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GÓRNICZY CHARAKTER 
Rozmowa  ze  Zdzisławem  Jonsztą 

4  grudnia  obchodzimy  święto  górników  „Barbórkę" .  Jeśliby 
wziąć pod uwagę sytuację górnictwa   zamykanie kopalń, zwol
nienia, protesty, wypadki, jaki e miały miejsce w tym roku, nie 
ma czego świętować.  Rozmawiamy  również  trzy  lata po  zbu
rzeniu najbliższej  Ustroniowi kopalni „Morcinek" , któr a funk
cjonowała w Kaczycach. Obecnie pojawia się wiele artykułó w 
na  temat  wykorzystania  pozostających  na  tym  miejscu  złóż, 
gazu. Czy nie można było ocalić akurat  tego  zakładu? 
Gdyby  państwo  mogli  widzieć  zabudowania  kopalni  z  lotu  pta
ka, był  to olbrzymi  zakład. W 2000 roku  rozpoczęto  likwidację, 
systematycznie  burząc  większość  obiektów  i  zasypując  szyby. 
Zbieram wszystkie wycinki prasowe, które dotyczą  „Morcinka". 
Kiedy  zobaczyłem  w  „Głosie Ziemi  Cieszyńskiej" moment  bu
rzenia głównego, znanego wszystkim, bo bardzo charakterystycz
nego obiektu,  wyniki  moich  bieżących  badań  lekarskich  pogor
szyły się. Trudno opisać, co czułem  w tym momencie.  Pracowa
łem  w  tej kopalni  od  początku jej  istnienia,  a nawet  wcześniej, 
bo już w momencie, gdy ją organizowano. Niektóre z budynków 
istniały  zaledwie  6, 7  lat, a już je  burzono.  Kopalnię  uroczyście 
otwarto  w  „Barbórkę"  1986  roku.  Nie  minęło  jeszcze  20  lat, 
a już  3  lata  nie  istnieje.  „Morcinek"  miał  grube  pokłady  węgla, 
jakich  kopalnie  położone  na  północ  od  Kaczyc,  nie  miały. 
W momencie likwidacji zniszczeniu uległy całe nowoczesne hale. 
Po sąsiedzku znajdowały się zakłady  „Polifarbu" i po co przeno
szono produkcję do Wrocławia?  Dlaczego doszło do fuzji? Dla
czego cieszyński  „Polifarb" stracił na znaczeniu? Czy nie można 
było  na  przykład  zaadaptować  tamtych  budynków?  Zostawić 
chociaż jeden  szyb  i udostępnić  zwiedzającym  turystom? 
Argumenty  były wciąż  te same   za drogo, nie ma  pieniędzy. 
A gdyby wszytko odpowiednio zaplanować? Gdyby decyzje nie 
zapadały  tak ^zybko?  Czy  czasem  nie decydowali  o  tym  ludzie 
niekompetenitlP? Pozostawiono przecież  100letnie kopalnie, któ
re  nie  są  tak  dobrze  przygotowane  organizacyjnie  i  technicznie 
do eksploatacji jak  „Morcinek"  i w  których  stosunkowo  często 
zdarzają  się  wypadki. 

Ostatnio  prasa  donosi,  że  spółka  o  nazwie  „Karbonia  PL"  ma 
zamiar pozyskiwać metan  w miejscu „Morcinka",  a w  przyszło
ści wznowić wydobycie. Po co to było zasypywać,  skoro  komuś 
wydobycie będzie się opłacać? W artkule na ten temat dalej czy
tamy, że na razie postanowiła  postawić  na prąd. Dzięki  koncesji 
Polskiego  Urzędu  Regulacji  Energetyką  spółka  może  zaopatry
wać w ten prąd czeskie kopalnie.  Wiceprezes  „Karbonii"  cieszy 
się, że jest pierwszy,  bo przed  nimi jeszcze  nikt nie  eksportował 
prądu poza polskimi sieciami elektroenergetycznymi. Najciekaw
szy  w  tym  wszystk im  jest  fakt,  że  w  spńłce  Karbonia  PT.  100% 
udziałów  ma czeska  firma. 
W  moim  archiwum  mam  taki  unikalny  artykuł  zatytułowany: 
„Narodziny  kopalni". Zdjęcie, gdzie widać, jak już w  1978 roku 
budowane  były  szyby  „Morcinka".  Budowę  trzech  kończono 
w  1986, czwartego nie budowano, przed likwidacją drążono jesz
cze „piątkę", ale już nie dokończono. Jeszcze przekazywano pie
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W  najbliższą  sobotę,  6  grudnia  o  godz.  14.00  na  ustrońskim 
rynku  pojawi  się...  Święty  Mikołaj. Jak  zapewniają  organizato
rzy   Urząd Miasta oraz MDK  „Prażakówka"    spotkanie  to bę
dzie  miało  wyjątkowy charakter.  Mikołaj specjalnie dla  ustroń
skich dzieci  zaprezentuje na scenie program  artystyczny  wypeł
niony konkursami, zabawami, piosenkami  i innymi  niespodzian
kami.  I jak  na  prawdziwego  Mikołaja  przystało  na  pewno  nie 
zabraknie  nagród  i  upominków,  zwłaszcza,  że  sponsorami  im
prezy są m.in. Kolej Linowa „Czantoria", Sklepy firmowe SPAR, 
firma „Kosta"  i Przedsiębiorstwo  Komunalne  w  Ustroniu. 



GÓRNICZY CHARAKTER 
(dok.  ze  str.  1) 

niądze  na  głębienie  piątego szybu,  który  miał  głębokość  ponad 
600. metrów, a już po kilku  miesiącach  finansowano  likwidację. 
Zniszczono coś, co jeszcze  nie było skończone  i nie zdążyło  za
robić na siebie. To nie są grosze. Zarówno budowa, jak  i likwida
cja kosztowały  bardzo  dużo. 
Jak  pan  wspomina  górn ikó w  jak o  swoich  t iczniów  i  współ
pracowników? 
Kiedy  w jednym  zakładzie  pracuje kilka  tysięcy  osób,  zdarzają 
się  różni  ludzie.  Ale  górnicy  zawsze  dbali  o  porządek,  byli  po
układani.  Musieli  być,  bo  zaniedbanie  mogło  ich  drogo  koszto
wać. Ciekawym jest,  że stosunkowo dużo osób, które  zatrudnia
liśmy w kopalni w Kaczycach, miało średnie wykształcenie,  trze
ba było tylko nauczyć zawodu. Otworzyliśmy dwie klasy  techni
kum, w których  uczniowie po maturze zdawali  tylko i wyłącznie 
przedmioty  górnicze.  Były  problemy  z pozyskaniem  górników, 
bo  inne kopalnie  nie chciały  się pozbywać  wykwalifikowanych 
pracowników. W ciągu dwóch lat wykształciliśmy około 70 tech
ników  górników.  Kiedy  pracowałem  w  tej  kopalni  zatrudniała 
około 3000 osób, a jeśli  liczyć współpracujące firmy około 4000. 
Wszyscy  zostali  zwolnieni  lub  przeniesieni.  Nie  znam  szczegó
łów  na  temat  przechodzenia  pracowników  do  innych  kopalni, 
ale dział  kadr  miał  tak dużo pracy,  że kiedy  w czasie  likwidacji, 
już nie pracując, zwróciłem się do nich o zaświadczenie o zarob
kach,  czekałem  na nie prawie pół  roku. 
Był pan  nauczycielem,  więc czy może  pan  mówić  o  prawdzi
wej  pracy  górnika? 
Zajmowałem  się  szkoleniem  górników,  uczyłem  eksploatacji 
i mechaniki górotworu, ale byłem częstym gościem na dole i znam 
tę pracę od podszewki. Miałem obowiązek najpierw cztery  razy, 
potem  osiem  razy  w  miesiącu  zjeżdżać  na  dół.  Na  samym  po
czątku  mojej  górniczej  kariery  przeżyłem  sytuację  bezpośred
niego zagrożenia,  kiedy zerwały  się wagoniki,  pędziły  na  pracu
jących  ludzi  i wszyscy  musieli  uciekać.  Na  szczęście  za  chwilę 
się wykoleiły  i  spiętrzyły... 
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Najczęściej   o górnikach  słyszymy  w momencie,  gdy  pod  zie
mią zdarza się wypadek. Dlaczego praca górnika jest tak nie
bezpieczna? 
Są  sytuacje  nie  do  przewidzenia,  jak  wszędzie.  Jednak,  moim 
zdaniem,  najważniejszą  sprawą  przy  organizacji  kopalni jest  to, 
żeby  zajmowali  się  nią  fachowcy,  ludzie,  którzy  z  doświadcze
nia  wiedzą  o  czym  decydują.  To  dotyczy  zarówno  spraw  tech
nicznych,  ekonomicznych,  jak  i  bezpieczeństwa.  W  tak  specy
ficznej pracy,  jak  praca  w  kopalni,  decydenci,  osoby,  które  za
rządzają  większą  grupą  ludzi,  powinny  przejść  wszystkie  szcze
ble  tego  zawodu.  Nie  powinno  być  tak,  że  człowiek  zaraz  po 
studiach,  po  praktyce  w  biurze,  który  dysponuje  tylko  wiedzą 
teoretyczną,  trafia  od  razu  na  stanowisko  kierownicze.  Mamy 
wtedy  sytuację, kiedy  zarządza czymś,  czego dopiero  sam  musi 
się  uczyć. 
A pana  uczniowie  byli przygotowani  do pracy  górnika? 
Nie  chciałbym  się  na  ten  temat  wypowiadać,  ale  są  wśród  nich 
pracownicy  na wysokich  stanowiskach,  z wieloma mam  kontakt 
do dziś. Byłem nauczycielem, ale również wychowawcą  w  inter
nacie  i żeby nie mieć kłopotów z młodzieżą, próbowałem  rozwi
jać  różne  zainteresowania  m.  in.  turystyką,  filatelistyką. Z  eks
pozycjami  znaczków jeździliśmy  po kraju  i za  granicę. 
Czy obecnie  praca  górnika  na przodku jest  niebezpieczna? 
Pracę  człowieka  zastąpiła  praca  maszyn.  Nie  jest  to  jednak 
w  pełni  zautomatyzowane  i dlatego  potrzebny  jest  człowiek  do 
obsługi  urządzeń. Na przykład,  na przodku  musi być  kombajno
wy, który obsługuje kombajn węglowy  lub chodnikowy.  Istnieje 
cały  szereg  zabezpieczeń  m.  in.  tak zwana  metanometria  stacjo
narna  czyli  metanomierze  zainstalowane  w  strategicznych  wy
robiskach  górniczych.  Sygnalizuje ona  nie  tylko zagrożenie,  ale 
także poziom stężenia metanu w kopalnianej atmosferze. Współ
pracuje  z  dyspozytornią  metanometrii  na  powierzchni.  Mamy 
więc  stuprocentowe  zabezpieczenie. 
Dlaczego  więc wybucha  metan,  giną  ludzie? 
Z  powodu  błędu  człowieka.  Może  ktoś  czegoś  nie  dopatrzył... 
Jednak  wydaje mi  się, że najczęściej są  to  „celowe  błędy".  Ktoś 
może stwierdzić, że mówię z punktu widzenia szkoleniowca.  Być 
może.  Ale  moje  zdanie jest  takie,  że dla  kadry  wyzwaniem  jest 
dostosowanie  się do warunków jakie dyktuje przyroda  i opraco
wanie odpowiedniej organizacji pracy  i zastosowanie  odpowied
nich  zabezpieczeń.  To  nie jest  wiek  XVIII ,  technika  nam  na  to 
pozwala.  I nie może być  tak, że pracownik  naraża się na  niebez
pieczeństwo, przestawia czujniki, żeby nie włączały się, nie prze
rywały  pracy. Nie ma  urobku,  nie  ma premii.  Kiedyś  tak  było. 
A  teraz? 

Mamy  przecież  „Moszczenicę".  Już  w  trakcie  postępowania 
wyraźnie  mówi  się, że górnicy  wiedzieli  o zagrożeniu. Czy  mu
siało do  tego  dojść? 
Czy  istnieje  coś  takiego jak  górniczy  charakter? 
Istnieje górnicza  tradycja, która w rodzinach  związanych z  tym 
zawodem,  przekazywana jest  z pokolenia  na pokolenie.  Górni
cy  znani  byli  zawsze jako  prawdziwi  hobbyści,  kolekcjonerzy. 
Dla odprężenia  i relaksu  hodowali  gołębie,  króliki ,  zbierali  pa
miątki,  rzeźbili,  malowali,  uprawiali  ogródek  albo  turystykę. 
Swoje  zdolności  muzyczne,  literackie  prezentowali  podczas 
święta  gwarków. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Jednym z najpiękniej ubarwio
nych  ptaków  jest  zimorodek. 
W  naszym  regionie  można  go 
spotkać szczególnie nad Wisłą, 
Brennicą  i Olzą. 

Drogi  powiatowe  w  cieszyń
skim regionie mają długość po
nad  360  km.  W  okresie  zimy 
218 km tych dróg  utrzymywać 

będą  miasta  i gminy  (podpisa
no  stosowne  porozumienia), 
natomiast  powiatowe  służby 
zajmą  się  149 km dróg  powia
towych  i  96  km  dróg  woje
wódzkich. Te ostatnie przebie
gają  przez  Cieszyn,  Ustroń, 
Wisłę,  Istebną  i Skoczów. 

W  Muzeum  Śląska  Cieszyń
skiego otwarto  salę  poświęco
ną twórczości  Andrzeja  Szew
czyka    miejscowego  artysty, 
zmarłego  dwa  lat  temu.  Pre
zentowane  są  różne  kompozy
cje:  od  płaskorzeźb  po  malar
stwo  akrylowe. 

Leśniczówka  na  Czuplu 
w  Brennej  jest  pamiątką  po 
słynnym  cieszyńskim  kolek
cjonerze  Bruno  Konczakow
skim.  Utrzymywał  się  z  ku
piectwa,  a  drewniany  dworek 
wybudował w środku  świerko
wego lasu. Gościł tu m. in. pre
zydent Ignacy Mościcki. Obec
nie  zachowanym  świetnie 
obiektem  administruje  Nadle
śnictwo  Ustroń. 

Dawniej Olza nie płynęła  przez 
Pogwizdów, lecz przez Podobo
rę  pod  Cieszyniskiem.  Około 
1710 r. tereny  te nawiedziła  po

wódź.  Rzeka  zmieniła  koryto 
i jak pisze historyk:  „odwróciła 
się i poszła ku  Pogwizdowu". 

Niedługo  minie  110  lat,  jak 
dobra jakościowo  woda  dotar
ła do Cieszyna. Popłynęła  wo
dociągiem  grawitacyjnym 
z  Tyry  spod  Jaworowego  w 
1894 r. 

32 uczniów szkół  ponadgimna
zjalnych  z  cieszyńskiego  po
wiatu,  otrzymało  ostatnio  sty
pendia przyznane przez preze
sa  Rady  Ministrów  Leszka. 
Millera.  (nik ) 
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Zarząd  Osiedla  Ustroń  Poniwiec  od  1 grudnia  2003  r. zorgani
zował  przewóz  dzieci z osiedla  do szkoły  i przedszkola  na trasie 
osiedle  Poniwiec   Ustroń.  Mieszkańców  osiedla  zainteresowa
nych  dowozem  dzieci  pros imy  o kontakt  te lefoniczny  z  prze
wodn iczącym  Zarządu  Osiedla  pod  nr.  tel. 854  53 36. 
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Miejska  Bibl ioteka  Publ iczna  w Ustroniu  zaprasza  na  wieczór 
autorski  Jana  Pawła  Krasnodębskiego,  pisarza  i terapeuty  odwy
kowego  (autor  m in.  kont rowersy jnej  „Stokrotk i" ).  Spotkanie 
odbędzie  się 10 grudnia o godz.  16.00 w czytelni  MBP. 

21  listopada od 17 do 21  młodzież  Zespołu  Szkół  Ponadgimna
zjalnych w Ustroniu  bawiła  się w sali  g imnastycznej  przy  ul. Da
szyńskiego.  Dyskotekę  zorganizowano  z okazji  zbl iżających się 
Andrzejek, a doszła  do skutku  dzięki  zaangażowaniu  Sebastiana 
Mojeścika,  Adr iana  Pietrasika,  Jarosława  Czepczora,  Dariusza 
Dragona,  Krzysztofa Cieślara  i Mateusza Juroszka z klasy  IV  Tech
nikum.  Zaproszeni  byli  wszyscy  uczniowie  skorzystało  około 60 
osób.  Impreza  była  przednia  mimo  że światła  ograniczały  się do 
koguta.  Młodzi  ludzie  nie wzbraniali  się przez  startowaniem w 
konkursach  ani  przed  prezentacją  umiejętności  tanecznych  na  par
kiecie.  Nie  było  tak zwanych  problemów  wychowawczych,  a co 
ważniejsze  organizacyjnych.  Bowiem  po raz pierwszy  w  historii 
szkoły  nie trzeba  było  zapraszać  uczennic  innych  szkół.  Ta  ład
niejsza  część  pierwszej  klasy  l iceum  zrównoważyła  damskie  nie
dobory,  typowo  męskiej, do tej  pory  szkoły. 

Dyrekcja i Szkolna  Rada  Rodziców  zapraszają  Państwa na 
IV Bal Szkolny Gimnazjum Nr 1 w Ustroniu. Bal po raz pierwszy 
odbędzie  się w pięknej  auli  naszej  szkoły w dniu 24 stycznia 
2004  r. o godz.  19.30. W roku  pięciolecia  naszej  szkoły  szcze
gólnie  pragniemy  gościć  na  Balu  rodziców  naszych  absolwen
tów, których serdecznie zapraszamy  do udziału w zabawie. 

Bilety w cenie 50 złotych od osoby będą do nabycia w sekre
tariacie  szkoły, w godzinach  od  7.30 do  15.00,  od dnia 8 grud
nia br. Przyjmujemy zamówienia  telefoniczne  (8545662). 

Dyrekcja i Rada  Rodziców 
Gimnazjum Nr 1 

KRONIKA

24.11.2003 r. 
Powiadomienie  o kradzieży  tui 
sprzed budynku Szkoły  Podstawo
wej nr 3 w Polanie. 
24.11.2003 r. 
Mieszkaniec  ul.  Uzdrowiskowej 
powiadomił o kradzieży  tablic  re
jestracyjnych z opla. 
24.11.2003 r. 
O godz.  12.40 kolizja na ul. 3 Maja 
w  okolicach  „Beskidu".  Mieszka
niec  Ustronia, jadący  fiatem  125p, 
nieuważnie cofał i uderzył  renaulta 
megane mieszkańca BielskaBiałej. 
24.11.2003 r. 
O  godz.  12.35  powiadomienie 
o  kradzieży  roweru  górskiego 
sprzed jednego z hoteli na Zawo
dziu. Pojazd przypięty był linką  do 
stojaka. Niedaleko policjanci  zna
leźli  zabezpieczenie  z uszkodzo
nym zamkiem a w niedługim  cza
sie mieli już złodzieja. Rower  od
zyskano. 
26.11.2003 r. 
Na  ul.  Sportowej  mieszkaniec 
Wisły  kierujący passatem  wymu
szał pierwszeństwo i doprowadził 
do  kolizji z  fiatem  tempra,  kiero
wanym przez mieszkańca Elbląga. 
27/28.11.2003 r. 
Włamanie  do warsztatu  przy ul. 
Kreta. Złodzieje ukradli drut  mie
dziany  i elektronarzędzia.  Straty 
szacowane  były  na kilka  tysięcy 
złotych.  Policjanci  ustalili  spraw

ców, a skradzione mienie w  więk
szości  odzyskano. 
28.11.2003 r. 
Na skrzyżowaniu  ul. 3 Maja i Sło
necznej  kierujący  samochodem 
merkury  mieszkaniec  Ustronia 
wymuszał  pierwszeństwo  i stuk
nął w jelcza,  prowadzonego  rów
nież przez  ustroniaka. 
28/29.11.2003 r. 
Włamanie  do vw golfa na  parkin
gu na osiedlu  Manhatan.  Złodzie
j e ukradli  radioodtwarzacz  Pione
er wraz z głośnikami. 
29.11.2003 r. 
Między  18 a 20 dokonano  włama
nia  do 3 pokoi  w domu  wczaso
wym  w  Jaszowcu.  Policjanci 
zwracają uwagę, że teraz, złodzieje 
bardzo  łatwo  sprawdzają,  kiedy 
mieszkający  w pokoju  turysta 
wychodzi.  Po prostu  gaśnie  świa
tło. Najczęściej kradzieże  zdarza
ją  się w porach  wieczornych po
siłków i podczas  imprez  rozryw
kowych.  Wtedy  obsługa  hotelu 
powinna  być  szczególnie  czujna. 
Architektura  Jaszowca  niestety 
sprzyja przestępcom.  Nie  zaszko
dzi, jeśli od czasu do czasu  perso
nel obejdzie budynek.  (mn) 

W  następnym  numerze  zamieści
my  obszerne  sprostowanie ko
mendanta  Komisariatu  policji w 
Ustroniu  dotyczące  artykułu  pod 
tytułem  „Napad z gazem w  ręku", 
który  ukazał  się w poprzednim 
numerze  GU. 

S T R A Ż  M I E J S K A 

24 listopada przeprowadzono  kon
trolę  porządkową  na  posesjach 
prywatnych  przy  ul.  Grabowej, 
gdzie  w jednym  przypadku  naka
zano  zaprowadzenie  porządku. 

25  listopada  przeprowadzono  po
dobną  kontrolę  przy  ul. Ogrodo
wej. Również tam w jednym  przy
padku  nakazano  zaprowadzenie 
porządku na prywatnej  posesji. 

Tego  dnia na przystanku  prywat
nej  firmy  „Wispol"  stwierdzono 
uszkodzenie  słupka.  W  wyniku 
interwencji słupek, który mógł  się 
w  każdej  chwili  złamać,  został 
wymieniony. 

26 listopada doszło do  zanieczysz
czenia  gliną  nawierzchni  ulicy 
Konopnickiej.  Kierownictwu bu
dowy  nakazano  w trybie  natych
miastowym  uprzątnięcie gliny, co 
zostało  wykonane. 

26  listopada  na ul.  Daszyńskiego 
i Kuźniczej zauważono  poprzesta

wiane  znaki  drogowe.  Ustawio
no je  we  właściwy  sposób. 

27  listopada  sprawdzano  prawi
dłowość  rozmieszczania  reklam 
i rozwieszania plakatów oraz ogło
szeń w centrum miasta.  Kontrolo
wano również  stan  techniczny  re
klam. 

28  listopada  przeprowadzono 
w  Lipowcu  akcję  dotyczącą  bie
gających bez  opieki  psów. W kil 
kunastu  przypadkach  udzielono 
upomnienia właścicielom,  których 
psy chodziły  bez opieki.  Wszyscy 
zostali uprzedzeni, że jeśli  podob
na  sytuacja  się  powtórzy,  zostaną 
nałożone  mandaty. 

W  sobotę i niedzielę  prowadzo
no  rutynowe  kontrole  porządko
we i przestrzegania zasad  porząd
ku  publicznego  zwłaszcza  przez 
młodzież.  Kontrolowano  parki 
miejskie. 

Strażnicy  miejscy pomogli  policji 
w przewiezieniu  do bielskiej  izby 
wytrzeźwień  osoby  będącej pod 
wpływem  alkoholu.  (ag) 
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30  listopada  br. odbyła  się, jak  co  roku  od  1998  r.,  uroczystość 
złożenia kwiatów  przy pamiątkowej tablicy Oddziału  AK  Czanto
ria w Ustroniu  Polanie. 

Prowadzący  uroczystość  prezes  Zarządu  Koła  Światowego 
Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej kpt.  rez.  Bolesław  Szczepa
niuk  powiedział: 

Dzisiaj  spotykamy  się?  w  60.  rocznicę  bohaterskiej  śmierci  sze
ściu  partyzantów  oddziału  Czantoria.  Jego  zalążkiem  byli  ukry
wający  się  w górach  zbiegli  przed  aresztowaniem,  wywiezieniem 
na  przymusowe  roboty  lub  wcieleniem  do  niemieckiego  wojska, 
członkowie  lub  sympatycy  tworzących  się  spontanicznie  w  latach 
19391941  konspiracyjnych  organizacji,  jak  Tajna  Organizacja 
Wojskowa,  Organizacja  Orła Białego,  Zwycięstwo  albo  Grób,  Sierp 
i Młot,  Gwardia  Ludowa  PPS,  Gwardia  Ludowa  WRN  oraz  struk
tur wojskowych  Polskiego  Państwa  Podziemnego:  Służba  Zwycię
stwu  Polski  i Związek  Walki  Zbrojnej. 

Na  stokach  góry  Czantoria  ukrywali  się  w  Wędryni  pod  Wielką 
Czantorią  m.in.  powstaniec  śląski  Alojzy  Badura,  dr  Władysław 
Michejda,  Jan  Holeksa,  Karol  Faruga,  Jan  Polok,  Józef  Pieter,  na 
stronie  północnowschodniej  Czantorii  m.in.  Karol  Schreiber 
Z organizacji  Zwycięstwo  albo  Grób  i Emil  Badura  z  Organizacji 
Orła  Białego.  W maju  1941  r. ukrywający  się  złożyli  przysięgę  na 
ręce  Karola  Schreibera  ps.  Jastrząb,  który  objął  dowództwo  od
działu  Czantoria. 

Na przestrzeni  dalszych  miesięcy  1941  i 1942  roku  rozluźniły  się 
więzi  członków  oddziału  z dowódcą,  który  w maju  1942  r.  razem  ze 
Stanisławem  Zawadą  udał  się  w  rejon  Góry  Baraniej,  by  tam  or
ganizować  partyzancką  działalność.  Rozpadnięciu  Oddziału  Czan
toria  zapobiegł  Klemens  Starzyk,  czynny  działacz  stowarzyszenia 
kulturalnooświatowego  „Siła",   pracownik  fabryki  w  Ustroniu, 
współpracujący  z oddziałem  do chwili  aresztowania  na wiosnę  1942 
r., który  zdołał  zbiec  z więzienia  w grudniu  1942  r.  i objąć  komendę 
oddziału. 

Dzięki  działaniom  Jana  Holeksy  i Jana  Wawrzacza  w  ramach 
akcji  scaleniowej  organizacji  konspiracyjnych  o charakterze  woj
skowym,  prowadzonej  przez  władze  Polskiego  Państwa  Podziem
nego,  Oddział  Czantoria  został  podporządkowany  Armii  Krajo
wej  w  1942  r. 

W strukturze  akowskiej  prowadzony  był jako  pluton  Ustroń,  któ
ry  z plutonem  Brenna  działał  w  ramach  partyzanckiego  oddziału 

W
Po odejściu  poprzedniego  proboszcza  o. Józefa Bakalarza,  ks. 

bp T. Rakoczy  mianował  nowym  proboszczem  w  Ustroniu  Her
manicach  o.  Roberta  Regułę.  29  listopada  podczas  mszy  św. 
wieczornej  nastąpiło  uroczyste  wprowadzenie  w  urząd  nowego 
proboszcza,  którego  dokonał  delegat  biskupa  ordynariusza,  ks. 
kan.  Rudolf  Wojnar ,  dziekan  dekanatu  wiślańskiego.  Przyjęcie 
urzędu proboszcza  nastąpiło przez złożenie przez o. Roberta  wy
znania  wiary  i  wręczenia  mu  symbolicznego  klucza.  Mszy  św. 
koncelebrowanej przewodniczył  nowy ojciec proboszcz a współ
koncelebransami    oprócz  ks. dziekana    byli:  prowincjał  ojców 
Dominikanów  o.  Maciej   Zięba,  ustępujący  proboszcz  o.  Józef 
Bakalarz,  ks.  kan.  Antoni  Sapota  proboszcz  parafii  św.  Kle
mensa  w  Ustroniu,  o.  Tomasz  Kwiecień,  przeor  dominikanów 
w  Poznaniu  oraz  ojcowie  Zdzisław  i January  z  hermanickiego 
klasztoru. 

Podczas  tej mszy  św.  także  został  oficjalnie pożegnany  przez 
parafian o. Józef  Bakalarz,  który  dalszą  służbę  Bogu  będzie  wy
pełniał  w  klasztorze  Dominikanów  w  Rzeszowie,  gdzie  został 
przeorem  i  proboszczem. 

Uroczystość uświetnił chór AVE z parafii św. Klemensa z Ustro
nia.  Nowy  proboszcz  o.  Robert  Reguła  ma  37  lat,  pracował 
w  Prudniku,  Wrocławiu  a  ostatnio  w  Poznaniu,  gdzie  był  dusz
pasterzem akademickim. Z poznańskimi  studentami  organizował 
lipcowe  Kolokwia  Dominikańskie  na  Hermanickiej  Łące. 
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Wędrowiec  podporządkowanego  Rybnickiemu  Inspektoratowi  AK 
o  kryptonimie  Kościół. 

Oddział  AK  Czantoria  posiadał  szerokie  zaplecze  w rejonie  góry 
Czantoria,  korzystał  z pomocy  i ofiarności  okolicznych  mieszkań
ców  w najtrudniejszych  sytuacjach  swojej  działalności.  Pomoc  le
karską  zapewniał  dr  Zugmunt  Łysogórski  z  Ustronia,  dr  Wróbel 
znakował  recepty  wydawane  partyzantom,  które  realizowała  bez
płatnie  Jadwiga  Kożdoń,  farmaceutka,  pracownica  niemieckiej 
apteki  Wery  Thielmann  w  Ustroniu. 

Dla  Niemców  działalność  partyzantów  była  bardzo  uciążliwa, 
systematycznie  rozbijali  oni  siatkę  konfidentów,  którą  tworzyli 
miejscowi  kolaboranci,  dawali  schronienie  w  górach  zagrożo
nym  okolicznym  mieszkańcom.  W drugiej  połowie  1943  r.  hitle
rowcy  nasilili  walkę  z  partyzantami  i  nękali  ich  obławami.  30 
listopada  doszło  do  tragedii.  Niemcy  zorganizowali  wielką  obła
wę  i znacznymi  siłami  otoczyli  zakonspirowany  bunkier  na  stoku 
Czantorii,  a  w nim  dziesięciu  partyzantów.  W rozpaczliwej,  nie
równej  walce  zginęli: 

Klemens  Starzyk,  ps.  „Szpak",  dowódca  oddziału, 
Jan  Bujok,  ps.  „Jawor", 
Alojzy  Badura,  ps.  „   Tobiasz", 
Jan  Polok,  ps.  „Lis", 
Jan  Pytel,  ps.  „  Góra  ", 
Paweł  Śliż,  ps.  „  Czarny  ". 

Uratowali  się:  Jan  Klancznik,  Jan  Madzia,  Stanisław  Ruc
ki  i  Józef  Pieter,  którym  udało  się  przedrzeć  przez  pierścień 
obławy. 

Ciała  poległych  partyzantów  po  wielu  tragicznych  sytuacjach 
zostały  złożone  na cmentarzu  w Nydku.  W rejonie  zburzonego  bun
kra  stoi  zaniedbany  pomnik  postawiony  po  zakończeniu  11 wojny 
światowej.  W roku  1998,  w 55.  rocznicę  tego  wydarzenia,  została 
osłonięta  i poświęcona  w czasie  ekumenicznej  uroczystości  pamiąt
kowa  tablica  w  Ustroniu  Polanie. 

Uczestnicy  uroczystości  minutą  ciszy  uczcili  pamięć  poległych 
partyzantów. Na zakończenie  uroczystości  pod  tablicą  kwiaty  zło
żyli : burmistrz Ustronia  Ireneusz Szarzeć, córka dowódcy  oddzia
łu  Maria  Łukosz,  delegacja  żołnierzy  AK  z  Koła  Światowego 
Związku Żołnierzy  AK  w  Ustroniu. 

Redakcja  „Gazety  Ustrońskiej" przeprasza  organizacje  komba
tanckie oraz  mieszkańców  Ustronia,  że zaproszenie  na  powyższe 
uroczystości  nie  zostało  wydrukowane  na  łamach  GU  w  odpo
wiednim  czasie. 

e . . .

10  grudni a  2003  r.  o  godz.  14.00  w  auli  Gimnazjum  nr   1 
odbędzie  się  spotkanie  wszystkich  emerytów  oświaty 
w  sprawie  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych. 
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Y
Regulamin zabawy gwarków, przygotowany przez członków 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy KW K 
XXXleci a  PRL w Pawłowicach.  Zaczerpnięty  z książeczki  ze 
zbiorów Zdzisława Jonszty. Datowany  na początek  lat 80. 

1. Zebranie  gwarków  jest  tradycyjną  kontynuacją  zwyczajów 
i obrzędów,  którym  hołdowali  i hołdują  górnicy  od  czasów  za
mierzchłych  po  dzień  dzisiejszy. Zebranie  Gwarków  jest  trady
cja nawiązującą do spotkań  górników,  którzy  po ciężkiej  i znoj
nej pracy  „w  podziemnym  czarnym  świecie"  gromadzili  się,  by 
przy  kuflu piwa szukać  wytchnienia  w niefrasobliwym, a  nawet 
frywolnym dialogu    kraszonym  pieśnią. 

2. Zebranie Gwarków   to nie knajpa piwna   choć  tak  określa 
to  spotkanie  zwulgaryzowana  i używana  niekiedy  nazwa.  Jeśli 
nie knajpa, to wynika z tego morał, że zasadnicza  treść tych  spo
tkań  nie  stanowi  wulgarne  zalewanie  piwem  brzucha,  ale  inne 
pozytywne  wartości,  wynikające z formy  i treści  tego zwyczaju. 

3.  Młody  adept  górniczy  (Fuks)  uczestniczący  w  Zebraniu 
Gwarków,  biesiadujący  wraz  ze  starymi  Strzechami,  poczytuje 
sobie  to zaproszenie  za zaszczyt  i wyróżnienie.  Formy  koleżeń
stwa,  braterskiej  równości,  spoufalenia    wprowadzone  do  dia
logu  przez  Stare  Strzechy  nie  stawia  dla  Fuksów  podstawy  do 
takich  fonu dialogu, które byłyby  zaprzeczeniem  należnego  sza
cunku  dla wieku, doświadczenia  i zasług  Starych  Strzech. 

Zdrowa satyra, dowcipna anegdota, żarty  i cięty dowcip   mile 
są widziane  i  słuchane. 

4. Zebranie Gwarków    to społeczność dobrze  zorganizowana 
i  wysoce  zdyscyplinowana.  Władzę  absolutna  stanowi  „Wyso
kie  i w  Sprawach  Piwnych  Nigdy  Nieomylne  Prezydium"  wy
brane  (w części  nieoficjalnej) przez aklamację pieśnią  „Wstępuj 
Prezesie  Mój" . 

Uczestnicy  biesiady  podzieleni  są  na  odrębne  Tablice,  z  któ
rych jedna  nosi  nazwę  Tablicy  Prawej,  druga  zaś   Tablicy  Le
wej. Władzę nad tablicami  sprawują  Kontrapunkty,  powoływani 
bądź przez Wysokie Prezydium,  bądź pieśnią  przez  uczestników 
zebrania. 

Wysokie  Prezydium  powołuje  ponadto  Kantorów,  oddzielnie 
dla obu Tablic,  którzy  troszczą  się,  by  pieśń  towarzyszyła  zgro
madzonym  przez cały okres spotkania,  by m.  in. była  przedmio
tem  rywalizacji  między  obu  Tablicami.  Wysokie  Prezydium  na
gradza  i karze  za  dobrze  lub  źle  wykonaną  pieśń.  Kary  stosowa
ne są  zbiorowo  lub  indywidualnie. 

5. Członek  Tablicy  Piwnej  ma  prawo  prosić  o  głos.  Może  go 
otrzymać  lub  nie.  Gadulstwo,  samowolne  zabieranie  głosu  jest 
surowo  karane. 

Stosowane kary: wypicie kutia wody ze solą, wody z mydłem, 
wykluczenie  z Zebrania  i  inne.  Prosząc  o głos,  członek  Tablicy 
Piwnej zwraca  się każdorazowo  do  swego  Kontrapunkta  w  for
mie  „Rogo  vocem  pro  me"  (proszę  o  głos  dla  mnie).  Z  kolei 
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Kontrapunkt  może  (ale  nie  musi)  wnieść  do  Wysokiego  Prezy
dium, które postanowieniem  „habeas" (masz, udzielam) lub „non 
habeas"  (nie  masz,  nie  zezwalam)  dopuszcza  do  głosu  lub  nie. 
„Non habeas. Sedeas ad magnas cupas" (Nie zezwalam. Siedź na 
dużych  czterech  literach) jest  ostrzejszą, bardziej  rygorystyczną 
formą  zakazu  zabierania  głosu. 

6.  Program  Zebrania  obejmuje część  oficjalną  i część  nieofi
cjalną.  Pierwsza  z  nich  ma  charakter  poważny,  choć  dopuszcza 
zarówno  pieśni, jak  i fry wolne dowcipy.  W części oficjalnej od
bywa  się  tradycyjny  Skok  przez  Skórę.  Część  nieoficjalna, fry
wolna, lecz zdyscyplinowana stanowi konglomerat dowcipu, kra
somówstwa,  satyry,  przeplatanych  pieśnią. 

7. Program  zebrania  toczy  się nieustannie  w  formie  rywaliza
cji między  obiema Tablicami.  Stosowane  są  konkursy  w  postaci 
dobrego  wykonania  pieśni,  dobrego  i  dobrze  opowiedzianego 
dowcipu,  szybkiego  wypicia  „buta  piwa"  itp. Zwycięzcy  są  na
gradzani, zwyciężeni mogą być karani przez Wysokie  Prezydium. 
Dbaj o dobre  imię  i reputację swojej Tablicy  Piwnej. 

Walnie pomaga w tym dyscyplina, dobry  i cięty dowcip, dobry 
śpiew. 

8. Wysokie Prezydium, choć dysponuje władza absolutną, choć 
Nieomylne (w sprawach piwnych)   jest „śmiertelne"  i może być 
obalone.  Tradycyjna  spontaniczna  pieśń:  „Do  d...  z  tym  Prezy
dium" obala starą Władzę, a słowa pieśni „Wstępuj Prezesie Mój" 
powołują  nową. 

Strzeż się źle zorganizowanego „zamachu stanu", bo jeśli  prze
grasz zmagania z Wysokim Prezydium kara jaka cię spotka  może 
przejść do  potomności. 

9. Zaufaj Starym  Strzechom  i uwierz, że kontrola  twojej trzeź
wości  przed  wejściem  na dostojne Zebranie  Gwarków  znajduje 
pełne  uzasadnienie.  Trzeźwe  i godne  twoje  zachowanie  warun
kuje powodzenie  tej pięknej  i starej  tradycji. Przyczynisz  się  do 
jej  kultywowania  trzeźwością  i  zdyscyplinowaniem. 

10.  Fuksy,  którzy  łamiąc  dyscyplinę,  zepsują  zabawę  Starym 
Strzechom  i kolegom,  narażają  się na dalsze doszkalanie  nieste
ty już  na drodze  dyscyplinarnej. 

(  \ 

Dwadzieścia  lat  temu,  pod  koniec  listopada  1983  r.  zostało 
założone z inicjatywy Stanisława Głowackiego (19271997) koło 
nr 60 Polskiego Związku  Filatelistycznego  w Ustroniu.  Inicjator 
został wybrany przewodniczącym  i pełnił tę funkcję aż do śmierci. 
Początkowo  koło  liczyło  23  osoby,  a  zebrania  odbywały  się 
w  Szkole  Podstawowej  nr  1.  Ustrońskie  koło  filatelistów  było 
organizatorem  wielu  wystaw,  a  każdej  z  nich  towarzyszyły  ko
perty  i pieczęcie  okolicznościowe  oraz  katalog. 

Na  prezentowanym  dziś  zdjęciu  z  1984  r.  utrwalono  grupę 
miejscowych miłośników znaczka wraz z gośćmi z Bielska  Bia
łej. Od  lewej  stoją:  Jan  Żarłok,  Leon  Zeman,  Jan  Lipus,  Stefan 
Maksicki,  Stanisław  Głowacki,  Stefania Cholewa,  Jerzy  Zyzań
ski, Józef Tomaszko  i Bolesław  Szczepaniuk.  Kronika z działal
ności  ustrońskich  filatelistów  w  latach  19831999  znajduje  się 
w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Lidi a  Szkaradnik 
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  Złożyliśmy  list  intencyjny  do  prezesa  Narodowego  Funduszu 
Zdrowia,  że  chcemy  kontynuować  świadczenia  medyczne  dla 
pacjentów  w  Ustroniu  w  2004  r.,  lecz  na  innych  warunkach  niż 
zaproponował NFZ. Zaproponowane nam warunki są nie do przy
jęcia. Nawet gdy ktoś podpisze obecnie umowę, nie jest w stanie 
przetrwać  kilku  miesięcy.  Dodatkowo  w proponowanej  umowie 
NFZ  pisze,  że  stawki  są  maksymalne,  czyli  mogą  być  jeszcze 
zaniżone.  Warunki  konkursu  były  takie, że jeżeli  ktoś nie  podpi
sał oświadczenia  lub wpisał stawkę wyższą, to takie oferty miały 
być  odrzucane.  Podejrzewam,  że  nie  są  odrzucane  i stąd  zawy
żona  ilość  złożonych  ofert   mówi  lekarz,  dyrektor  Niepublicz
nego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Ustroniu  przy ul.  Mickiewi
cza  Walter   Piątek. 
 Podpisałem  umowę  i w pewnym  sensie jestem  łamistrajkiem  
stwierdził  podczas  zebrania  w  Lipowcu  kierujący  przychodnią 
zdrowia  w  Nierodzimiu  dr  Tadeusz  Recman.    Nie  jestem  w 
stanie nerwowo wytrzymać takich przepychanek jak w roku  ubie
głym. Wówczas oferty nie złożyłem  i przez trzy miesiące nie wie
działem,  czy  przychodnia  będzie  funkcjonować. To nie jest  tak, 
że ja odpowiadam  tylko za leczenie. Także wypłacam pensje pra
cownikom  przychodni.  Może  będę  musiał  dziękować  tym  leka
rzom,  którzy  obecnie  walczą  w  moim  imieniu.  To,  że  konkurs 
został  zamknięty,  wcale  nie  oznacza,  że  znikają  problemy.  Za
pewne będzie nowy konkurs  i nowe warunki, ponieważ na obec
nych  warunkach  grozi  mi  bankructwo  do połowy  lutego. 

Zamieszanie  wokół  kontraktów  zawieranych  przez  placówki 
służby  zdrowia  z NFZ  występuje nie po  raz pierwszy.  Podobnie 
było  rok  temu,  gdy  to osławiony  minister  Łapiński  wziął  się  za 
reformę służby zdrowia. Już wówczas środowiska  lekarskie  pro
testowały  przeciw  zaniżaniu  kontraktów.  Obecnie  dochodzi  ka
tastrofa finansów publicznych,  więc obcina  się wydatki  budżetu 
państwa, w tym na służbę zdrowia.  Planuje się w związku z  tym 
zaoszczędzenie jednego  miesiąca w dość  prosty  sposób. 
 Dotychczas pieniądze za styczeń otrzymywałam w końcu  stycz
nia, za luty na koniec  lutego  itd. Było to zrozumiałe  i normalne  
mówi  T. Recman.   Obecnie  postanowiono,  że  mamy  skredyto
wać jeden  miesiąc  i za styczeń pieniądze otrzymamy  pod  koniec 
lutego,  za  luty  w końcu  marca  itd. 

Generalnie  przychodnie,  pogotowia,  szpitale  podpisują  kon
trakty  z NFZ,  wcześniej były  to kasy chorych. Tam  i tu  kontrak
ty, więc  o  co  chodzi?  Oczywiście  o  pieniądze.  Narodowy  Fun
dusz Zdrowia ustala stawkę kapitacyjną, czyli  kwotę na jednego 
pacjenta rocznie, co mnożone jest przez  liczbę  zarejestrowanych 
pacjentów w danej przychodni. Z tej stawki  pokrywane  są  kosz
ty leczenia począwszy od podstawowych  badań  laboratoryjnych, 
badań diagnostycznych, USG, gastroskopii  itp. oraz koszty  utrzy
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mania  przychodni  czyli  dzierżawy,  czynsze,  wszystkie  media, 
pensje, zaopatrzenie gabinetów. Przychodnia z tej stawki  kapita
cyjnej  pokrywa  także  transport  pacjentów  do  szpitala  oraz  ra
chunki  za  transport  sanitarny. 
 Po ogłoszeniu konkursu  i przedstawieniu  materiałów ofertowych 
przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  około  10.000  lekarzy  zrze
szonych w Porozumieniu  Zielonogórskim  złożyło listy  intencyjne 
do  prezesa  NFZ  Panasa  wyrażając chęć  świadczenia  usług  me
dycznych w 2004 r., ale nie na warunkach zaproponowanych  przez 
NFZ   wyjaśnia W. Piątek.  Warunki  zaproponowane  w  umowie 
są  nie  do  przyjęcia. Po  pierwsze    umowa jest  właściwie  jedno
stronna.  NFZ  może  wszystko,  włącznie z natychmiastowym  wy
powiedzeniem  bez  podania  przyczyny,  a  nawet  przysłania  tego 
wypowiedzenia  listem  poleconym,  nakładaniem  przez  NFZ  kar 
pieniężnych i innych restrykcji. Umowa zmusza lekarzy do zwięk
szonych obowiązków w 2004 r. za niższą stawkę kapitacyjną. NFZ 
chciałby,  żeby  lekarze  pracowali  24 godziny  na  dobę,  tzn.  jeden 
miałby jeździć  na wezwania  telefoniczne, drugi  siedzieć  w  gabi
necie. W Unii Europejskiej, w której znajdziemy się za kilka mie
sięcy, standardem jest praca 38 godzin tygodniowo, natomiast my, 
zgodnie z umową  musielibyśmy  pracować około 90 godzin  tygo
dniowo. To chyba trochę za dużo. NFZ twierdzi, że stawka kapita
cyjna jest  wyższa  niż w roku  2003. Nic natomiast  nie mówi  się o 
tym, że do tej stawki została wliczona higiena szkolna,  pielęgniar
ka  środowiskowa  i położna.  To co  pozostanie  nie  pozwoli  przy
chodni  prawidłowo  funkcjonować, a co za  tym  idzie  prawidłowo 
leczyć  i diagnozować naszych pacjentów. Przepracowany,  niewy
spany  i źle opłacany  lekarz  nie może dobrze  wykonywać  swoich 
obowiązków. Cały ten nowy system zagraża zniszczeniu coraz  le
piej  funkcjonującej instytucji  lekarza  rodzinnego,  zwłaszcza  w 
województwie śląskim. 

W  imieniu  zakładów  niepublicznej  opieki  zdrowotnej  wystę
puje  tzw.  Porozumienie  Zielonogórskie.  Gdy  powstały  związki 
pracodawców niepublicznej opieki zdrowotnej w Poznaniu, Opo
lu,  BielskuBiałej,  Zabrzu  i  wielu  innych  rejonach  Polski,  aby 
nie  działać  osobno  powstało  tzw.  Porozumienie  Zielonogórskie 
skupiające związki  regionalne.  Porozumienie  w  imieniu  swych 
członków  zawiozło do Warszawy  do prezesa NFZ  10.000  listów 
intencyjnych. 
 W listach tych piszemy, że chcemy pracować jako lekarze, świad
czyć  usługi  dla  swoich  pacjentów,  chcemy  ich  leczyć    mówi 
W.  Piątek.    Niestety  nie  możemy  przyjąć  warunków  narzuco
nych  przez  NFZ.  Prezes,  pułkownik,  chce  to  chyba  wszystko 
załatwić  po wojskowemu   dać  rozkaz do  wykonania. 

Tymczasem  połowa przychodni  i 40% szpitali deklarowało,  że 
kontraktów  na  zaproponowanych  zasadach  nie  podpisze. 
W związku z tym władze NFZ autorytatywnie stwierdziły, że opie
kę  nad  pacjentami  z  przychodni,  które  kontraktu  nie  podpiszą, 
przejmą  np.  szpitale. 
 Słyszymy, że pacjentów  przychodni  mają przyjmować  szpitale 
i  pogotowia.  Jest  to  po  prostu  niepoważne    mówi  W. Piątek.  
To wstyd  przed  Europą. Nie wyobrażam  sobie, że matki  z mały
mi dziećmi  będą  musiały  na podstawowe  szczepienia  dojeżdżać 
do  szpitala  w  Cieszynie  czy  BielskuBiałej.  Nie  wszyscy  mają 
samochody,  nie  wszystkich  stać  na dojazdy. A zupełnie  nie  wy
obrażam  sobie matki jadącej z chorym  kilkumiesięcznym  dziec
kiem  kilkadziesiąt kilometrów.  Wypowiedzi  prezesa NFZ są  ka
tegoryczne,  ale  nie  poparte  zdrowym  rozsądkiem.  Nigdzie  na 
świecie służba zdrowia tak nie funkcjonuje. A tu prezes chce prze
rzucić  obowiązki  pogotowia  ratunkowego  na  lekarza  rodzinne
go,  który  nie jest  w  stanie  wykonać  tego co może karetka  pogo
towia.  Przecież  lekarz  nie  ma  karetki,  noszy,  sanitariusza,  prze
szkolonego  kierowcy.  Lekarze,  którzy  złożyli  oferty,  prawdopo
dobnie  nie przeczytali  dokładnie  co podpisują. Jest  w  umowach 
tyle  kruczków,  że  prawdopodobnie  po  kilku  miesiącach  zban
krutują. 

 Prezes NFZ powiedział,  że nie ma wariantu  „B "  i tym jesteśmy 
przerażeni    mówi  T.  Recman.    Znaczy  to,  że  są  kompletnie 
nieprzygotowani. Dwa lata pracowali w sejmowej Komisji Zdro
wia,  dwa  lata  odbierali  bardzo  wysokie  pensje  i przez  ten  czas 
nie  byli  w  stanie zastanowić  się jak  finansować służbę  zdrowia. 
Jest  to dla mnie szokujące. Pamiętajmy, że są  to pieniądze,  które 
każdy z nas musi oddać na ZUS. Są to nasze pieniądze, a na razie 
nie  widać  mądrej koncepcji  ich  podziału.  Ci,  którzy  powinni  to 
zrobić,  niestety  nie mają  zielonego  pojęcia jak  wygląda  praca 
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lekarza w przychodni, a jak w pogotowiu. Za byłego już  ministra 
Łapińskiego powstała antyreforma, której konsekwencją jest stop
niowe  odchodzenie  od  koncepcji  lekarza  pierwszego  kontaktu 
czyli  lekarza  rodzinnego jako  priorytetu  w ochronie  zdrowia. 

Lekarze  wypowiadają  wiele  zastrzeżeń  pod  adresem  rządzą
cych, a przede wszystkim  mają wątpliwości co do słuszności  za
początkowanej przez  ministra  Łapińskiego  reformy, która  nadal 
jest  kontynuowana  przez  ministerstwo  zdrowia. 

W. Piątek:    Kasy  Chorych  zawierały  osobno  kontrakty  z  hi
gieną  szkolną, położną  i pielęgniarką  środowiskową  co odciąża
ło  przychodnie.  Obecnie  po  włączeniu  tych  usług  medycznych 
do przychodni, stawka na pacjenta wynosi około 3,7 zł miesięcz
nie. W  latach  poprzednich  było  to około 6  zł. 

T.  Recman:    Reforma  wprowadzająca  kasy  chorych  była  ja
sna  i  przejrzysta.  W  tej  chwili  wygląda  na  to,  że  wszystko  ma 
stanąć do góry  nogami.  Ze  swej  strony  staram  się,  aby  pacjenci 
nie  odczuli  tego,  że  się  dużo  zmieniło  na  gorsze.  Ale  dwa  lata 
temu na rehabilitację oczekiwało się tydzień, obecnie okres ocze
kiwania  wynosi  trzy  miesiące,  co jest  wynikiem  redukcji  limi 
tów przez NFZ. Jeżeli podczas funkcjonowania kas chorych  zda
rzył  się jakiś  absurd,  nieżyciowa  dyrektywa,  to  wystarczyło  pi
semko do dyrektora  regionalnej kasy chorych  i w ciągu  tygodnia 
była reakcja, zmiana tej nieżyciowej dyrektywy. W tej chwili jest 
to minimum pół roku. Pisać trzeba do Katowic, a stamtąd  sprawę 
przekazują  do Warszawy.  A wszystko stąd, że znaleźli  się  ludzie 
nie mający zielonego  pojęcia jak  służba  zdrowia  ma  funkcjono
wać.  Przez  okres  12 miesięcy  tworzenia  tego  konkursu  nie  wy
słuchali  ani  jednego  głosu  doradczego,  nie  mówiąc  o  krytycz
nym.  Fakt,  że  to  co  proponują  w  40  punktach  umowy  jest  nie
zgodne  z prawem,  nikogo  nie  interesuje. 

W.  Piątek:    Sami  pacjenci  chyba  zauważyli  jak  zmieniły  się 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zmienił się wystrój, jest 
coraz lepszy sprzęt, w każdej chwili można zrobić EKG,  badanie 
cukru,  przeprowadzane  na  miejscu  są  akcje badania  cholestero
lu,  osteoporozy,  badania  prostaty  u  mężczyzn.  Nasza  praktyka 
funkcjonowała dobrze  i być  może  funkcjonowałaby jeszcze  le
piej  z biegiem  czasu.  U  nas  nie  ma  kolejek,  zapisów.  Wszyscy 
pacjenci  są  w danym  dniu  przyjmowani,  można  rejestrować  się 
telefonicznie  na  daną  godzinę.  Nie  ma  kolejek,  karteczek  z  nu
merkami. Pacjentów przyjmujemy także po południu.  Przychod
nia jest czynna od godz. 7 do  17, dyżurujemy w soboty,  pacjenci 
mogą  do  nas  dzwonić  wieczorami  i  lekarz  udziela  wieczorem 
czy w nocy pomocy. To wszystko  niestety  może ulec  załamaniu. 
Postawiono nas w sytuacji, że na czymś musimy oszczędzać.  Albo 
na  pacjentach  i nie  zlecać  badań,  albo  my  musielibyśmy  pozo
stać bez wynagrodzenia.  Na  razie wygląda  to tak, że od  1 stycz
nia  powinniśmy  zamknąć  budynek  przychodni  na  klucz  lub  żą
dać  pełnej  odpłatności  od  pacjentów.  Jednak  my  lekarze  jeste
śmy powołani do leczenia naszych pacjentów  i nie  pozostawimy 
ich bez opieki. Liczymy na to, że aktualne problemy zostaną  roz
wiązane,  wszystko  wróci  do  normy,  a nasi  pacjenci  będą  mogli 
dalej się u nas  leczyć. 

Wypada  więc  poczekać.  Zapewne  tak jak  przed  rokiem  NFZ 
w końcu zaakceptuje postulaty  lekarzy.  Wojsław  Suchta 
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MUSIMY SIĘ PROMOWAĆ 
Po jubileuszowym  koncercie,  któr y odbył  się z okazji  15le

cia „Czantorii "  poprosiłam o wypowiedź  o zespole  dyrygenta 
Władysława  Wilczaka. 

Podczas  naszych  comiesięcznych  koncertów  w  Przedsiębior
stwie Uzdrowiskowym  „Ustroń" kuracjuszom z całej Polski  pre
zentujemy  folklor  cieszyński  i  naszą  gwarę  w  pieśniach,  gawę
dach  i scenkach  rodzajowych. Myślę,  że  te  występy  są  pewnym 
rodzajem muzykoterapii  dla słuchających nas kuracjuszy. 

W  „Czantorii"  śpiewamy  głównie  stylizowane  pieśni  ludowe 
i staramy się tak to podać, aby spodobało się przeciętnemu  słucha
czowi.  Dobrym  przykładem  jest  pieśń  „Góralu,  czy  ci  nie  żal", 
która  kojarzy  się  niestety  ze  śpiewaniem  na  ostro  zakrapianych 
imprezach. Tymczasem w opracowaniu J. Gawlasa pieśń ta to praw
dziwy  majstersztyk! 

Chór  śpiewa  już  od  lat  piętnastu,  ja  z  nim  pracuję  od  pięciu, 
więc  to  również  mój  prywatny  jubileusz.  Marian  Żyła  stworzył 
z zespołem  takie podwaliny,  że praca z chórzystami jest dla  mnie 
o  wiele prostsza. Zespół  pięćdziesięcioosobowy,  w  którego  skła
dzie są osoby  śpiewające w nim od początku, to coś, co robi  wra
żenie  i zobowiązuje. 

W  przyszłym  roku  mamy  w  planie  nagranie  w  technice cyfro
wej obrzędu dożynkowego,  bo jak dotąd nikt tego w regionie cie
szyńskim  nie zrobił.  Konieczne jest  przestudiowanie  źródeł,  kon
sultacja z prof. Danielem  Kadłubcem,  etnologami  z fili i  Uniwer
sytetu  Śląskiego  i Danutą  Koenig. Chciałbym  to nagrać w  plene
rze,  w jakimś  malowniczym  gospodarstwie,  w  ładnej  wiosennej 
aurze.  Zależy  mi  na  tym,  żeby  ktoś,  kto  będzie  to  oglądał  mógł 
sobie wyobrazić, jak  kiedyś takie cieszyńskie dożynki  wyglądały. 
Taki  fil m miałby  do spełnienia  parę  ról: dokumentacyjną,  eduka
cyjną, popularyzacyjną  i oczywiście  promocyjną... 

Chciałbym,  aby  w  Stowarzyszeniu  powstało  kółko  muzyczne 
prowadzące  grę  na  instrumentach  ludowych  naturalnych,  takich 
jak piszczałki,  listek, piła. Takie granie rozpropagował Józek  Bro
da, ale tu w Ustroniu  nie ma nikogo, kto tak by muzykował.  Dru
gie kółko, o którym myślimy, ma się zająć propagowaniem  gwary. 
Oczywiście,  musimy  się promować.  Mamy  swoją  stronę  w  in
ternecie.  Musimy  starać  się  sprzedać  to,  co  robimy  i nasz  do
tychczasowy  dorobek.  Chciałbym  też  nagrać  pieśni  religijne 
w wykonaniu  „Czantorii", ponieważ uzbierało się ich  15. Mamy 
już płytę z kolędami  i płytę z pieśniami  ludowymi,  którą  mamy 
zamiar  zaktualizować.  Zamierzamy  nagrać  nowsze,  ładniejsze 
utwory. 

Niewykluczone,  że, gdy  wejdziemy do Unii,  „Czantoria"  stanie 
się zespołem zawodowym.  „Równica", „Czantoria", „TeKaZet", to 
zespoły  reprezentujące Ustroń, na które łoży Urząd Miasta, jednak 
nie wiadomo jak długo taka sytuacja będzie możliwa. Dlatego nasz 
zespół musi zacząć myśleć o finansowej samowystarczalności. 

Tymczasem  jest  zespół  „Czantoria"  wizytówką  Ustronia.  Pro
mujemy  miasto  na  Zaolziu,  na Węgrzech,  w  Niemczech,  w  mia
stach partnerskich, w Czechach,  na Słowacji, na Litwi e  i we Wło
szech.  Przygotowujemy  się  właśnie  do  koncertu  noworocznego 
w  Pieszczanach.  Na pewno przede  wszystkim  zabrzmią  w  piesz
czańskim  kościele  pieśni  ludowe,  które mamy  w  repertuarze,  ale 
również pieśni kościelne i kolędy.  Notowała: Anna  Gadomska 
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 W tej  chwili wykonano już 95%  robót. 
Wszystkie  pompy,  przyłącza,  gniazda, 
rurociągi zostały zainstalowane.  Wyciąg 
orczykowy na dole też jest już  przygoto
wany. Obecnie zajmujemy się końcowy
mi pracami pielęgnacyjnymi,  wyrówny
waniem  terenu,  zbieraniem  kamieni — 
mówi  prezes  Kolei  Linowej  na  Czantorię 
Czesław  Matuszyński. 

Wszystko wskazuje więc na to, że będzie 
można już niedługo sprawdzić jakie warun
ki dla narciarzy stworzone zostały na Czan
torii. Przypomnijmy, że zniwelowano mają
ce najgorszą sławę w górnej części trasy tzw. 
„eso", zbudowany  został  na dolnej polanie 
wyciąg orczykowy długości 350 m, zbudo
wano też całą  instalację naśnieżającą. 
 Z naszego rozeznania  wynika, że śred
nio  zimą  jest  40  takich  nocy,  że  można 
dośnieżać    twierdzi  Cz.  Matuszyński.  
Cała  instalacja  funkcjonować  będzie 
jak o dośnieżająca. Przyjęliśmy założenie, 
że gdy nie będzie śniegu, będą  natomiast 
warunk i  do dośnieżania,  to odbywać się 
to będzie po pierwsze na wyciągu orczy
kowym  na  dolnej   polanie,  aby  szybko 
uzyskać tu możliwość jazdy na  nartach. 
W  drugiej   kolejności  naśnieżone  zosta
nie 200 m polany  Stokłosicy  na górze, a 
dopiero potem przeprowadzimy  dośnie
żanie całego stoku. 

Wszystko kosztowało ponad dwa  milio
ny  zł.  Trudno  obecnie  określić  dokładnie 
kwotę, gdyż cały czas coś trzeba poprawić, 
gdzieś postawić płotek, a to wszystko kosz
tuje, często niemało. Kolej obecnie  wywo
zi 650 osób na godzinę. Łatwo policzyć ja
kich się można spodziewać dochodów, gdy 
wszystko zacznie funkcjonować. Przymie
rzając się do tej inwestycji porównano mie
siące z dobrymi  warunkami  dla  narciarzy 
z miesiącami gorszymi  i okazało się, że  te 

lepsze  miesiące  przynoszą  dziesięciokrot
nie wyższy  dochód.  Dotychczas jednym  z 
podstawowych  zarzutów pod adresem  tras 
narciarskich na Czantorii były wszechobec
ne kamienie. 
 Jest taki odcinek, że ludzie mają gorsze 
t rawnik i  koło  domu  —  mówi  Cz.  Matu
szyński.   Chcemy, by w przyszłym  roku 
była  taka cała  trasa.  W tym  roku  niwe
lowany  odcinek  „esa"   obsiewaliśmy 
chwastami, aby związać ziemię. Przewa
gą  przyszłorocznego  posadzenia  trawy 
na  tej   trasie  jest  to,  że  będzie  można 
w razie suchych okresów trawę podlewać 
z instalacji  naśnieżającej. 

Być może powstaną  z boku dolnej pola
ny skocznie dla snowboardzistów.  Chodzi 
o  to,  żeby  nie budowali  skoczni  na  stoku, 
a mogli  sobie  poskakać. 

Przez lata argumentowano, że nie opłaca 
się  naśnieżać,  gdyż  wyciąg zarabia  latem. 
Jest  to  logiczne,  gdyż  faktycznie  latem 
większość  korzysta  z  wjazdu  i  zjazdu  na 
krzesełkach, tymczasem narciarze jadą  tyl
ko do góry. 
 Tak nie można na to patrzeć    twierdzi 
Cz. Matuszyński.   Jest to miejsce pracy, 
ale także miejsce, od którego zależy pra
ca innych. W każdym domu wczasowym 
w zimie pytają o jedno, czy na Czantorii 
jest  śnieg.  Są  pojedyncze  głosy  sprzeci
wu, krytyki , inni twierdzą, że to nie wyj
dzie. Wiem jedno: gdy jest śnieg, są klien
ci   nawet 4000 dziennie, gdy śniegu brak, 
wyjeżdża  na  górę  czasem  zaledwie  50 
osób.  Zdaję  sobie  sprawę,  że  to  począ
tek, że wszystkiego się uczymy. To począ
tek  działań.  Nasze  przyszłe  plany  zwią
zane są z wykorzystaniem pieniędzy Unii 
Europejskiej. Na pewno sporo zrobił Po
niwiec i Palenica, ale Czantorii należy się 
szacunek.  (ws) 

Jeszcze d m k a . . .
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Ustroń  znalazł  się na  18 miejscu  wśród 
małych miast w rankingu Centrum  Badań 
Regionalnych. Ogłoszenie rankingu odby
ło się  17 listopada.  Brano pod  uwagę  po
tencjał  rozwojowy  miast,  które  spełniają 
kryteria OECD, czyli  gęstość  zaludnienia 
w  nich jest  wyższa  niż  150 osób  na  kilo
metr  kwadratowy.  Wyłoniono  839  takich 
miast.  Kryteriami  rankingu  były: 

Aktywność gospodarcza: liczba prywat
nych  firm, w  tym  spółek  z kapitałem  za
granicznyjm, poziom zatrudnienia w mie
ście,  wielkość  sektora  otoczenia  biznesu, 
dochody  mieszkańców. 

ZNOWU 
W CZOŁÓWCE 

Aktywność  obywatelska:  frekwencja 
wyborcza,  organizacje nonprofit,  czytel
nictwo. 

Miejska infrastruktura: dostęp do wodo
ciągów  i  kanalizacji,  oczyszczanie  ście
ków. 

Przyciąganie  nowych  mieszkańców: 
bilans  migracji,  budownictwo  mieszka
niowe. 

Na podstawie tych kryteriów dla każde
go  miasta  skonstruowano  syntetyczny 
wskaźnik  potencjału  rozwojowego. 

Liderem  rankingu został Sopot. Jak po
dali organizatorzy, miasto to wyróżnia się 
najwyższą  przedsiębiorczością  przy jed
noczesnej  wysokiej  aktywności  obywa
telskiej mieszkańców.  Sopot ma  również 
najlepiej rozwinięty  sektor otoczenia biz
nesu. 

Pozostałe miasta podzielono na trzy ka
tegorie typując w każdej kategorii  10 miast 
najlepszych   ekstraklasa, oraz miasta w I 
klasie: 

Miasta  największe,  czyli  65  powiatów 
grodzkich  bez Warszawy   zwyciężył  Po
znań. 

Miasta  średnie,  czyli  314  stolic  powia
tów  ziemskich    zwyciężyło  Piaseczno, 
Cieszyn znalazł się na wysokim 5 miejscu 
i zaliczony  został do  ekstraklasy. 

Miasta  małe,  czyli  459  pozostałych 
miast   zwyciężyła Podkowa Leśna. Wła
śnie w tej kategorii  Ustroń  zajął  18 miej
sce  i znalazł  się  w  I kasie  rankingu,  naj
wyżej spośród  miast  naszego  wojewódz
twa  w  tej kategorii.  Następne  miejsca  za 
Ustroniem  w  województwie  śląskim  za
jęły:  Pilica,  Sośnicowice,  Wilamowice, 
Skoczów,  Strumień.  Wyżej  od  Ustronia 
znalazły  się  takie  uzdrowiska  jak  Mię
dzyzdroje    8  miejsce,  Ciechocinek    9 
miejsce.  (ws) 
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W  ostatni  weekend  w  sali  gimnastycz
nej Gimnazjum nr  1  odbył się  trzydniowy 
staż z udziałem posiadacza trzeciego dana 
aikido Aikikai  Pawła Dymusa.  Aikido  to 
japońska  szkoła  walki.  Jak  twierdzi  pro
wadzący  zajęcia aikido  w Ustroniu  Rafał 
Obrzud,  to najbardziej defensywna  sztu
ka  walki.  Polega  przede  wszystkim  na 
obracaniu siły przeciwnika przeciwko nie
mu,  stosowaniu  różnego  rodzaju  uników, 
wychyleń,  rzutów, dźwigni  sprowadzając 
przeciwnika  do  upadku.  Z  drugiej  strony 
to  najbardziej  kontaktowa  sztuka  walki 
z wysokimi  rzutami.  Po  prostu  aikido  nie 
da się uprawiać  bez  partnera. 
 Posługujemy się bronią czyli  drewnia
ną  atrapą  miecza  japońskiego  i  kijem 
  mówi  R. Obrzud.   Broń  służy  do  serii 
ćwiczeń poprawiających ogólną  koordy
nację ciała. Aikid o jest polecane jak o te
rapi a  ogólnorozwojowa  także  dla  osób 
z poważnymi chorobami, dla części schi
zofreników  mających  rozregulowany 
układ  nerwowy, a  także jak o seria  ćwi
czeń  rehabilitacyjnych. 

Celem  Fundacji  Aikikai  jest  rozpo
wszechnianie  aikido  na  całym  świecie. 
Stopnie mistrzowskie są potwierdzane cer
tyfikatami japońskimi.  Podczas  trzydnio
wego  stażu  odbyły  się egzaminy  na  stop
nie uczniowskie. Egzamin  to  sprawdzanie 
nabytych umiejętności, ogólnej koordyna
cji ruchowej, zastosowania  odpowiednich 
technik  walki. 

Na terenie Ustronia działa  stowarzysze
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nie  Kazoku,  co  w  wolnym  przekładzie 
znaczy  rodzina.  W  Ustroniu  zajęcia  pro
wadzone  są od 5  lat. Najstarszy  uczestnik 
ćwiczeń  ma  74  lata,  najmłodszy  5  lat. 
W  sumie  dwanaście  osób  z naszego  mia
sta  podzielonych  jest  na dwie  grupy  wie
kowe   do  14 roku życia i powyżej  14 roku 
życia.  Zajęcia  prowadzone  są  w  ponie
działki  od  18.0019.30  i  w  środy  18.30
20.30.  Koszty  uczestnictwa  to  składka 
członkowska,  maksymalnie  70  zł  mie
sięcznie.  Najwyższa  składka  pozwala 
uczestniczyć  w  treningach  również  w  in
nych  miejscowościach. Zajęcia odbywają 
się w sali gimnastycznej G1, czyli w dojo 
(czyta  się dodżo).  Dojo  to miejsce  trenin
gowe  wyposażone  w  matę.  Dojo  to  także 
atmosfera, etykieta, pewien  sposób  postę
powania  na zajęciach. Strój zwykły  to  ki
mono,  instruktorzy  posiadają  hakam 
  szerokie spódnicospodnie,  pozostałość 
z  tradycyjnego ubioru  samurajów. 
 Ćwiczę 21 lat   mówi o sobie R. Obrzud. 
  Najpierw  uczestniczyłem  w  zajęciach 
grupy młodzieżowej  w Czechach, dopie
ro  później   w  Polsce.  Uczyłem  się  8  lat 
u Romania  Hofmana posiadającego pią
ty  dan,  najwyższy  stopień  w  Polsce. 
Mieszkałem  w  Cieszynie,  gdzie  prowa
dziłem  zajęcia,  obecnie  w  Sosnowcu 
i dojeżdżam na treningi . Robię to zawo
dowo i jestem instruktore m  Polskiej  Fe
deracji Aikido . Posiadam pierwszy  dan, 
ale na dniach będę zdawał na drugi  sto
pień mistrzowski.  (ws) 

25  listopada  w  godzinach  otwarcia,  do 
sklepu przy  ul. 9 Listopada  wszedł  klient, 
który na nieszczęście dla sprzedającej pani, 
okazał  się  złodziejem.  Wykorzystał  nie
uwagę,  wszedł  na  zaplecze  i  z  torebki 
wyciągnął portfel. Znajdowały się  w nim 
nie  tylko  dokumenty,  ale  również  karta 
bankomatowa  z  napisanym  na  samym 
wierzchu  numerem  PIN. 
 W tym przypadku poszkodowana  oso
ba  dotkliwi e  odczuła  skutki  kradzieży 
karty . Złodzieje zdążyli okraść konto. Po 
raz kolejny  zwracam  się z apelem o  nie 
trzymani e kodów zaraz przy kartach, a 
najlepiej   pamiętanie  swojego  numeru 
karty . To tylk o cztery  cyfry   podkreślał 
Janusz Baszczyński, komendant  Komisa
riatu  Policji w  Ustroniu. 

Sądząc  po  ostatnich  wypadkach 
w  ustrońskich  placówkach  handlowych, 
można powiedzieć, że sprzedawcy  powin
ni przechodzić  kursy, jak zachowywać  się 
w  sytuacji  zagrożenia  i  jak  nie  dać  się 
okraść.  Tak  jak  27  listopada  pracownicy 
sklepu  przy  ul.  Daszyńskiego.  Złodzieje 
zastosowali  taktykę  odwracania  uwagi  i 
kiedy jedni prosili o pokazanie towaru, inni 
zabrali  karty  telefoniczne. 
  Te  karty ,  obok  telefonów  komórko
wych  i  kar t  bankomatowych,  są  ostat
nio  najpopularniejsze  wśród  złodziei. 
Łatw o uzyskuje  się gotówkę   mówi  ko
mendant  Baszczyński.    Dlatego  radził 
bym  trzymać  na  półkach  mniej   towaru 
i  dyskretnie  ale  bez  przerwy  obserwo
wać klientów.  (mn) 

W połowie  listopada  Komisariat  Policji 
w Ustroniu otrzymał zgłoszenie o kradzie
ży  krzyży  z  grobów  na  cmentarzu  w  Li 
powcu.  Mieszkańcy  byli  oburzeni.  Ko
mendant  Janusz  Baszczyński  przekony
wał, że nie jest to akt wandalizmu ani chęć 
zbeszczeszczenia  mogił,  ale  kradzież 
w celach  zarobkowych.  Złodzieje począt
kowo  chcieli  sprzedać  metalowe  krzyże 
jako  złom.  Policjanci  ustalili  sprawców, 
a  okazali  się  nimi  czterej  mieszkańcy 
Ustronia, wcześniej karani już za  kradzie
że. W ostatnim czasie kradzieży  fragmen
tów  nagrobków  dokonali  również  na 
cmentarzu  komunalnym przy ul. Katowic
kiej  i  w  Cisownicy.  Prowadzący  punkty 
skupu działają coraz  lepiej i posiadają  do
kładną  ewidencję swoich  klientów.  Dlate
go nie jest już  tak prosto sprzedać  metalu 
z kradzieży.  Prawdopodobnie  część  krzy
ży  udało  się  zamienić  na  gotówkę,  część 
została  porzucona.  Trwa  postępowanie. 

Rabowanie grobów  należy  do najohyd
niejszych  przestępstw.  Wypada  wierzyć 
w przykładną  karę, mimo niewielkiej war
tości  skradzionych  krzyży.  (mn) 
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W piątek, 28 listopada na wernisażu spotkało się grono artystów 

ze Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy"  oraz  stali  bywalcy  Mu
zeum Hutnictwa i Kuźnictwa. Po wielu ekspozycjach autorów spo
za naszego miasta mieli okazję uczestniczyć w otwarciu  wystawy 
prac ustrońskich  twórców. Na ścianach znane i lubiane pociągnię
cia pędzlem, oswojone kreski, choć  tematy  nie tylko swojskie. To 
oczywiste,  gdy  prezentowany  jest  plon  trzech  plenerów,  z  czego 
dwa odbyły się poza granicami Polski w Niemczech  i na Węgrzech, 
a jeden  w  Dobce. 

Sztuka powinna  bronić się sama  i ta akurat  broni  się  doskona
le. Nie zaszkodzi jednak, jeśli  ktoś o twórczości  opowie.  Robi  to 
bardzo  ciekawie  i  profesjonalnie  Karo l  Kubala,  który  rozpo
czął  spotkanie.  Potem  o  kulisach  powstawania  prac  mówiła 
uczestniczka  wyjazdu na Węgry,  Iwona  DzierżewiczWikarek. 
  To  taki  polski  Kazimierz.  Tam  również  można  podziwiać 
kameralną  architekturę ,  kręte  uliczki ,  niewielkie  budynki . 
Wszędzie  widoczne są  wpływy  chorwackie,  co wiąże się z hi
storią  tego  miejsca.  Duże  wrażenie  robią  charakterystyczne 
kościółki. 

Wernisaż miał bardzo nowoczesną  oprawę. Wśród  tradycyjnie 
wykonanych  obrazów  stał stolik, na nim  laptop  i najnowszej ge
neracji  rzutnik. Można było nie  tylko słuchać  relacji z plenerów, 
ale również oglądać na dużym ekranie fotografie z miejsc, w któ
rych  odpoczywali  i pracowali  ustrońscy  artyści. 

Poznaliśmy  też ciekawe  szczegóły  z wyjazdu do  Neukirchen, 
z  którymi  zapoznawał  Andrzej   Piechocki,  jako  Brzim  i jedno
cześnie  prezes Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych.  Na  po
czątku  zamarzył  o  internetowych  wernisażach  w  galeriach  nie
mieckich,  węgierskich  i polskich.  23  listopada  otwierano  pople
nerową  wystawę  w  Neukirchen,  na  której  wystawiają  twórcy 
z  partnerskich  miast.  Być  może,  w  niedalekiej  przyszłości,  za
przyjaźnieni  artyści  będą  mogli  liczyć  na wirtualne  spotkania. 

Monik a  Niemiec 
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SPOKOJNE  KLIENTKI 
 Zostałyśmy  zaproszone  by  pokazać  paniom  najmodniejsze 
fryzury , zmieniającą  się modę   mówiła Danuta Janiak    fry
zjerka, która  razem  z mamą  Heleną  Krystą ,  właścicielką  zakła
du  w  Hermanicach  gościły  na  zebraniu  Koła  Gospodyń  Wiej
skich  w  Lipowcu. 

Każda uczestniczka spotkania mogła poprosić o obcięcie, pod
cięcie,  modelowanie  włosów. Najchętniej zabiegom  poddały  się 
najmłodsze członkinie  KGW  i one na koniec  fryzjerskiej wizyty 
prezentowały osiągnięcia fryzjerek. Ponieważ zebranie odbywało 
się  w  sobotę,  te z pań,  które  zdecydowały  się  na  fryzjerskie za
biegi,  miały  pięknie  ułożoną  fryzurę  na  świąteczny,  niedzielny 
dzień. 
 Ttita j  w zasadzie  robimy  głównie  skromne  fryzurki ,  ponie
waż  panie  trochę  obawiają  się  eksperymentów    mówiła  D. 
Janiak.    Wprawdzie  przygotowałyśmy  kolorowe  pasemka, 
ju ż  pod  kątem  Sylwestra  i karnawału,  ale nie cieszą  się  wiel
ki m powodzeniem. Jedynie jak o niewielkie urozmaicenie  fry 
zury. Myślałam, że uda się przekonać do czegoś bardziej  zwa
riowanego,  ale klientk i  wolą  spokojnie. 

Jeśli  chodzi  o zbliżające się bale,  to najprawdopodobniej  zno
wu  modne  będą  błyszczące,  kolorowe  włosy,  zwariowane,  wy
strzępione,  cieniowane,  nawet jeśli  włosy  są  upięte.  Koki  z  wy
stającymi, wymodelowanymi  kosmykami  nadal  są  na  czasie. 

e e y g h . a u 
na a e ę . . .

 Jeśli  chodzi  o  kolory ,  o  tych  najmodniejszych  dowiemy  się 
dopiero  na  następnym  szkoleniu    zaskakuje  mnie  odpowie
dzią  D. Janiak.   Teraz nie wystarczy się wyuczyć zawodu  fry 
zjerskiego i raz na jaki ś czas pojechać na kurs. Żeby  nadążać 
za  modą  i  najnowszymi  osiągnięciami  kosmetyki,  uczestni
czymy  w szkoleniach  raz  w miesiącu.  Jest  bardzo dużo  fir m 
na rynku , ogromna  konkurencja  i każda z tych fir m chce za
prezentować swoje nowości, materiały, chemię. Wśród  zakła
dów fryzjerskic h też jest konkurencja,  więc nie można  zosta
wać  w  tyle. 

Jesienią,  która  przecież jeszcze  się  nie  skończyła,  najbardziej 
trendy były właśnie kolory jesieni   odcienie złota, brązów, czer
wieni, najprościej mówiąc złota polska jesień na głowie. Od dłuż
szego czasu  bardzo popularne  są  balejaże, które nadal  będą  kró
lowały,  ponieważ  panie  bardzo je  sobie  cenią. 
 Na co dzień nie mam  czasu, żeby  pójść do fryzjer a i  bardzo 
się ucieszyłam, że mogę z tego skorzystać na zebraniu. To bar
dzo dobry  pomysł    mówiła  Ernestyna  Inglot ,  która od  53  lat 
należy do Koła w Lipowcu. Jej staż członkini  KGW jest  dokład
nie  taki  sam  jak  staż  małżeński.    Bardzo  prężnie  działamy 
i zawsze jest coś ciekawego na spotkaniach. Graj ą zespoły, są 
wykłady  o kuchni,  zdrowiu,  a dzisiaj  panie  fryzjerki . 

Po praktycznym  pokazie  fryzjerskim przyszedł  czas na  teorię. 
Panie  miały  okazję zadać  pytania  H. Kryście na temat  kłopotów 
z włosami.  Dowiedziały  się jak  sobie radzić z wypadaniem  wło
sów, przetłuszczaniem, jakie  stosować  szampony, odżywki,  kie
dy  robić  trwałe  i farbowania. Modelki  przechadzające się po sali 
jak  na wybiegu  zebrały  gromkie oklaski.  Monik a  Niemiec 
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( Ustroń  RESTAURACJA^ 
czynna  od  12.00 

Z a p r a s za  do  b i e s i a dy 
w  n i e z w y k le  n a s t r o j o w ym  w n ę t r zu  z  w y b o r ną  k u c h n ią 

i  d o b rą  z a b a w ą. 

Organizu jemy wspaniale  przyjęcia weselne,  komunijne, 
konfinmacyjnc, urodzinowe,  spotkania wigilijne ,  noworoczne, 

bankiety, zabawa walentynkowa, bale karnawałowe 

piątki ,  soboty  disco    dancing  WSTĘP WOLNY 
^Ustroń ,  ul. 3  Maj a  39a,  tel.  (33) 854  14  41J 



Remontowany k y . . . .

Trasa  od  ustrońskiego  Rynku  do  ul.  Gałczyńskiego,  Gimna
zjum nr  1, ul. Partyzantów  prowadzi  często ul. 9 Listopada.  Oso
by, które  stale nią  chodzą, od  kilku  miesięcy  są  świadkami  prze
obrażania się will i pod numerem  16. Jej piękną  architekturę jesz
cze niedawno psuł  sypiący się z elewacji  tynk. Gdyby  ktoś  przy
stanął, dojrzałby  uroki  wejścia  zdobionego  kolumnami,  central
nego  balkonu,  bocznego  tarasu.  Pozostawało  wrażenie,  że  bu
dynkowi  przydałby  się  gruntowny  remont.  Wziął  się  za  niego 
właściciel.  Co  więcej  z  tyłu  powstał  nowy  budynek  z  mieszka
niami do wynajęcia, stylem pasujący do już  istniejącego. Do góry 
zaczął  się piąć w kwietniu,  a już  w  listopadzie  położone  są  pod
łogi  i zakończone  prace we wnętrzach.  Jednocześnie  odnawiano 
will ę „Banszlówkę". Nazwa pochodzi od nazwiska  budowniczych 
i  właścicieli  domu  do  1973  roku.  Wstawiono  nowe  okna,  prze
prowadzono  renowację betonowych  balustrad,  trwają  konieczne 
prace w środku.  Na  piętrze znajdować się będzie  mieszkanie,  na 
dole są pomieszczenia  do wynajęcia. Właściciel  chce je  przezna
czyć na gabinety  lekarskie,  co ma związek z przyszłym  przezna
czeniem  całego  kompleksu,  który  ma  powstać  wokół  już  istnie
jących budynków. O szczegółach  inwestor niestety nie chce jesz
cze  mówić.  W  przeciwieństwie  do  potoku  Bładniczka,  oszpeco
nego  i ostatnio  bardzo zaśmieconego,  nowa  zabudowa  fragmen
tu  ul.  9 Listopada,  może  stać  się ozdobą  centrum.  (mn) 
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BRAMY PRZESUWNE KUJE 
i  skrzydłowe,  kraty,  balustrady, 

przemysłowe  (automatyka)." 
OGRODZENIA SIATKOWE 

OGRODZENIA Z ELEMENTÓW PRETOMCH 
CYNKOWANE, POWLEKANE PCV 

DOWÓZ
Marek  Cieślar,  tel.  8545106, 

tel.  kom.  0601516854. 
Ustroń,  ul.  Dominikańska  24  a 

GABINE T  KOSMETYCZN Y 
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 a g   2 5  zł 
Ustroń, 9 Listopada 3 (nad potoczkiem, I piętro) 
tel.  8545972;  0  501628953 
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Każdy  artysta  powinien  być 

wolny  i  przelewać  na  płótno 
czy  papier  to,  co  czuje,  myśli 
i potrafi  sobie  wyobrazić. 

Powyższe  słowa  to  kredo 
Romana  Kędzierskiego,  ma
larza,  którego  obrazy  wysta
wiane  są  w Oddziale  Muzeum 
„Zbiory  Marii  Skalickiej". 
  Rysuję  dwoma  rękoma, 
lewą  i  prawą  bez  różnicy  
mówi  o  swych  uzdolnieniach 
R.  Kędzierski.    Może  to  ba
nalnie  zabrzmi,  ale  rysowa
łem  ju ż  w  przedszkolu,  a 
moje  rysunki  wyróżniały  się. 

R.  Kędzierski  pochodzi 
z  Łodzi.  Tam  też  pobierał  wy
kształcenie  plastyczne.  Przez 
dwa  lata  był  studentem  grafi
ki.  Później  uczęszcza  do  trzy
letniej Szkoły Techniki  Teatral
nej  i  Filmowej  przy  Łódzkiej 
Wytwórni  Filmowej.  Tę  szko
łę  kończy  z  wyróżnieniem. 
Przez cały czas  tworzy,  jednak 
nie pozwala  to utrzymać  rodzi
ny.  Gdy  w  1982  r.  ożenił  się 
i  przeprowadził  do  Katowic, 
z  konieczności  otwiera  pra
cownię  rzeźby sakralnej  i użyt
kowej. 
 Namalowałem  bardzo  dużo 
obrazów,  któr e  poszły 
w  świat.  Teraz  nie  wiem, 
gdzie  te  rzeczy  są    mówi  R. 
Kędzierski.    Na  studiach 
moje  rysunki  krytykowano , 
że  to nie jest  to, że  trzeba  ry 
sować  inaczej.  To  mnie  bar
dzo denerwowało.  Jeden  tyl 
ko  asystent  dawał  mi  trochę 

R. Fot. .

wolnej   ręki . To on  mi  mówił, 
że mam  rysować, bo mam  do 
tego ogromne  predyspozycje. 
Odchodzę  od  akademizmu, 
pewnej   maniery,  od  której 
bardzo  trudn o  się  wyzwolić. 
Miałem  bardzo  długą  prze
rw ę i teraz powoli wracam  do 
malowania.  W  obrazach  jest 
moje  wnętrze,  to co czuję,  co 
mni e  inspiruje ,  jest  moją 
podświadomością,  moim 
nadrealnym  światem  we
wnętrznym.  Bardzo  inspiru 
j e mnie Rene Magritte ,  twór 
ca surrealizmu, ale jednocze
śnie  twórca  bardzo  subtelny. 
Oczywiście nie porównuj ę się 
do  niego. 

Obrazy  R.  Kędzierskiego 
nawiązują  do  surreal izmu. 
Utrzymane  w  żywych  bar
wach, jednak posępne.  (ws) 
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O tym, że zbliża się zima świadczą  nie tylko spadki temperatur i 
spadające liście z drzew. Jesienią  zaczyna  się  również  wędrówka 
zwierząt przygotowujących się do zimy i szukających spokojnych, 
a przede wszystkim ciepłych kryjówek. Niektóre zwierzęta „pchają 
się" (zapewne wielu z nas westchnie w tym momencie  „niestety") 
do  naszych  domów  czy  szop.  Strychy  i piwnice  okazują  się  cał
kiem atrakcyjnymi zimowiskami, zapewniającymi wielu drobnym 
zwierzętom, zwłaszcza owadom, doskonałe warunki by przetrwać 
zimowy czas. Jednak jakoś tak ten 
świat jest  urządzony,  żc  zdecydo
wana  większość owadów    roba
li , chroboków   budzi u zdecydo
wanej  większości  ludzi  nie  sym
patię,  ale  wstręt  lub  odrazę.  Jak 
kończy  się  dla  większości  owa
dów odkrycie przez człowieka ich 
zimowej kryjówki w piwnicznym 
kącie lub innym zakamarku   nie muszę chyba opisywać. Z reguły 
na podorędziu  znajduje się jakiś  śmiatok,  zwinięta  poręcznie  ga
zeta  lub  „coś ciężkiego"  i... Powyższą  reakcję wywołują  zwłasz
cza  wszystkie  ruchliwe  stworzenia  zaopatrzone  w  czułki  i  sześć 
nóg, które przez wielu  ludzi bywają nazywane generalnie  „karalu
chami". Pod  tą nazwą  często kryją się zupełnie z karaluchami  nie 
związane,  a bardzo  pożyteczne  dla  człowieka  chrząszcze  zwane 
biegaczami. 

Jak  na nasze  rodzime chrząszcze  są  to owady  dość duże,  dora
stające do ok. 4,5 cm długości  ciała. Wszystkie gatunki  biegaczy, 
a  jest  ich  w  Polsce  ok.  30,  są  bardzo  do  siebie  podobne, 
a przynajmniej mają wspólny  „plan budowy". Całe ciało jest  wy
dłużone  i smukłe, zaczyna się niezbyt szeroką  głową  uzbrojoną  w 
masywne, podobne do obcęgów, żuwaczki  oraz nie za długie, nit
kowate i segmentowane czułki. Za głową znajduje się płaskie przed
plecze  i  odwłok,  osłonięty  solidnie  wyglądającymi  pokrywami. 
Wszelkie  porównania  zewnętrznych  podobieństw  biegaczy  do 
zbrojnego rycerza  lub opancerzonego  pojazdu są  w pełni  uzasad
nione. Mimo to biegacze są bardzo ruchliwe, co zawdzięczają  trzem 
parom  długich  i silnych  nóg  (nóg  bieżnych,  jak  dodają  fachowe 
książki, czyli służących do biegania, a nie np. do grzebania w zie
mi). Biegacze z reguły mają ubarwienie ciemne, czarne, brązowe, 
bardzo często o metalicznym połysku. W zdecydowanej większo
ści  są  to owady  nie  latające (mają  uwstecznione  skrzydła  ukryte 
pod zrośniętymi u wielu gatunków pokrywami). Rozróżnić gatun
ki biegaczy  stosunkowo  łatwo,  bo wyraźnie  różnią  się fakturą  na 
pokrywach,  które  mogą  być  przyozdobione  w  przeróżne  żebra, 
„łańcuchy",  rzędy  dołków  lub  wypukłości.  Są  to  cechy  tak  cha
rakterystyczne  i rzucające się  w  oczy,  że  od  nich  nadano  nazwy 
szeregu gatunkom. Mamy więc biegacza skórzastego (to najwięk
szy  krajowy  biegacz),  pomarszczonego,  dołkowanego,  granulo
wanego, gruzełkowatego  i wręgowatego.  Za najładniejszego bie
gacza żyjącego w naszym kraju uchodzi biegacz zielonozłoty, który 
jak  sama  nazwa  wskazuje, mieni  się  i  lśni  zielonkawo  i złotawo. 

Ta a o o ś o . e 
ko a . . .
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„paradując" przy  tym  na czerwonawych  nogach.  Do najpospolit
szych zalicza się biegacza ogrodowego, który upodobał sobie wil 
gotne  lasy, parki  i ogrody.  Jego  brązowawe  lub czarne,  z  lekkim 
fioletowym lub niebieskim połyskiem pokrywy przyozdabiają rzę
dy  niewielkich  zagłębień. 

Mimo  że biegacze  należą  do owadów  ładnie  ubarwionych,  to 
nie tylko z tej przyczyny  są  to chrząszcze warte  zainteresowania 
i ochrony. Kiedy przegląda się dowolny słownik owadów, to przy 

każdym gatunku biegacza w opi
sie  znajdziemy  uwagę — „poży
teczny"  lub  „bardzo  pożytecz
ny".  Biegacze  są  bowiem  owa
dami drapieżnymi,  niestrudzenie 
polującymi przede wszystkim na 
różne  larwy owadów,  gąsienice, 
ślimaki,  dżdżownice.  Chrząsz
cze  te  są  bardzo  żarłoczne  (za

równo  owady  dorosłe, jak  i  larwy)  i zjadają w ciągu  roku  nawet 
do  kilkuset  gąsienic.  Jako  że  obecność  i  gąsienic,  i  ślimaków 
w ogrodach,  sadach  lub uprawach  rolnych nie jest przez nas mile 
widziana,  biegacze  są więc naszymi  sprzymierzeńcami  w  walce 
z tymi  tzw. szkodnikami.  W większości  biegacze prowadzą  noc
ny  tryb  życia,  a za dnia  kryją  się pod  kamieniami,  w  ściółce  le
śnej,  w  ziemnych  jamkach  lub  pod  korą  próchniejących  kłód. 
W  tych  samych  miejscach zimują, szukają  także zimowych  kry
jówek choćby  w pryzmie ogrodowego  kompostu  lub w piwnicy. 

Podobne  do  biegaczy  zarówno  pod  względem  budowy,  jak 
i  „stylu  życia"  (należą  do  tej samej  rodziny  biegaczowatych,  li 
czącej w  Polsce ok.  500  gatunków)  są  żyjące na drzewach  dwa 
gatunki  liszkarzy   liszkarz mniejszy  i liszkarz  tęcznik.  Liszkarz 
tęcznik  dorasta  do  3  cm  długości,  ma  krępe,  masywne  ciało 
i  pięknie  ubarwione,  zielone  i  mieniące  się  tęczowo  pokrywy. 
Tego  chrząszcza  powinni  darzyć  szczególną  sympatią  leśnicy 
i sadownicy, bowiem ze szczególnym upodobaniem  liszkarz zja
da  gąsienice  motyli,  powodujące  spustoszenia  wśród  drzew  
brudnicy  nieparki,  brudnicy  mniszki  i barczatki  sosnówki. 

Kiedy napotkamy biegacza  lepiej dać mu spokój, bo to nie  tyl
ko  owad  zdecydowanie  pożyteczny  dla  człowieka,  ale  przede 
wszystkim  objęty w naszym  kraju ochroną  ścisłą. 

Aleksander   Dorda 

PROMOCYJNY  KREDYT 
ŚWIĄTECZN0N0W0R0CZNY!!! 

(od  1.12.2003  r.  do  31.12.2003  r.) 
z ę k ć e

Oferujemy promocyjny  kredyt 
świątecznonoworoczny 

do wysokości  5.000,00  złotych 
na bardzo  korzystnych  warunkach 

Okres y o 2
e , a
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Zapraszamy  do  naszych  placówek 
w  Ustroniu,  w Wiśle  oraz w  Istebnej. 
Bliższych  informacji udzielamy  pod numerem  telefonu: 

8556984 

4 grudnia 2003  r. 
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ul. Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul.  3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Motyle  z kolekcji  Henryka  Brzeziny 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

B&K e  ul. Blaszxzyka  19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas. 

ul.  Sanatoryjna  7.  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9  1 3. 

Rynek  3A,  tel. 8545458, email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stałe:   „Postacie  i sceny  literatury  polskiej,,, w seriach:  „Try
logia", „Pan Tadeusz",  „Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"i  inne. 
Biur o  i galeria czynne: od poniedziałku  do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

ul.  3 Maja  14,  tel.  854 45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica  dla dzieci  (szk. podst.  i gimnazjum), 
 poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 

—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
piątki:   godz.  15.30  17.00. 

b a , Ustroń,  ul.  Rynek  4 (byłe  liceum  koło ZUS) 
    czwartek  od  17.30 

  wtorek  od  17.30 
b a   w pozostałe  dni  od  17.00 

Telefon: 8541984,  tel.  kont.:  0 601  516854. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla dzieci  i  młodzieży: 
komputerowe,szachowe,plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,taniec 
nowoczesny,taniectowarzyski,rękodzieło  artystyczne,fotograficzne, 
modelarskie.  Zajęcia odbywają  się w godzinach  popołudniowych, 
kur s języka  angielskiego   wtorki  godz.  17.0018.00  sala  nr  2 
gimnastyka  lecznicza   pon.  i czw. 19.0020.00  sala  nr 7 

  śr.  i pt.  9.0010.00  sala  nr  7 
Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego:  nauka  gry na:  fortepianie, 
keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie,  skrzypcach, 
akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia  wokalne. 
Zajęcia odbywają  się  w godzinach  popołudniowych 
Stowarzyszenia  i związki: 
Zw.  Kombatantów  RP i Byłych  Więźniów  Politycznych 

 poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I  i II I  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Zw.  Inwalidów  Wojennych  i Byłych  Więźniów  Politycznych 
II  i  IV  wtorek  miesiąca  10.0012.00  sala  nr 2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

  środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidów  Wojennych   czwartek  10.0012.00  sala  nr 2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK    piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria 

  próby  wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "    próby:  wtorek  18.0020.00 

Rynek  2,  tel.  8542653, 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
sobota  8 .3013 .00 
ul. Sanatoryjna  7,  8542025 
 od  poniedziałku  do  piątku  8.45    16.00 
sobota  8 .4513 .00 

b a y m e A
Ustroń,  ul. Wantuły  47  (sala  świetlicowa). 
 poniedziałki  :  Pomoc  w nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
13.30  16.30  zajęcia  rozwijające  ruchowotaneczne, 

 wtorki :  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VVI  szkoły 
14.0017.00  podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 
 :  12.30   14.30  Pomoc  w nauce  dla dzieci  młodszych  (kl.  IIY ) 
14.30  16.00 
 piątki : 
13.00  14.30 
14.00  17.00 

Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej). 

Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej) 
Pogotowie  naukowe  dla dzieci  klas  VVI  szkoły 
podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

ul. 3  Maj a  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 
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Sklep „Wszystko od 4 zł". Tu  ku
pisz  dużo i tanio.  Ustroń,  ul.  Ko
nopnickiej  13 B. 

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

Praca  na  nartach.  Szczegóły: 
www.nartus.pl  tel. 0506206500. 

Wynajmę  lub  sprzedam  sklep 
50m2  przy  ulicy 9 Listopada 3, 
Ustroń. Tel.  8545253,8578299 
wieczorem. 

Pokój do  wynajęcia. 
Tel.  8547137. 

Sprzedam stemple budowlane  120 
szt., wys.  2,5m. 
Tel.  0603077323. 

Tania  odzież  zachodnia,  niskie 
ceny,  sprzedaż  na  sztuki  oraz  na 
wagę  9 zł./kg, obniżka do  30%. 
Hermanice,  ul.  Skoczowska  74 
(przy  sklepie Spar). 

Do wynajęcia pokój. 
Tel.  8543235. 

Poszukuję  dwupokojowego 
mieszkania  do wynajęcia. 
Tel.  8541443  po 20.00. 

Wideorejestracja cyfrowa, zdjęcia. 
Tel.  8547036. 

Serwis  RTVSAT,  Play  Station  I i 
II , przeróbki   Riper;  Sony, Pana
sonic,  Philips,  Grundig,  Pioneer, 
Samsung,  LG,  Sharp,  telefony, 
faxy, CBRadia,  monitory.  Ustroń, 
Daszyńskiego  26,  tel.  8543465, 
0605311548. 

Kupię  wojskowy  termos  kuchen
ny o pojemności ok. 25  litrów  lub 
większy. Tel. 0607  88 27  95. 

NAJTANIE J  > 
Ustroń  Hermanice, ul. Skoczowska  47e 
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KULTUR A 
5.12  godz.  12.00 

6.12  godz.  14.00 

89.12 

10.12  godz. 9.30 

13.12  godz.  16.00 

Ogłoszenie  wyników  konkursu  na  naj
piękniejszy stroik  Bożonarodzeniowy 
 sala  widowiskowa  MDK  „Prażakówka" 
Świąteczne  kolędowanie z Mikołajk ą 
Bajką  impreza Mikołajkowa dla dzieci: 
kolędy,  konkursy,  zabawy,  nagrody  nie 
spodzianki    Rynek 
Wystawa  pokonkursowa  stroików 
 i.  15 MDK  „  Prażakówka " 
Audycj a  muzyczna  Filharmoni i  Ślą
skiej   „Homofoni a  i polifonia"   MDK 
„Prażakówka" 
Wernisaż  twórczości  bożonarodzenio
wej   ustroniaków   Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa 

K I N O  „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 

4.12  godz.  18.15  Chicago   musical  (15 1.) USA 
godz.  20.15  Pewnego  razu  w Meksyku   Desperado 2 

fil   akcji (18 1.) USA 

Y
4.12  apteka ,  ul. Cieszyńska 2,
57.12   apteka ,  ul. Skoczowska 111, .
810.12   apteka ,  ul.  Daszyńskiego  8, .
1113.12  aptekaPod ,  ul. 3 Maja 13,
Przejęcie  dyżuru  następuje  o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

W numerze 48 z początku grudnia  1993 roku na pierwszej stro
nie  zaczyna  się  artykuł  opisujący wybuch,  jaki  miał  miejsce  25 
listopada w Hermanicach:  „Przerażeni  mieszkańcy  powychodzili 
z  domów  i wtedy  zobaczyli  gruzy  budynku  przy  ul.  Sztwiertni. 
Obok  doszczętnie  zburzonego  domu i w okolicznych  ogródkach 
leżały  żaluzje,  firanki,  skrzynki  balkonowe.  [...] Praktycznie  po
został jeden  narożnik  domu.  [...]  Przyjechała ciotka z Nierodzi
mia i dlatego  siedzieliśmy  w  tym  narożnym  pokoju  [...]  Inaczej 
siedzielibyśmy gdzie indziej i na pewno byśmy zginęli"  mówiła 
właścicielka.  Powodem  wybuchu  był  gaz.  Natomiast  w  Kronice 
Policyjnej, pod  datą  21.11.1993  r. czytamy  o pożarze,  który  wy
buchł w kwiaciarni  „Orchidea" przy ul. 9 Listopada. Spaleniu ule
gło wnętrze wraz z  towarem. 

Odnotowaliśmy,  że  mieszkańcy  skarżą  się  w Urzędzie  Miasta 
na oblodzenie chodników i jezdni oraz, że firma „Haro" poprowa
dzi  miejską  informację turystyczną.  Pisaliśmy  także o  zmianach 
na  lepsze  w  wyglądzie  internatu  technikum,  odkąd  rozpoczęło 
działalność  Studium Techniki  Dentystycznej. 

Franciszek Drewniok w liście do redakcji zwraca uwagę, że pusty 
parking  w Jaszowcu, znajdujący się przy byłej bazie  „Czantorii", 
od zmroku do świtu oświetlany jest 20  lampami. 

W pierwszym grudniowym  numerze znalazło się  wspomnienie 
o zabawach  i pracy w „Gromadce Dziecięcej" prowadzonej w la
tach 60.  i 70. przez panią Józefę Jabczyńską. W wywiadzie z rad
nym Stanisławem Maliną omówiono działania Rady Osiedla Cen
trum, która wówczas obejmowała obszar od ul. Partyzantów przez 
Zawodzie  po  ul.  Fabryczną,  przyszłość  łąki  między  ul.  Brody 
a Konopnicką,  „Prażakówki",  klubu  sportowego  „Kuźnia". 

Na stronie 6. znajdziemy ciekawe zdjęcie dzieci, które pędzą  na 
seans do kina „Uciecha".  (mn) 
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PIĘĆ  SETÓW 
TRS  „Siła "  Ustroń   MK S  Wodzisław  3:2 

(14:25,  9:25,  25:14,  25:20,  15:9) 

Wydawało się, że ten mecz będzie miał bardzo krótką  historię. 
Mimo dopingu publiczności, siatkarki TRS „Siła" przegrały gład
ko  dwa  pierwsze  sety z Wodzisławiem  w  meczu  grupowym 
o  mistrzostwo  Śląska juniorek  młodszych.  Mecz  rozegrano  26 
listopada w sali gimnastycznej SP2. Jak twierdzi trener Zbigniew 
Gruszczyk, dziewczęta jeszcze nie przegrały seta do 9. Tymcza
sem  w drugim  secie jedna  zawodniczka  Wodzisławia  serwując 
robi ponad  12 punktów. Nasze  siatkarki  tak  są  spięte, że nie  po
trafią  skutecznie  odebrać  zagrywki.  Publiczność  nieco  przyci
cha, a dziewczyny jakby  na przekór zaczynają grać  i co najważ
niejsze  wygrywają.  Teraz  one  zdobywają  po  kilka  punktów 
z zagrywki,  dobrze  bronią  i atakują. Przy  remisie  2:2  niektórzy 
kibice  nie  wytrzymują  napięcia.  Doping  się  wzmaga,  tym  bar
dziej, gdy okazuje się, że piąty set w wykonianu  „Siły " jest  rów
nie dobry jak  dwa  poprzednie. 
 Jakoś na początku nie mogłyśmy  uwierzyć, że ten mecz mo
żemy wygrać. Potem udało się odzyskać motywację i wygrać. 
Gdy się przegrywa dwa pierwsze sety, to jest duży stres i wte
dy  trzeba  się  zachęcać  do  gry  i nie  tracić  wiary  w  sukces 
  powiedziała  tuż  po  ostatnim  gwizdku  kapitan  drużyny  Anna 
Pietras. Stojąca obok koleżanka szybko dorzuca:  Bo my jeste
śmy mistrzyniami  piątego  seta. 

Publiczność  z sali  rozchodziła  się w dobrych  nastrojach,  choć 
po  fatalnym  początku  w  sukces  nikt  nie  wierzył.  Tym  większy 
był doping, gdy dziewczyny zaczęły wygrywać, a dosłownie szał 
radości, gdy  w końcu  wygrały. 

Siatkarki  TRS  „Siła" grały  w składzie:, Sylwia  Szindler,  Syl
wia Szlaur, Justyna Trybalska, Natalia Żebrowska, Mari a Ha
ratyk , Anna Pietras, Kaj a Romaniuk, Mirosława  Kędzierska, 
Zuzanna  Gońda,  Katarzyna  Sikora. 

Po  spotkaniu  trener Z. Gruszczyk  powiedział:  Nie  spodzie
wałem się, że po tak gładko przegranych dwóch setach, dziew
czyny  się  pozbierają  i będą  w  stanie  wygrać.  To  graniczyło 
z  cudem.  Może  gorąca  atmosfera  panująca  na  trybunach 
z początku j e  paraliżowała.  Na  trybunach  byli  rodzice,  zna
jomi ,  co  chyba  j e  stresowało.  Jednak  uzyskały  wynik  pozy
tywny i nie  powinno  być  problemów z wejściem  do  finałów 
Mistrzostw Śląska, jeżeli oczywiście wygramy mecze z zespo

W u Fot. .

Ustroń,  ul. Daszyńskiego  1. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu  lub na wynos 
w  cenie  6,50  zł,  proponujemy 
również  3 rodza je  pierogów 
domowych  na  k i l og ramy 
w  cenie:  pierogi  z  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł / kg 

pierogi  ruskie   10  zł/kg 

JARMARK 
  ADWENTOWY 

13.12.03  80  z ł /os 
SLOWACJAVelka  Raca 
Jednodniowe wyjazdy na narty 
96  zł/os.,  dzieci  80  zł 
W cenie: 
przejazd autokarem, całodniowy SKIPASS, 
ubezpieczenie, pilot, podatek VAT 

B.U.T .  „ U s t r o n i a n k a " 

g . . .

łami, któr e są za nami. Przy trzecim miejscu w tabeli konieczne 
będzie  rozegranie  meczu  barażowego  o  finał.  Po  cichu  jed
nak  liczę  na  dobry  występ  w  BielskuBiałej i walkę z BKS. 
W pierwszej   rundzie  co prawda  z tą drużyną  przegrały,  ale 
jest  to zespół  na  podobnym  poziomie  i można  z nimi  powal
czyć. Chciałbym  wyróżnić  za postawę w spotkaniu  z  Wodzi
sławiem  rozgrywającą  Annę Pietras oraz przyjmując ą  i ata
kującą Sylwię Szindler. Pozostałe dziewczyny zagrały na śred
nim poziomie i stacje zdecydowanie na więcej. Po kontuzjach 
wypadły  ze  składu  dwie  zawodniczki   Kasia  Kuraczowska 
i Luiza Haratyk . Teraz nie trenuj ą półtora miesiąca  i na pew
no zaraz po kontuzj i na niewiele będzie można liczyć, a libero 
L .  Haratyk  to  bardzo  wartościowa  zawodniczka.  K.  Kura 
czowska też wychodząca  w pierwszej  szóstce. Jeżeli z zespołu 
wyciąga się jakieś ogniwo, to zmienia się organizacja gry. Dla
tego jeszcze  w  tej  chwili ,  zespół  nie gra  tak  dobrze, jak  fak
tycznie potrafi .  Wojsław  Suchta 
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W konkursie ogłoszonym przez nasz Salon, Paulina  wylosowała 
Sylwestra w Wiedniu dla Krystyny Zwias z Ustronia 
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Nagrodą  za wyjątkowe osiągnięcia w Międzynarodowym  Eku
menicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej była trzydniowa  wyciecz
ka do Łańcuta  i okolic.  Pojechało  na nią 15 uczniów  wyznania 
ewangelickiego  i katolickiego pod opieką  p. Zuzanny  Bożek,  Ka
riny  Wowry  i s. Anety  Folkert.  Koszty  przejazdu  pokryła  firma 
WNWM  „Ustronianka",  której bardzo  serdecznie  dziękujemy za 
otwartość  i życzliwość  i polecamy ją Bożej  Opiece.  Dziękujemy 
również parafiom: rzymskokatolickiej i ewangelickoaugsburskiej 
w Ustroniu za pomoc w umożliwieniu  nam  wyjazdu. 

Mamy  nadzieję,  że wyprawa  była  dla młodych  czytelników 
Bibli i  wytchnieniem,  a jednocześnie  poznaniem  nowych  zakąt
ków  naszego  kraju. 

Posłuchajmy  ich  refleksji. 
„ W dniach  1518 października  2003 w nagrodę za bardzo  dobre 

wyniki w ekumenicznym konkursie wiedzy biblijnej byliśmy na wy
cieczce w Łańcucie.  Zwiedzaliśmy:  zamek,  muzeum  ikon,  powo
zownię  w  Łańcucie,  Przemyśl,  poznaliśmy  ciekawych  ludzi, 
a nawet zamówiliśmy  prezenty na Boże Narodzenie. W drodze po
wrotnej  zobaczyliśmy  jak piękne  są  Bieszczady  i  największą 
w Polsce zaporę w Solinie. Zakwaterowanie w klasztorze  Borome
uszek  było dla nas  ogromnym  przeżyciem.  Mimo  przejmującego 
zimna wycieczka była bardzo udana."  Ania, Ola i Gosia 

Halo  gaździnki 
Prziznejcie  sie,  czy Wy chodzicie  aspóń  ponikiedy  na  imprezy 

kulturalne  w naszym  mieście.  Dyć przeca  na „Prażakówce,  abo 
w Muzeum  za darmo  możecie  uwidzieć  czy usłyszeć  przeszumne 
rzeczy

Jo  łoto  pod  koniec  października  znaszłach  sie na  Muzycznej 
Jesiyni  na  „Prażakówce".  Wierzcie  abo ni. Siedziałach  za sto
ły m  lako  elegantka,  piłach  kawe  i posłóchałach  jak  tako  jedna 
paniczka  gro na harfie.  Było  to w sobotę,  tóż już  łod  popołednia 
żech  sie przed  zdrzadłym  rychtowała.  Cere  popytałach  coby  mi 
krowę  na śćmiywku  podoiła,  a jo  już  po łobiedzie  bigłowała  moji 
modre  szaty  w strzybne  kwioteczki,  co chodzym  w nich  jyny  na 
wiesiela  abo  pogrzeby,  coby  wyglóndać  jako  prowdziwo  panicz
ka.  Włosy  pospinałach  hornodlami,  do uszy  se dalach  oryngle, 
czorne  s trzewiki  namazałach  globinym.  Ale że już  były  przimroz
ki,  tóż żech  se  wziyła  szumny  kłobuk  i manteł  z  krągłym  z  lisi 
skóry.  Szłach  se pumalutku  ku tej „  Prażakówce  ", a wszyscy  sie 
na  mnie  dziwali,  co to za elegantka  idzie. 

Tóż jak  byłach  już  w postrzodku  słóchóm  tej szumnej  muzyki, 
aż  tu nogłe  synek  łod moji  cery  przismyczył  sie za mnóm  taki 
umazany  jako  to z pola  i szkubie  mie za rynkę  coby  iś  naspadek 
ku  chałupie,  bo mama  krowy  podojić  nie poradzi,  że krowa  cało 
dziwoko  i muszym  se iś hónym  ku ni.  Synek  to wszycko  godoł  doś 
głośno,  ludzie  sie dziwajóm  na mie,  a jo  cało  w gańbie  idym  ku 
dwiyrzóm  z tym małym  usmarkańcym. 

Nó  i widzicie,  chciałach  sie wyrwać  z tego  kieratu,  nałe  czy sie 
mi  to udo?  Jak jeszcze  kiedy  sie wybierym  miyndzy  ludzi,  to w 
chałupie  nie powiym  kaj idym.  Tóż  niech  mie chladajóm  po ca
łym  świecie.  Zuzka 

Po u y e Fot. .

POZIOMO :  1) niebawem  nadejdzie, 4) otoczenie  władcy, 
6)  belgi jski  kurort,  8)  Gabriela  dla  znajomych, 
9) cztery w pokoju,  10) na psiej szyi,  11) baśniowy  skarbiec, 
12) zastój, zniechęcenie,  13) szkolna godzina,  14) glony  mor
skie,  15) wyczekuje  listonosza,  16) polski  pilot  sportowy, 
17) ma nibynóżkę,  18) wierzba  płacząca,  19)  statek  Noego, 
20) wróg zająca. 

PIONOWO :  1) ciemne  miejsca,  zaułki,  2) udaje  motocykl, 
3)  żony  i  nałożnice,  4) zwierzchnik  kościoła  w  Tybecie, 
5)  rosyjskie  złotówki,  6) chronione  kwiaty  leśne,  7) drogo
cenna  tkanina,  11) czołówka  wyścigu,  13) drzewo w górach, 
14) formacja piłkarska. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 12 grudnia. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z nr  46 

L A U R  D L A  W A N D Y  M I D E R 

Nagrodę 30 zł otrzymuje otrzymuje  HELEN A  GŁAŻEW 
SKA, Ustroń, os. Manhatan  3/32. Zapraszamy  do  redakcji. 

30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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