyn  RckrcacyjnoSportowy  „Nierodzim  sta
dion  KS „  Nierodzim " 
Zawody  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  w  Wędkarstwie 
M ucho wy m   rzeka  IVisIa, Ustroń 

K I N O  „ZDRÓJ" ,  ul. Sanatoryjna  7 (baseny), tel/fax 8541640 
30.05  godz.  18.30  Wtorek   komedia  sensacyjna(  18 I.) 
K i n o  p r e m i er 
30.05  godz.  20.00  Gwiezdne  wojny  cz. 11  Atak  klonów   SF  ( 12 1.) 



NAJSŁABSZ Y  MECZ 
Kuźni a  Ustroń   Stal  Srubiarni a  Żywiec  0:2  (0:1) 

26 maja w meczu o mistrzostwo  ligi okręgowej  Kuźnialnżbud 
podejmowała na własnym  boisku drużynę  Srubiarni. Jesienią  nasi 
piłkarze  bez problemów  wygrali  mecz wyjazdowy w Żywcu  3:1. 
Na własnym  boisku  rozegrali jedno ze słabszych  spotkań  w ostat
nich  latach.  Wystarczy  tylko  powiedzieć,  że największym  zagro
żeniem  w pierwszej  połowie  był  strzał  Dawida  Szpaka  bez  tru
du złapany przez bramkarza.  Drugi  strzał  na bramkę,  też bez  pro
blemu  złapany  przez  bramkarza,  oddał  w drugiej  połowie  Rafał 
Podżorski,  który  pod  koniec  meczu  był  najlepszym  piłkarzem 
Kuźni. To on  odważnie wchodził  w pole karne,  starał  się  zmienić 
wynik.  Dobre  spotkanie  rozgrywał  D.  Szpak,  niestety  zawiodły 
go nerwy  i po  uderzeniu  przeciwnika  otrzymał  czerwoną  kartkę. 
Dwukrotnie natomiast uchronił nasz zespół przed stratą gola  bram
karz  Paweł  Macura.  Kuźnia  w  tym  meczu  na  pewno  nie  była 
zespołem.  Zawodnicy  przestają  się  rozumieć,  grają  schematycz
nie  i zatracili  to, co było  ich atutem. Nie ma  ładnych akcji, giy  na 
całej  szerokości  boiska.  Opuszczający  boisko  kibice  zgodnie 
twierdzili, że był to najniższy wymiar kary jaki  tego dnia  Srubiar
nia  wymierzyła  Kuźni. 

Mecz  dobrze  sędziował  Piotr   Brzózka,  ale  tylko  do  czasu. 
W końcówce  nieco się pogubił, a jego dziwaczne  decyzje  dopro
wadziły  jedynie  do  ostrej  gry.  Gdy  zawodnik  Kuźni  zaklął,  sę
dzia  to  odgwizdał,  z  czego  tylko  należy  się  cieszyć.  Gdy  nato
miast zaklął gracz Srubiarni,  sędzia stojący obok  tego nie  słyszał. 
Kibice więc domagali  się podobnej  reakcji. Na  to zawodnik  Sru
biarni  bluzgnął w kierunku  widowni.  Sędzia  i tego jakby  nie  sły

Grający  trener  D.  Kozieł  w  starciu  z  M. Kotwicą.  Fot.  W.  Suchta 

REKLAMOWAL I  PIWO 
25  maja  do  Ustronia  przyjechali  siłacze.  Specjalnie  posta

wione  na  stadionie  KuźniInżbudu  trybuny  na  1650  miejsc 
szczelnie  się  wypełniły.  Reszta  obserwowała  pokazy  na  stoją
co  lub na sporych  rozmiarów  telebimie.  W ogóle  wszystko  tego 
dnia  było na miarę popisujących się, ponadnaturalnie  umięśnio
nych mężczyzn. A było  ich konkretnie  sześciu  i o każdym  można 
coś  ciekawego  powiedzieć,  co  przy  prezentacji  czynili  spike
rzy.  Grzegorz  Peksa  ma  78  cm  obwodu  uda,  Sławomir  Peda 
przy wzroście  168 cm  ma  140 cm  obwodu  w klatce  piersiowej, 
itp.  Wśród  siłaczy  jest  nauczyciel,  a  nawet  radny  z  Prabut. 
Wszystkie  te  informacje  przyjmowano  z  aplauzem.  Była  to 
impreza  reklamująca  piwo,  nic  więc  dziwnego,  że  stadion  ob
stawiono  namiotami  piwnymi.  Uczciwie  przyznać  trzeba,  że 
osób  nietrzeźwych  nie  było  do  końca  imprezy,  czyli  do  godzi
ny  22.30.  A  wszystko  zaczęło  się  o  15  właśnie  popisami  siła
czy,  którzy  nosili  ciężary,  ciągnęli  samochód  dostawczy,  wy
pychali  odważniki.  Wszystko  nagrywała  telewizja. Zresztą  cały 
spektakl  podporządkowany  był programowi  telewizyjnemu,  któ
ry zostanie wyemitowany  w późniejszym  terminie.  Publiczność 
uczono  okrzyków  zachwytu,  skandowania  nazwisk  siłaczy. 
Może  dziwić,  że  przy  zakazie  finansowania  sportu  przez  bro
wary  odbywa  się  taka  impreza  i nikt  się  z  nią  nie  kryje.  Rekla

\\m 

Zawodnicy  walczą   efekty  mizerne.  Fot. W.  Suchta 

szał.  Miotający wulgaryzmy stal we własnym  polu  karnym, a nie
boraczek  sędzia  zapewne  nie  wiedział,  co  począć  z  tym  faktem. 

Kuźnia wystąpiła w składzie:  P. Macura, T. Słonina,  P. Popław
ski,  M.  Kotwica,  D.  Cichosz,  R,.  Podżorski,  M.  Salkiewicz, 
D.  Halama  (od  70  min.  P. Husar),  R.  Płaza,  D.  Szpak,  J.  Szalbot 
(od  55  min.  M.  Marianek). 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener Śmbiarni  Dariusz Kozieł:  Walczymy do końca o utrzy

manie  się w  lidze okręgowej.  Tak  się złożyło,  że musiałem  prze
jąć  drużynę.  Nastąpiła  mobilizacja  i mam  nadzieję,  że  widać  to, 
bo mnie jako grającemu trenerowi  trudno to ocenić z boiska.  Czło
wiek jest zajęty bardziej grą niż 
obserwowaniem  drużyny.  To, 
co założyliśmy sobie przed  me
czem, zostało zrealizowane.  Po 
prostu  graliśmy  uważnie 
w obronie  z próbami  kontrata
ku.  Ta  prosta  taktyka  przynio
sła efekty. Kuźnia  to od  lat  do
bry zespół, a wiem, że wczoraj 
mieliście  tu  różne  imprezy  i to 
może spowodowało  trochę gor
szą  grę. 

Trener  KuźniInżbudu  Da
riusz Halama:  Każdy  widział 
jak graliśmy  i nie ma co  komen
tować.  Straciliśmy  bramki  po 
szkolnych  błędach.  Tak  to  by
wa. Trzeba pewne  rzeczy  prze
myśleć  i grać  dalej.  (ws) 

ma  piwa jest  też oczywista.  Nikt jednak  nie  traktuje  tego  wido
wiska jako  sportu. 

Po pokazach  siłaczy  wystąpił zespół  Kowalski,  a później  pod 
piwko  koncertowała  grupa  De Mono.  Wszystko  zakończył  efek
towny  pokaz  ogni  sztucznych.  (ws) 

Reklama  piwa  to  ciężka  sprawa  .  Fot.  W.  Suchta 
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1.  Zabrzeg  64  6520 
2.  Czaniec  61  6619 
3.  Porąbka  45  5033 
4.  Kuźnia  41  5341 
5.  Bestwina  40  4944 
6.  Kobiernice  40  4037 
7.  Chybie  39  4337 
8.  Zebrzydowice  37  5054 
9.  Milówk a  35  5339| 
10.  Skoczów  Ił  35  4650 
11.  CzamiGóral 1134  4452 
12.  Kozy  31  4353 
13.  Kończyce  M. 29  4562 
14.  Srubiarnia  28  3245 
15.  Wieprz  27  38841 
16.  Czechowice  14  3784 



Mokate sprawdza się z dobrymi drużynami.  Fot. W. Suchta 

WALCZYL I Z MISTRZEM 
GK S  Morcinek  Kaczyce    Mokat e  Nierodzim  2:1  (1:1) 

W meczu o mistrzostwo  „A 
klasy"  piłkarze  z  Nierodzimia 
grali w ostatnią niedzielę na wy
jeździe z liderem w Kaczycach. 
Było  to  spotkanie  na  dobrym 
poziomie  i  dość  wyrównane. 
Już w 5 min. po  indywidualnej 
akcji  Michał  Borus  podaje do 
Rafała  Dudeli,  a  ten  z  14 m 
strzela nie do  obrony  w  okien
ko.  Mij a  kolejnych  pięć  minut 
i mamy remis. Gra jest  wyrów
nana. Bardzo dobrze grają bram
karze  obu  drużyn.  Zwycięską 
bramkę  Kaczyce  zdobywają w 
65  min.  po  długim  podaniu  w 
pole karne  i strzale z 7 m. Wy
nik  spotkania  mógł  być  inny, 
a  w  każdym  razie  mogło  paść 
więcej bramek. Piłkarze Kaczyc 
dwukrotnie strzelali w poprzecz
kę i raz w słupek, natomiast nasi 
raz w słupek  i dwa razy nie wy
korzystali  sytuacji  sam  na  sam 

z bramkarzem. Ostatnie minuty 
to  zdecydowany  napór  Niero
dzimia.  Mimo czterech  rzutów 
rożnych  w końcówce  nie udaje 
się zremisować. Spotkanie bar
dzo  zacięte  o  czym  świadczy 
ilość żółtych  kaitek  po cztery 
dla każdej z drużyn.  (ws) 

1.  Kaczyce  49  6322 
2.  Brenna  48  5630 
3.  Górki  45  4526 
4.  Kończyce  38  5745 
5.  Nierodzi m  33  5036 
6.  Pogwizdów  33  4634 
7.  Zabłocie  33  4349 
8.  Strumień  29  4839 
9.  Istebna  29  4250 
10.  Puńców  25  4054 
11.  Simoradz  25  3054 
12.  Drogomyśl  23  3061 
13.  Wisła  19  2750 
14.  Pogórze  7  3362 

Gaździnki,  dzisio  jo  do  Was  piszym,  dyć  Wy  leż  sie  tu 
wypowiadocie  ponikiedy  w  „Ustróński".  Muszymy  sie  przeca 
dzierżeć  razym,  bo foto Jura  nap i sol, że fulómy  tu trzi po  trzi.  Nó 
powiydzcie,  ale  śniego  móndrala.  Dyć  przeca  dycki  piszymy  lo 
naszym  żywo byciu,  a  lo czym  do piernika  mómy  tu  rzóndzić? 

Loto  baji  mogymy  pogodać  lo  zdrowiu,  dyć  to  przeca  dlo 
człowieka  nejważniejsze.  Prziznóm  sie  Wóm dzisio,  że  lod  trzóch 
roków  nie jym  cukru,  ani  bónbónów,  ani  dorty.  Nó  nic,  co  mo 
cukier.  Choćby  kiery  mioł  miano  abo  urodziny  zaprym  sie  i  nie 
jym.  ł powiym  Wóm,  że je  żech  gibko  i pełno  chynci  do  życio. 
Kożdy  dziyń  weznym  se jakisi  cetle,  no  wiycie  witaminy.  A  lod 
kiedy  bierym  cynk,  magnez  i witaminy  B i C, to nie doś, że je  żech 
zdrowo,  to jeszcze  dycki  wiesio/o.  A  po  dochlorach  też  nie 
chodzym,  bo tam bych sie dziepro  dowiedziałajaki  móm  choroby. 
A po  co mi  to wiedzieć,  jak  mie  nic  nie  boli. 

Znóm  tela  podstarzałych  paniczek    emerytek,  co fórt  jyny 
stynkajóm  i jowejczóm.  Zatruwajóm  żywobyci  sobie  i  wszyckim 
dookoła.  Ponikiero  znómo  przistanie  przy  laki,  co jowejczy  ijóm 
wyposłócho,  a swoji  se pomyśli.  Nale  kiery  lak  naprowde  chce 
slóchać  jo wejczynio ? 

Tóż baby  i chłopy  nie dejcie sie i pumóżcie  se sami.  Łoto  wiosna 
prziszla,  pokrziwy  już  rosnóm  w każdej  przikopie,  byłe  zbtyrać 
daleko  lod cesty. A prziznejcie  misie  kiery z was jy łoto baji szp i na t 
z pokrziw,  abo pije herbate  z tej zieliny, co przeca  mo moc  witamin, 
a jeszcze  nie  trzeja  nic za  nich  płacić. 

Tóż jak  sie spotkómy  to móm  nadzieje,  że  też bydziecie  gibcy  i 
wiesie/i.  A jak  ponikiedy  Was tam karnik  strziknie  w kościach,  to 
sie  ani  nie prziznejcie  do  tego.  Zofija 

zaprasza  prawdziwych  kibiców 
na oglądanie  Mistrz,ostw  Świata 

na największym  ekranie 
w  mieście. 

R E Z E R W A C J A  MIEJS C 

POZIOMO:  1) kolorowe w cygańskim  taborze, 4) potoczna, 
ojczysta, 6)  Komunistyczna  Partia Polski,  8)  ciężka  w polu, 
9) włoskie  imię męskie,  10) koński  potomek,  II )  uciekinier, 
12) element silnika,  13) atrybut malarza,  14) typ  leżanki,  15) 
oskarżenie, 16) mały, dzielny, wspak,  17) Bogusław, polski ak
tor.  18) nocny owad,  19) agencja wywiadowcza,  20) rosyjski 
czołg. 

PIONOWO:  1) przepowiadać przyszłość, 2) maszyna  intro
ligatorska,  3) przed  teatralną  premierą,  4)  za stolicą  Skopje, 
5) miasto Włoskie, 6) port u ujścia Mozeli, 7) pomocnik Ro
binsona,  II )  dostawa  z  powietrza,  13)  chiński  misiek, 
17) symbol chemiczny  litu. 
Rozwiązanie krzyżówki  powstanie po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija 7 czerwca. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 19 

M A J O W E  K O L O R Y 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  JERZ Y  KOWALCZY K 
z Ustronia, os. Cieszyńskie 3/49.  Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł 
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I S T R O Y S K A 
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