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Rozmowa  z  Zygmuntem  Białasem,  geologiem, 

były m  przewodniczącym  Rady  Miejskie j   (2) 

Jesteś geologiem.  Czy Ustroń jest miejscem  atrakcy jnym  geo
logicznie? 
Uważam,  że  pod  względem  geologicznym  Ustroń  jest  położony 
atrakcyjnie. Beskid  Śląski jest  częścią  Karpat Zewnętrznych,  któ
re  powstały  podobnie  jak  Alpy  czy  Himalaje  kilka  milionów  lat 
temu, w okresie alpejskich  ruchów górotwórczych. Z kolei w cza
sie geologicznie najmłodszym, tj. w czwartorzędzie,  lodowiec skan
dynawski,  który  pokrył  większą  część  Europy,  dotarł  do  północ
nych  krańców  Ustronia, opierając się swym  czołem  o  wypiętrzo
ne Beskidy. Geologiczne dzieje Ustronia są ciekawe  i opisałem  je 
w  l numerze  Przyrodnika  Ustrońskiego z 2002  r. W moich  publi
kacjach w Przyrodniku  i Kalendarzu  Ustrońskim  staram  się wyja
śnić  i spopularyzować  budowę geologiczną  naszej miejscowości. 
Proponuję,  aby  idąc  na  Równicę  czy  Czantorię,  spojrzeć  nieco 
inaczej na kamienie, o które się potykamy, wziąć je do ręki  i uważ
nie oglądnąć ich powierzchnię. Zauważymy  wówczas, że składają 
się  z  ziaren  różnej  wielkości,  dostrzeżemy  połyskującą  srebrzy
ście mikę, delikatne  żyłki  kalcytu  czy  też czasami  dziwne  formy, 
które ogólnie określa  się mianem  hieroglifów. A jeśli  uzmysłowi
my  sobie,  że  kamień,  który  trzymamy  w  ręce  powstał  dziesiątki 
milionów  lat temu, to być może zabierzemy  go ze sobą. W  Ustro
niu  mamy  ciekawe  formy geologiczne,  głównie  w głęboko  wcię
tych dolinach  potoków. Na co dzień możemy  podziwiać  krajobraz 
ukształtowany  przez  geologię.  Inny  charakter  mają  Równica 
i Czantoria uformowane z piaskowców  godulskich, a inny  Kopie
niec  i Jelenica  utworzone  z  wapieni  zwanych  cieszyńskimi.  Za
równo  piaskowce jak  i wapienie  były jeszcze  przed  30.  laty  eks
ploatowane  w miejscowych  kamieniołomach.  Niektóre  z nich,  ze 
względu na walory geologiczne oraz fakt, że są świadkami  historii 
górnictwa odkrywkowego Ustronia, powinny zostać objęte ochro
ną, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Dodam jeszcze, że zróż
nicowany  charakter  posiadają  wody  podziemne  Ustronia    jedne 
są  używane  na  co  dzień  do  picia,  inne  butelkowane  przez  firmę 
„Ustrońianka",  a  te najgłębiej położone  wydobywa  się dla  celów 
leczniczych. 

Niewątpliwi e  twoim  osiągnięciem  zawodowym  jest  wlewanie 
solanek  po  zabiegach  z  powrotem  pod  ziemię,  co  nazywane 
jest  zatłaczaniem  do  górotworu. 
To nie tylko moje osiągnięcie, ale bezsprzecznie  mam  w tym  roz
wiązaniu  znaczący  udział.  Muszę jednak  wrócić  do  roku  1973 r., 
kiedy  na Zawodziu  był  wykonany  pierwszy  odwiert  przeznaczo
ny  do  wydobywania  solanek  leczniczych.  W  tym  też  roku  prze
prowadziliśmy  się z Wrocławia do Ustronia. Chciałbym dodać, że 
motywem  przeprowadzki  była chęć pracy w charakterze  hydroge
ologa  w  budowanym  od  podstaw  uzdrowisku.  Ofertę  złożyłem 
ówczesnemu  dyrektorowi  Uzdrowiska  „UstrońJastrzębie",  dr. 
Janowi Rottermundowi, który moją propozycję przyjął. Moim pod
stawowym  zadaniem  było  wykonanie  długotrwałych  badań  hy
drogeologicznych  w odwiercie  na  Zawodziu.  Ponadto  prowadzi

(cd.  na  str.  2) 

Listopadowy  las.  Fot.  W.  Suchta 

ZA TYDZIEŃ  PODATKI 
Relację  z  pierwszej  części  sesji  Rady  Miasta  zamieszczamy 

na str. 4. W drugiej części  uchwalono podatki  i opłaty  lokalne na 
rok  2005.  Relację z tej części  obrad  oraz  uchwały  podatkowe  za 
tydzień  w  GU. 

MANHATANEM 
We wtorek  30  listopada  o godzinie  18.30 zatrzęsło blokami  na 

os.  Manhatan.  Po  kilkunastu  minutach  na  miejscu  zjawiają  się 
strażacy,  jest  pogotowie.  Szczęśliwie  nikt  nie  odniósł  obrażeń, 
a  wstrząs  był  dość  dobrze  odczuwalny,  w  szczególności  na  wy
ższych  piętrach.  Wielu  mieszkańców  wyszło  przed  bloki  i dzie

li cd.  na  str.  3) 



(dok.  ze  str.  1) 

łem  obsługę  hydrogeologiczną  pozostałych  otworów  eksploata
cyjnych  Uzdrowiska,  położonych  w Jastrzębiu,  Dębowcu  i w  Za
blociu.  Dość  wcześnie  zdałem  sobie  sprawę,  że  po  uruchomieniu 
eksploatacji  i wykorzystaniu  solanki  w  zakładzie  przyrodoleczni
czym,  Uzdrowisko  będzie  miało  problem  ze  zrzutem  wód  poza
biegowych,  bo kwestia  ta nie była jednoznacznie  rozwiązana.  Po
czątkowo  planowano  ich  odprowadzenie  do  Wisły,  później  do 
Puńcówki,  Bobrówki  i Olzy.  Wykonano  wiele  projektów  m.in.  na 
kilometry rurociągów i przepompownie. Ustawa o ochronie i kształ
towaniu  środowiska,  która  weszła  w  życie  w  1980  r.  wykluczyła 
w zasadzie możliwość odprowadzania  solanek do wód  powierzch
niowych,  a pomimo  tego nie szukano  innych  rozwiązań. Nie  uzy
skała  akceptacji  koncepcja  odprowadzania  zużytych  wód  do  gó
rotworu,  ponieważ  przeprowadzone  wcześniej  próby  zatłaczania 
do nieczynnych odwiertów w Bładnicach, Nierodzimiu  i pod  Skal
nicą, na podstawie projektu badań opracowanego przez zespół  pod 
kierownictwem  prof. Stefana Łaciaka  z  Akademii  GórniczoHut
niczej, były negatywne. Uczestnicząc w tych pracach miałem  świa
domość,  że  dla  uzyskania  zadawalających  rezultatów  zatłaczania 
konieczne  jest  wykonanie  specjalnego  otworu  chłonnego.  Kilk a 
lat później Klub Ekologiczny,  któremu  przewodniczyłem,  zwrócił 
się do prof.  Łaciaka  o opinię  dotyczącą  zatłaczania  wód  pozabie
gowych.  Także  osobiście  parę  razy  rozmawiałem  z  Profesorem 
o  tej sprawie.  Uzyskawszy  pozytywną  opinię  prof. Łaciaka,  wraz 
z  dyr.  technicznym  Uzdrowiska  Emilem  Foberem  doprowadzili
śmy  do  tego,  że  pod  koniec  1992  r.  wykonany  został  wreszcie 
odwiert  chłonny  o  głębokości  1700  m,  do  którego  zatłaczane  są 
od  1995  r. w  skały  dewonu  oczyszczone  solanki  pozabiegowe. 
Wykonany  też został  drugi  odwiert  do  pobierania  solanek. 
Uzdrowisko  nie  może  bazować  na jednym  otworze, chociażby  ze 
względu  na możliwość  powstania  jakiejś  awarii,  która  spowodo
wałaby  niedopuszczalną  przerwę  w dostawie  solanki  i dlatego  też 

Zygmunt  Białas.  Fot.  W.  Suchta 

wykonano  w latach  197778 odwiert drugi. Obydwa  przekroczyły 
głębokość  1700  m,  a  ich  głębienie  zakończono  w  krystalicznych 
skałach prekambru  liczących ponad 600 milionów  lat. Dodam jesz
cze,  że  solanka  występuje  w  spękanych  wapieniach  i  dolomitach 
dewonu,  na  głębokości  około  12501690  m,  a  wydobywana  jest 
pompami  zainstalowanymi  na  głębokości  300  m. 
Stale masz swoje pasje  i nowe cele. O czym obecnie myślisz,  co 
chciałbyś  zrobić? 
Marzą  mi  się  na Zawodzili  wody  do  kuracji  pitnej  i widok  space
rujących kuracjuszy,  pijących  wodę  z  ładnych  kubków.  A  możli
wości  takie  są!  Chciałbym  też  napisać  jeszcze  co  nieco  o  cieka
wostkach  geologicznych  Ustronia. 
To znaczy,  że są  pitne  wody  mineralne  w  Ustroniu? Ja  słysza
łem  tylk o o stężonej   solance. 
Gdybyś uważnie  czytał  moje artykuły, chociażby  ten  w  Pamiętni
ku  Ustrońskim  z  1993  r.,  to  wiedziałbyś,  że  takie  wody  zostały 
stwierdzone  przy  wykonywaniu  otworu  badawczego  pod  Skalicą. 
Występują  na głębokości  200400  m.  Próba  tej wody  została  zba
dana  przez  prof.  Szmytównę  z  Instytutu  Balneoklimatycznego 
z  Poznania,  która  była  wielkim  znawcą  a  zarazem  autorytetem 
w dziedzinie wód mineralnych. Pani profesor stwierdziła, że woda 
mineralna z Zawodzia  może być stosowana  w leczeniu  niektórych 
schorzeń  gastrycznych.  W  celu  udostępnienia  tych  wód  opraco
wany  został  przez  wybitnego  hydrogeologa,  odkrywcę  solanek 
Zawodzia  prof. Andrzeja Michalika, projekt na wykonanie 4 otwo
rów  rozpoznawczoeksploatacyjnych.  Niestety  nie  było  środków 
na  ich  realizację,  nawet  na  jeden  odwiert.  Chociaż  udokumento
wane  zasoby  są  niewielkie,  bo  około  400  litrów  na  godzinę,  są 
jednak  wystarczające, by  w ciągu  1 godziny  napełnić  1600  szkla
nek,  a  to jest  bardzo  dużo.  Póki  co.  Uzdrowisko  nie jest  w  stanie 
sfinansować takiego odwiertu. A szkoda, bo wówczas ranga Ustro
nia jako  uzdrowiska  niewątpliwie  by  wzrosła. 
Wiele  osób  wypowiadało  się  na  temat  geologii  Ustronia,  pro
ponowano korzystanie z wód geotermalnych, co o tym  sądzisz? 
Ogólnie  rzecz  biorąc  to  samo,  co  dr  Józef  Chowaniec  z  Instytutu 
Geologicznego z Krakowa, który wypowiadał  się na ten temat  kilka 
lat temu w twojej gazecie. Nie wnikając w szczegóły, jest to obecnie 
prawie  że  nierealne  ze  względu  na  trudności  techniczne, 
a  zwłaszcza  na  olbrzymie  koszty.  Zwykły  obywatel  nie  byłby 
w  stanie zapłacić za ciepło uzyskane  z wydobytych,  a potem  zatło
czonych do górotworu  solanek dewońskich. Mówiłem o tym  zanim 
zlecono  naukowcom  wykonanie  specj al i stycznego  opracowania. 
Powróćmy  do spraw  aktualnych.  Sporo się ostatnio  dyskutuje 
o  przedstawionej   koncepcji  zagospodarowania  rynku .  Co  ty 
o  tym  sądzisz? 

To,  co  pokazano  w  GU  jest  nie do  przyjęcia jako  element  trwałej 
zabudowy  w  tym  miejscu  miasta.  Dla  mnie jest  to kiosk  o  wydłu
żonym  kształcie,  który  nie  powinien  stanowić  pierzei  rynku. 
A poza  tym jest  to chyba  niezgodne  z ustaleniami  planu  zagospo
darowania  przestrzennego  miasta.  Rynek  znajduje  się  w  strefie 
ochrony  konserwatorskiej,  w  której  obiekty  powinny  być  dosto
sowane  m.in.  gabarytowo  do  otaczającej,  wcześniejszej  zabudo
wy.  Lepszym  rozwiązaniem  będzie  zostawienie  rynku  w  obecnej 
postaci,  bo być może  przyszłe pokolenia, które będą  miały  więcej 
wyobraźni  ciekawiej  go  ukształtują. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

z 

Ujęcie wody  pitnej w  Pogórzu 
zostało  wybudowane  w  1936 
r.  Są  tam  24  studnie  o  głębo
kości od 6 do  13 metrów.  Mak
symalna wydajność wynosi  18 
tys. m3 wody  na dobę. Z ujęcia 
korzysta  głównie  Cieszyn. 

Nazwy  ulic w Wiśle  pochodzą 
często  od  nazw  osiedli  (dolin) 
miasta:  Jawornik,  Głębce, 

Czarne  czy Malinka.  Kilk a  ma 
za patronów  ludzi  zasłużonych 
dla  miejscowości:  Hoffa, 
Sztwiertnię,  Ochorowicza, 
Kuryattę. 

•  •  • 

Rybiorz  to  po  cieszyńsku  za
równo  człowiek  zajmujący się 
hodowlą  ryb, jak  i wędkarz.  W 
naszym regionie sporo jest  sta
wów  i amatorów  wędkowania. 

•  •  • 

Podczas  reformy  administra
cyjnej  w  1973  roku  z  gminy 
Haźlach wyłączono  Marklowi
ce  i  uczyniono  z  tej  wioski 
dzielnicę Cieszyna. Cztery  lata 
później  do  nadolziańskiego 

grodu  przyłączono  jeszcze 
Krasną, Gułdowy,  Boguszowi
ce,  Kalembice,  Pastwiska 
i  Mnisztwo. 

•  •  • 

Turyści  mogą  zaglądać  w głąb 
średniowiecznej  wieży  osta
tecznej  obrony  na  Wzgórzu 
Zamkowym.  Specjalnie  dla 
zwiedzających  wybudowano 
taras  na  koronie,  który  został 
zadaszony  i  oświetlony. 

W  wiśląńskim  parku  stoi  po
mnik  Ślązaczki,  autorstwa 
miejscowego  rzeźbiarza  Artu
ra Cienciały. Wcześniej na  tym 
miejscu  stał  pomnik  Źródeł 

Wisły  odsłonięty  w  1938  roku 
z  okazji  Święta  Gór. 

•  •  • 

Ponad  120 pomników  przyro
dy  rośnie  w  cieszyńskim  po
wiecie. Są  to pojedyncze  drze
wa  albo  grupy  drzew.  Najwię
cej „zielonych pomników" jest 
w  Cieszynie,  w  Skoczowie 
oraz  w  Dębowcu.  Tylko  jed
nym  mogą  pochwalić  się  Ze
brzydowice, ale jest to najgrub
szy  dąb o  średnicy  8  metrów. 

W  okolicach  Łomnej znajdują 
się  ponad  stuletnie  resztki  za
pory  wodnej.  Zbudowano  ją 
dla  spławiania  drewna,  (nik ) 
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Spotkanie  mieszkańców  dzielnicy  Nierodzim  z  burmistrzem 
miasta  Ireneuszem  Szarcem  odbędzie się 7 grudnia o godz.  17.00 
w  Szkole  Podstawowej  nr  6  w  Nierodzimiu. 

•  •  • 

23  listopada  na  krytej  pływalni  domu  wczasowego  „Mazow
sze"  w  Jaszowcu  odbyły  się  zawody  pływackie  szkół  średnich 
z  Wisły.  Pływano  na dystansie  25  i 50  metrów  stylami:  klasycz
nym,  grzbietowym  i  dowolnym.  Starterem  był  profesor  Miro
sław  Flis.  Nad  prawidłowym  przebiegiem  zawodów  czuwał  ra
townik  Jan  Szturc.  Była  to już  druga  tego  typu  impreza  zorgani
zowana przez Anię Sobańską.  Najwięcej zwycięstw  odnieśli  (po
dajemy  w  kolejności  od  trzech  do  jednego)  wśród  dziewcząt: 
Magda  Dadak  z  Technikum  Hotelarskiego,  Sylwia  Chromik  
TH,  Ala  Niederlińska   TH,  wśród  chłopców:  Dawid  Słatczyk  
Technikum  Gastronomiczne,  Leszek  Słatczyk    Zespół  Szkół 
Ponadgimnazjalnych,  Fili p  Puczka    TG.  J.  Szturc,  który  przy
niósł  do  redakcji  informację  o  zawodach  zastanawia  się,  kiedy 
ustrońskie  szkoły  wezmą  przykład  z wiślańskich.  (mn) 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 
Jerzy  Pecelt  lat  91 
Kazimier z  Stefański  lat  90 
Piotr   Szafarz  lat  34 
Stanisław  Wądołowski  lat  65 

ul.  Gen.  Bema  4 
ul.  Dworcowa  1/1 
ul.  Dąbrowskiego  2 
ul.  Świerkowa  8 a 

Po  wstrząsie  przed  bloki  wylegli  mieszkańcy.  Fot.  W.  Suchta 

MANHATANEM 
(dok.  ze  str.  1) 

lił o  się  wrażeniami.  Początkowo  mówi  się,  że  trzęsienie  ziemi 
odczuwalne  było  jedynie  w  blokach  9  i  10.  Rychło  okazuje  się 
jednak,  że  w  innych  budynkach  odczuto  wstrząs.  Właściwie  to 
nie był wstrząs, a coś jakby  zakołysanie  się budynku.  W  najwyż
szych  piętrach  t rzęsły  się  meb lośc iank i,  p rzesuwały  sprzęty.  Lu
dzie czuli  się przez chwilę  tak jakby  mieli  zawroty  głowy,  tracili 
równowagę.  Na  osiedlu  zjawia  się  mieszkaniec  ul.  Grabowej 

i relacjonuje, że  w jego  domu  jednorodzinnym  też  zatrzęsło. 
Na os. Manhatan  strażacy zwracali  się do mieszkańców z prośbą 

o  nie korzystanie  z wind.  Przede  wszystkim  dlatego,  że  nie  wia
domo  czy  wszystkie  urządzenia  są  po wstrząsie  sprawne,  ale  ist
nieje  też  możliwość  powtórzenia  się  wstrząsu,  a  wówczas  prze
bywanie  w windzie  byłoby  niebezpieczne.  (ws) 

KRONIKA  POLICYJNA 
22.11.2004  r. 
Na  ul.  Cieszyńskiej  prowadzo
ny  przez  ustroniaka  nissan  pod
czas  cofania  zderzył  się  z  for
dem  focusem  kierowanym  rów
nież  przez  mieszkańca  naszego 
miasta. 
22.11.2004  r. 
W  technikum  mechanicznym  jed
nemu  z  uczniów  skradziono  tele
fon  komórkowy. 
22.11.2004  r. 
Na  skrzyżowaniu  ulic  Katowic
kiej  z  z  Lipową  kierujący  VW 
passatem  mieszkaniec  naszego 
miasta  nie  dostosował  prędkości 
do  warunków  pogodowych 
i  spowodował  kolizję  z  autosa
nem  prowadzonym  przez  miesz
kańca  Koniakowa,  fiatem  tempra 
k ie rowanym  przez  ustroniaka 
i  f ia tem  I26p,  którym  jechał 
mieszkaniec  Tychów. 
23.11.2004  r. 
W  Savii  zatrzymano  mieszkań
ca  Koniakowa.  Ukradł  konserwę. 
23.11.2004  r. 
Z  prywatnej  posesji  przy  ul.  Soli

darności  skradziono  silnik  z  opla. 
Następnego  dnia  policja  zatrzy
mała  złodzieja  i  odzyskała  skra
dzione  mienie. 
25.11.2004  r. 
Na  ul.  Spor towej  zat rzymano 
ustroniaka,  który  nietrzeźwy  kie
rował  oplem  kadetem.  Badanie 
wykazało  1,30  mg/l. 
25.11.2004  r. 
Policjanci  z  wydziału  ruchu  dro
gowego  komendy  powia towej 
zatrzymali  na  ul.  Skoczowskiej 
mieszkańca  Godziszowa,  który 
kierował  rowerem  w  stanie  nie
trzeźwym.  We krwi  miał  1,05  mi
ligrama  alkoholu  na  litr . 
25.11.2004  r. 
W  godz.  1718  włamano  się  do 
audi  stojącego na  parkingu  przed 
restauracją  „Bar  pod  lasem". 
26.11.20004  r. 
Na  ul.  Skoczowskiej  zatrzymano 
nietrzeźwego  mieszkańca  Ustro
nia, jadącego  na  rowerze.  Pomiar 
wykazał  0,66  mg/l. 
27.11.2004  r. 
Policjanci  zatrzymali  mieszkańca 
CzechowiDziedzic,  który  w  skle
pie  „Albert"  skradł  towary  o  war
tości  500  zł.  (ap) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

22.11.2004  r. 
Wizja  lokalna  wspólnie  z  pracow
nikiem  Wydziału  Środowiska 
i  Rolnictwa  urzędu  Miasta  na  te
renie  jednego  z  zakładów  przy  ul. 
Daszyńskiego  odnośnie  wydania 
decyzji  na  wycinkę  drzew. 
23.11.2004  r. 
Po otrzymaniu  zgłoszenia  interwe
niowano na posesji  przy  ul.  Jeleni
ca. Sprawa dotyczyła  zaprowadze
nia  porządku. 
24.11.2004  r. 
Wspólnie  7.  pracownikiem  UM 
przeprowadzono  wiz ję  lokalną 
w  Polanie  przy  przecięciu  się  ul. 
3  Maja  z  nową  obwodnicą.  Na 
miejscu  przeprowadzono  rozmo
wę z kierownikiem  budowy  zobo
wiązując  go  pilnowania,  by  ul.  3 
Maja była sukcesywnie  sprzątana. 
24.11.2004  r. 
Interweniowano  w  sprawie  roz
wieszenia  baneru  przy  ul.  Wcza
sowej  bez  zgody  zarządcy  drogi. 

Osobę  odpowiedzialną  wezwano 
na  komendę  Straży  Miejskiej. 
24.11.2004  r. 
Straż  Miejska  rozpoczęła  spraw
dzanie  9.  reklam  usytuowanych 
przy  skrzyżowaniu  ul.  Cieszyń
skiej  7.  Katowicką  odnośnie  wy
maganych  zezwoleń. 
27.11.2004  r. 
Po otrzymaniu  zgłoszenia  interwe
niowano  w  sprawie  bezpańskiego 
psa  na  ul.  Długiej.  Pies  został  za
brany  do  schroniska  dla  zwierząt 
w Cieszynie.  (ag) 

ZATRUDNIMY  3  OSOBY 
w  filiach  w  Ustroniu  i Wiśle: 
WYKSZTAŁCENIE  ŚREDNIE 

MEDYCZNE,  BIOLOG 
LUB  POKREWNE. 

CV WRAZ ZE  ZDJĘCIEM 
PROSZĘ  KIEROWAĆ  NA ADRES: 
MIĘDZYNARODOWY  INSTYTUT 

ZDROWIA 
44109  GLIWICE,  UL.  MARKSA  11 

lub  INSTYTUT@PIOKAL.PL 
WWW.PIOKAL.PL 

® 
Ustroń    Centrum,  ul.  3  Maja  44 

tel.  854  41  67 

W  numerze  47/2004  GU  w  artykule  omawiającym  promocję 
„Kalendarza  Ustrońskiego"  w  relacji  z wystąpienia prof.  Daniela 
Kadłubca  znalazły  się  zapisy  zmieniające  wypowiedź  profesora. 
Kalendarze  w  Cieszynie  wydawało  wydawnictwo  Feizingera. 
Zjazd w  Pradze,  na którym  wystąpił  Paweł  Stalmach  był  zjazdem 
Słowiańskim.  Czytelników  i pana  profesora  przepraszamy. 
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Podczas  sesji  Rady  Miasta,  któr a  zebrała  się  25  listopada, 
jednym z szerzej  omawianych  tematów było lecznictwo  uzdro
wiskowe  w  Ustroniu  w minionym  roku  w oparciu  o  informa 
cję  na  ten  temat  dotyczącą  okresu  20032004  (poprzednia 
informacj a  była  rozpatrywana  przez  Radę  Miasta  Ustronia 
25  kwietni a  2003  r.) 

Zgodn ie  ł  p r o g r a m em  obrad  Rady  Mias ta  25  l is topada  na  ten 
temat  wypowiedział  się  Naczelny  Lekarz  Uzdrowiska,  prezes 
Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego dr Karo l Grzybowski.  Przed
stawił  on  zebranym  w  sali  sesyjnej Urzędu  Miasta  radnym  oraz 
pracownikom  UM  dane  liczbowe  dotyczące  obiektów  uzdrowi
skowych  w  naszym  mieście,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego  „Ustroń".  {Dane  te  przybli
żymy  w jednym  z  kolejnych  numerów  ,,GU). 

Radny  Józef  Zahraj   zapytał  K.  Grzybowskiego  o  75%owe 
wykorzystanie  miejsc  i o  to,  czy  w  przyszłym  roku  przewiduje 
się  ambulatoryjne  leczenie  mieszkańców  Ustronia.  J.  Zahraj 
stwierdził,  że, o  ile wie,  dotąd  praktycznie  nie było  takiej  możli
wości. 

W  odpowiedzi  K.  Grzybowski  napomknął  o  wciąż  przygoto
wywanej,  wyczekiwanej,  trzynastej już  wersji  ustawy  o  lecznic
twie uzdrowiskowym,  która winna wyprostować,  a przynajmniej 
wyjaśnić  pewne  nieścisłości  i  zaszłości. 

Fakt  wykorzystania  mocy  Zakładu  Przyrodoleczniczego  zale
dwie  w  ok.  7080  %  K. Grzybowski  uznał  za  znamienny. 
  Dzieje  się  tak,  mimo,  że  istnieje  tam  wiele  substytucji,  m.in. 
cały  sektor  handlowy  i  usługowy,  które  obejmują  obecnie  ok. 
2.500  m2,  wykorzystując  zbędną  powierzchnię,  ponieważ  pier
wotne  założenia  inaczej  przewidywały  ukształtowanie  funkcji 
zakładu.  [...]  Mamy  więcej  kuracjuszy, jest  też  coraz  więcej  ku
racjuszy  leczących  się  w  naszych  sanatoriach  prywatnie  i  to  nie 
tylko  w  PU  „Ustroń"  lecz  również  w  innych  placówkach.  [...] 
Wszystkie  placówki  szpitalnosanatoryjne  przeszły  już  etap  ro
kowań  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  założeń  umów  na 
przyszły  rok.  Niestety  NFZ  niewiele  podwyższył  stawkę,  mimo 
że  koszty  utrzymania  pacjenta  są  znacznie  wyższe. 

Aby zdobyć nowych  pacjentów wspólnie z Wydziałem  Oświa
ty,  Kultry,  Sportu  i Turystyki  opracowaliśmy  obszerne  wydaw
nictwo  prezentowane  potem  na  targach  w  Berlinie. 

Udział w berlińskich  targach  był bardzo pożyteczny, gdyż dzię
ki  niemu  zaczynamy  rozwijać  akwizycję  na  rynku  niemieckim. 
Odbywają  się  obecnie  rokowania  z  oddziałem  śląskim  Narodo
wego Funduszu  Zdrowia  w sprawach  związanych  z  rehabilitacją 
  dotyczy  to  Szpitala  ReumtologicznoRehabilitacyjnego  oraz 
Śląskiego  Centrum  Rehabil i tacyjnego,  a  przedstawiciel  PU 
„Ustroń" jedzie  dziś  na  rokowania.  [...] 

Odnośnie  pytania  radnego  J.  Zahraja  K.  Grzybowski  powie
dział również: „Mamy zapewnione  leczenie ambulatoryjne  uzdro
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wiskowe.  Rzecz  polega  na  tym,  że zgodnie  ze Statutem  Narodo
wego  Funduszu  Zdrowia  i  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia, 
pacjent  ubiegający  się  o  ambulatoryjną  formę  leczenia  składa 
identyczny  wniosek  jak  na  leczenie  stacjonarne.  Lekarz  kierują
cy powinien  wypisać  dwu,  trzystronicowy  wniosek,  przesłać  do 
NFZ  do  oddziału  w  Katowicach.  Po  zakwalifikowaniu  pacjent 
jest  przyjmowany.  Mieliśmy  kilkudziesięciu  pacjentów  czyli 
bardzo  mało  i nie wyczerpaliśmy  limitu,  który  mieliśmy  do  dys
pozycji.  Stosujemy  więc  w  taki  sposób  leczenie  ambulatoryjne, 
jak  wynika  to  z przepisów.  Dawniej  wyglądało  to  inaczej,  gdyż 
to  ministerstwo  dzieliło  na zasadzie  zapytania:  „Il e chcecie  skie
rowań  ambulatoryjnych?".  Mówił o  się  3.000  i oni  wtedy  dawali 
zgodę  na  limi t  w wysokości  3.000.  Obecnie  zmieniły  się  przepi
sy  i  formy.  Jeśli  chodzi  o  leczenie  ambulatoryjne  rehabilitacyj
ne,  to  występujemy  z  wnioskiem,  który  będzie  przedmiotem  ro
kowań,  o  tzw.  dzienną  rehabilitację,  ponieważ  do  statutu  wpro
wadziliśmy  dzienny  oddział  rehabilitacji  narządu  ruchu  i  kar
diologiczny.  Szczególnie  kardiologiczny  jest  bardzo  potrzebny, 
gdyż  liczba  oczekujących pacjentów jest  bardzo  duża    u nas  na 
stacjonarną  rehabilitację  oczekuje  obecnie  90  osób,  w  Śląskim 
Centrum  Rehabilitacji    liczba jest  podobna. 

Powstają  nowe  przepisy,  na  kanwie  prac  nad  trzynastą  wersją 
projektu  ustawy  o  lecznictwie  uzdrowiskowym,  nowa  wersja 
wzorcowego  statutu  gmin  uzdrowiskowych.  Taki  statut  otrzy
maliśmy  już.  Przyjęcie  statutu  jest  warunkiem  niezbędnym  dla 
kontynuacji  lecznictwa  uzdrowiskowego.  Istotne,  by  plany  per
spektywiczne  sprzyjały  rozwojowi  lecznictwa  uzdrowiskowego. 
Znaczenie  ma  również  powstająca  konkurencja.  [...]  Odczuwa
my  konkurencję  innych  gmin  uzdrowiskowych.  Bronimy  się 
przede wszystkim  pewnymi  pryncypiami,  tj. posiadamy  w  Ustro
niu naturalne  tworzywa  lecznicze: solankę  i borowinę,  odpowied
nie  warunki  klimatyczne  oraz  wysokokwalifikowaną  kadrę.  Po
nadto  stosujemy  najnowocześniejsze  technologie  rehabilitacji 
i  lecznictwa  uzdrowiskowego.  M.in.  obecnie  dążymy  do  zain
stalowania  komory  do  krioterapii  ogólnoustrojowej.  Mamy  do 
dyspozycji  ponad  100 skierowań  ambulatoryjnych, które  oddział 
śląski  NFZ  przy  pomocy  miejscowych  lekarzy  mógłby  rozpro
wadzić  wśród  osób  z  Ustronia  potrzebujących  leczenia  ambula
toryjnego. 

Radny  J.  Zahraj  starał  się  uściślić,  czy  prawdą  jest,  że  do  Ślą
skiego Centrum  Rehabilitacji  skierowanie  nie będzie  konieczne. 
K.  Grzybowski  odpowiedział,  że  w  tej  placówce  ambulatorium 
działa  na  zasadzie  rehabilitacji  i  skierowanie  jak  dotąd  nie  jest 
konieczne.  Niezbędne  jest  natomiast  do  Zakładu  Przyrodolecz
niczego  PU  „Ustroń". 

Radna  Marzena  Szczotka  stwierdziła  konieczność  zwiększe
nia  liczby  pacjentów  prywatnych  oraz  współpracy  z  innymi 
uzdrowiskami.  Podsumowała  wypowiedź  K. Grzybowskiego,  że 
przyszłość  uzdrowiska  rysuje  się  optymistycznie. 

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Polana  Władysław  Majęt 
ny  powiedział,  że  mieszkańcy  Polany  i Jaszowca  postulują,  ko
nieczność  stworzenia  im  możliwości  leczenia  się  bliżej  niż  w 
Wiśle,  gdzie  zostali  objęci  opieką  medyczną. 

Burmistrz  Ustronia  Ireneusz  Szarzeć  poinformował,  że  spra
wa  stworzenia  przychodni  w  Polanie  jest  rozważana  od  dawna. 
Rada  Powiatu  stoi jednak  na stanowisku,  że swoje zadania  doty
czące  opieki  medycznej  w  tym  rejonie  realizuje poprzez  prowa
dzenie  przychodni  w  Cieszynie.  Dowiedziono  tego  likwidując 
niegdysiejszą  przychodnię  w  Polanie,  a  następnie  sprzedając jej 
budynek.  Władze  miasta  chciały  i  chcą  pomóc  w  ewentualnym 
stworzeniu  nowej placówki, jednak jak  dotąd  nie sposób  znaleźć 
lekarza,  który  w  obecnej  sytuacji  zdecydowałby  się  prowadzić 
gabinet  w  Polanie,  co  uzasadniane jest  względami  materialnymi 
  osób  objętych  opieką  medyczną  byłoby  zbyt  mało,  aby  taki 
gabinet  mógł  być  rentowny. 

Elżbieta  Wantulok  ze  Śląskiego  Centrum  Rehabilitacyjne
go  wyjaśniła  zebranym  powody  zmuszające  jej  placówkę  do 
zamknięcia  funkcjonującego tam dotąd  laboratorium  analitycz
nego.  15letni  sprzęt  znajdujący się w posiadaniu  laboratorium 
nie  spełnia  wymogów  unijnych,  a  na  nowy  szpitala  niestety 
nie  stać.  Sejmik  Śląski,  który  ma  rozpatrzyć  wniosek  dotyczą
cy  likwidacji  laboratorium,  oczekuje  opinii  ustrońskich  rad
nych,  stąd  to  zagadnienie  w  programie  sesji  RM.  Ustrońscy 
radni  jednogłośnie  zaopiniowali  wniosek  pozytywnie. 

Anna  Gadomska 
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MIEJSKA  SIEĆ 
Organizacje pozarządowe  to dobrowolne  obywatelskie  zrzesze

nia,  które  uzupełniają  w  coraz  większej  mierze  instytucjonalną 
strukturę  państwa.  Przejmują  coraz  więcej  spraw w  swoje  ręce 
poszerzając  pole  samopomocy  i samorealizacji.  Stopień  nasyce
nia  życia  publicznego  działalnością  organizacji  pozarządowych 
na  rzecz  dobra  wspólnego  staje  się  miernikiem  społecznego  wy
robienia  obywateli  oraz  istnienia  demokratycznej  infrastruktury 
życia publicznego. Organizacje pozarządowe realizując postawione 
przed sobą zadania spajają społeczeństwo wskazując na nowe  cele 
społeczne,  poszerzając  krąg  styczności,  pomnażając  kapitał  tole
rancji  i kultury,  walcząc o interesy  ignorowanych  grup.  Poprzez 
samorzutne  inicjatywy  wspomagają  administrację  samorządową 
zwłaszcza  w systemie  pomocy  społecznej.  Ich  siłą jest  niezależne 
w jakimś  stopniu  od  administracji  funkcjonowanie. 

W  systemie  organizacji  pomocy  społecznej  w  Polsce  organiza
cje  pozarządowe  podlegają  bezpośrednio  burmistrzowi  w  zakre
sie  zlecania  serwisu  usług  opiekuńczych  i innych  specjalistycz
nych.  Dzięki  programowi  współpracy  miasta  Ustroń z podmiota
mi  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego,  organizacje 
pozarządowe  mogą  brać  udział  w  konkursie  ofert  na  wykonywa
nie  zadania  publicznego  w  priorytetowych  dla  miasta  płaszczy
znach,  zgodnie  z własną  działalnością  statutową  i otrzymać  dota
cję na jego  realizację. 

W  Ustroniu  odbyło  się  już  pierwsze  spotkanie,  którego  celem 
jest  porozumienie  i kooperacja  funkcjonujących w Ustroniu  orga
nizacji  i instytucji  działających na  rzecz dziecka  i rodziny,  zarów
no pozarządowych jak  i podległych  administracji  publicznej.  Na
wiązanie współpracy  pomiędzy  nimi  pomoże  w utworzeniu  miej
skiej  sieci  informacyjnej  dla  wszystkich  obywateli,  dotyczącej 

W  dawnym 

Rubryka  ta  pojawia  się  co  tydzień  od  2001  r.,  toteż  może  się 
wydawać,  że  zasoby  dawnych  fotografii, które  nie  zostały  jesz

możliwości  otrzymania  różnorodnej  pomocy:  socjalnej,  poradni
czej,  edukacyjnej,  prawnej  dla  rodzin,  małych  i starszych  dzieci, 
dla młodzieży, dorosłych, dla osób niepełnosprawnych.  Mieszkań
cy miasta  mieliby  łatwy  dostęp do  tych  danych,  zebranych  w for
mie  informatora  i strony  internetowej.  Chodzi o uporządkowanie 
wiedzy  mieszkańców  na temat  tego, kto komu  pomaga w  mieście, 
jak  można  rozwinąć  swoje  zainteresowania,  dokształcić  się, ja
kiej pomocy  można  oczekiwać,  gdzie  i w jakiej  formie. 

Na  spotkanie z udziałem  burmistrza  Ustronia  przyszli  przed
stawiciele  następujących  organizacji  pozarządowych:  Stowarzy
szenie  Parafialny  Chór  „Ave" ,  Kościół  św.  Klemensa,  Towarzy
stwo Kształcenia Artystycznego, Fundacja „Zycie  i Misja", Chrze
ścijańskie Stowarzyszenie  „MiłośćEdukacjaDojrzałość",  Towa
rzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, Towarzystwo  Rekreacyj
noSportowe  „Siła", Stowarzyszenie  „Dobrego Pasterza"  z Ustro
nia  Polany,  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Zwierząt  „AS"  Animals 
Security",  Fundacja  Św.  Antoniego,  Stowarzyszenie  Pomocy 
Dzieciom  i Rodzinie  „Można  Inaczej",  świetlica  środowiskowa 
przy  kościele  NMP  w UstroniuHermanicach,  Ustrońskie  Stowa
rzyszenie Trzeźwości  Klub Abstynenta  „Rodzina"  a także  przed
stawiciele  szkół:  Gimnazjum  nr  1 i 2,  Szkoły  Podstawowa  nr  2, 
kierownik  MOPS,  „Gazeta  Ustrońska".  Wszystkie  pozostałe  za
interesowane  współpracą  organizacje  i instytucje  proszone  są o 
przesyłanie  faksem,  listowne  lub osobiste dostarczenie  do  siedzi
by  MOPSu  pisemnej  informacji  na  temat  udzielanej  pomocy 
według  następującego  schematu:  komu  udziela  się  pomocy  (dla 
kogo przeznaczona jest organizacja,  ile obejmuje podopiecznych), 
adres organizacji,  telefon kontaktowy,  dni  i godziny  otwarcia,  kto 
działa  (osoby,  kompetencje),  zasoby  lokalowe,  potencjał  w  za
kresie  usług do  zaoferowania  mieszkańcom  Ustronia,  plany  i po
trzeby  dotyczące  współpracy z innymi  organizacjami. 

Roma  Rojowska 

cze  pokazane  są  coraz  mniejsze. Tymczasem  Czytelnicy  gazety 
często  przynoszą  rodzinne  fotografie, aby  je  umieścić  w  tej  ru
bryce. 

Ostatnio  swoje zdjęcia użyczyła  pani  Bronisława  Wolna.  Pre
zentujemy jedno  z nich, na którym  w  1936 r. utrwalono  uczniów 
klasy  drugiej  Publicznej  Szkoły  Powszechnej  nr  2 z jej  kierow
nikiem  Pawłem  Lipowczanem  i nauczycielem  Karolem  Sikorą. 
Wśród  uczennic  znajduje  się  również  pani  Bronisława,  której 
dziękujemy  za  wypożyczenie  zdjęcia. 

Lidi a  Szkaradnik 
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CHAOS NA PARKINGU 
24  listopada  na  pytania 

mieszkańców  Osiedla  Ustroń 
Dolny  odpowiadali:  przewod
nicząca  Rady  Miasta  Emili a 
Czembor   i naczelnik  Wydzia
łu  Geodezji  i  Gospodarki 
Gruntami  Urzędu  Miasta  An
drzej   Siemiński.  Spotkanie 
prowadziła  przewodnicząca 
Zarządu  Osiedla  Krystyn a 
Kukla .  W spotkaniu  uczestni
czyli  także  przedstawiciel  po
licj i dzielnicowy  Bogdan  Za
kurzok  i  strażnicy  miejscy, 
którzy odpowiadali  na pytania 
uczestników spotkania. Nieste
ty  informacja  o  organizowa
nym  raz  w  roku  zebraniu  do
tarła  do  niewielkiej  grupy  za
interesowanych bądź też zosta
ła przez nich całkowicie zigno
rowana,  ponieważ  na  sali 
MDK  „Prażakówka"  znalazło 
się  10  mieszkańców  osiedla. 

Niezbyt  to  imponująca  liczba 
jeśli  spojrzeć  na obszar,  który 
to osiedle obejmuje. Spotkanie 
rozpoczęto  od  powołania  Ko
misji Wniosków  i Uchwał, któ
rej  zadanie  polegało  na  spisa
niu uwag mieszkańców.  Utwo
rzyli  ją  Andrzej   Szcześniew
ski  i  Jan  Ryszka.  Następnie 
zainteresowanych  zapoznano 
ze sprawozdaniem z działalno
ści  Zarządu  Osiedla  Ustroń 
Dolny za okres od kwietnia  do 
listopada  br. W skład  Zarządu 
oprócz  przewodniczącej  K. 
Kukli ,  wchodzą  także  zastęp
cy:  Edward  Wójcik  i  Jerzy 
Sikora, sekretarz Michał Jan
kowski  oraz  skarbnik  Jan 
Stec.  Do tej pory zarząd odbył 
9  spotkań,  po jednym  w  mie
siącu. Przewodnicząca  wysto
sowała odezwę do przedstawi
cieli władz, w której skrytyko

Zebranie  prowadzi  przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  K.  Kukla.  Obok  sie
dzą  E.  Czembor  i A.  Siemiński.  Fot.  W.  Suchta 

W sezonie  zimowym  2004/2005  odśnieżanych  będzie  367  ki
lometrów  dróg  powiatowych  i  96  kilometrów  dróg  wojewódz
kich. Powiat  nie ma jednak  możliwości  zajmować się  „swoimi" 
drogami,  bo  utrzymuje  wojewódzkie.  Z  tego  powodu  powiato
we,  w  większości  będą  utrzymywać  miasta  i  gminy.  Zimowe 
utrzymanie  dróg  kategorii  wojewódzkiej  w  powiecie  cieszyń
skim  (937,  938,  941,  942,  943)  oraz  dróg  powiatowych  w  gmi
nach  Chybie,  Dębowiec,  Zebrzydowice,  Haźlach,  Goleszów  i 
Istebna  pozostaje w gestii  Powiatowego  Zarządu  Dróg  Publicz
nych  w Cieszynie.  W wyniku  przetargu  wykonawca  została  Fir
ma  TransportowoHandlowa  Mirotrans  z  Jaworzynki.  Uwagi 
dotyczące pracy  tej  firmy można  zgłaszać  pod  numerem  telefo
nu  8555014.  O drogi  powiatowe  położone  na  terenie  Ustronia 
 ul.3 Maja, ul. Dominikańska  i wojewódzkie będzie dbała  firma 
wybrana  do prowadzenia  akcji zimowej w naszym  mieście:  Ro
boty Ziemne  i Drogowe, Transport Jerzy  Górniok.  (mn) 

wała  projekt  wprowadzenia 
5%  frekwencji  przy  wyborze 
zarządu  osiedla: 
 Praca zarządów to praca spo
łeczna  i nie chcemy zmiany tej 
sytuacji    mówiła  K.  Kukla. 
  Rezygnacja  z  pracy  zarządu 
to cofnięcie się  wstecz. 

Następnie  przewodnicząca 
otworzyła dyskusję i rozpoczę
ła  się  najgorętsza  część  wie
czoru. Na spotkaniu padło wie
le pytań,  propozycji  i zażaleń. 

Znaczna część spotkania po
święcona  była  nasilaniu  się 
ruchu samochodów  na osiedlu 
Cieszyńskim  ok. godz.  8  i  12, 
co związane jest z dowożeniem 
i  odbieraniem  dzieci  ze  szko
ły.  Aby  temu  przeciwdziałać 
proponowano  zwiększone  pa
trole straży miejskiej i policji do 
egzekwowania  kar w  stosunku 
do kierowców, którzy jawnie ła
mią przepisy mchu drogowego. 
Proponowano  szczególnie 
wzmocnić  kontrolę  w  dni  tar
gowe, poniedziałki  i piątki. Jed
nak  ta  część  propozycji  nie 
wywołała  entuzjazmu  wśród 
strażników.  Dość  gwałtownie 
tłumaczono  wnioskodawcy,  że 
SM nie ma ludzi, żeby sobie ich 
„rozstawiaćpo  osiedlach  i żeby 
stali  jak  psy  i  pilnowali  kto 
i  gdzie  wjeżdża".  Następnym 
zgłoszonym  wnioskiem  było 
rozważenie  ponownej  możli
wości  dojazdu  do  szkoły  nr  2 
od  strony  ulicy  Cieszyńskiej. 
Zastanawiano się nad możliwo
ścią poszerzenia parkingu przed 
szkołą. Zabierający głos w dys
kusji  o  ruchu  na  osiedlu  Cie
szyńskim  nie  mogli  sie  zdecy
dować  którędy  samochody 
mają po osiedlu jeździć.  Każdy 
chciał,  by  nie  odbywało  się  to 
pod jego  oknami. 

Postulowano  także:  zwięk
szenie  ilości  ławek  na  terenie 
miasta; ustawienie znaku zaka
zu  ruchu  na  drodze  od  sklepu 
„Majster"  do  hali  sportowej; 
wzmocnienie  bezpieczeństwa 
mieszkańców  Ustronia  po
przez  zespolenie  sił  policji , 
straży miejskiej i granicznej, ze 
względu  na  posiadanie  przez 
nie  środków  transportowych; 

zwiększenie  ilości  ścieżek  ro
werowych,  w pierwszej kolej
ności  poprzez  uruchomienie 
ścieżki  od  rozdzielni  energe
tycznej w kierunku  Skoczowa, 
wzdłuż  wału  Wisły;  utworze
nie  parkingu  samochodowego 
koło  cmentarza  ewangelickie
go  i  Zakładu  Doskonalenia 
Zawodowego;  ograniczenie 
prędkości  na  ulicy  Sportowej; 
ustawienie  kontenerów  do  se
gregacji  odpadów  przy  blo
ku  nr  7  przy  ul.  Cieszyńskiej; 
objęcie  kontrolą  policji  i  stra
ży miejskiej całej ulicy Stawo
wej ze względu na przekracza
nie  dozwolonej  prędkości 
przez  kierujących;  usunięcie 
krzewu  bzu  rosnącego w oko
licy mostka na ulicy Stawowej. 
Wszystkie  wyżej  wymienione 
wnioski przyjęto, każde zagad
nienie  wyjaśniali  E.  Czembor 
lub  A.  Siemiński.  Przewodni
cząca Rady Miasta  tłumaczyła 
dlaczego  Ustroń  nie ma na  ra
zie inwestycji dofinansowywa
nych ze środków Unii Europej
skiej.  Ustroń  składa  wnioski, 
są one poprawnie  wypełnione, 
niestety  w  morzu  potrzeb  na 
Śląsku, odrzucane. A. Siemiń
ski  wyjaśniał  dlaczego  tak 
trudno  jest  zmodernizować 
ruch  przy  szkole  nr 2. 

Mieszkańcy  pytali  też,  co 
dzieje  się  na  placu  dawnego 
tartaku.  Domagano  się  odpo
wiedzi,  czy  nowy  właściciel 
ma  zgodę  na  wycinkę  drzew, 
okazało  się,  że  ma.  Pytano  co 
powstanie  w  tym  miejscu.  Na 
to  naczelnik  Siemiński  na 
przykładach tłumaczył, że „są
siadów  chyba  nie powinno  ob
chodzić,  kto sobie co buduje  na 
swojej  działce".  Zgłaszano 
prośby  o  lepsze  zagospodaro
wanie  parku  koło  „Prażaków
ki" , by czas mogły tam spędzać 
dzieci, nie narażone na spotka
nie  ze  smakoszami  tańszych 
trunków. 

Wśród wielu propozycji zna
lazło  się  kilka  uwag,  lecz  na 
większość  z  nich  odpowiedź 
przedstawicieli  władz  brzmia
ła, że w tej sprawie już  zostały 
podjęte kroki.  (ap) 

(Us t roń  R E S T A U R A C J A ^ 
ÉL  AĆĆO Aićfr   czynna od 12.00 

Zaprasza  do  biesiady  w niezwykle  nastrojowym  wnętrzu 
 wyborną  kuchnią  i dobrą  zabawą. 

Organizujemy  spotkania  wigilijn e 
  ˇ U U R W A C A ' 

NA STUrCSTlA 

k  Ustroń,  ul.  3  Maj a  39a,  teł.  (33)  854  14 41  > 
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Od  13 do  15  listopada  na  zaproszenie  naszego  partnerskiego 
miasta    NeukirchenVIuyn.  gościła  w  Niemczech  delegacja 
Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  i  Urzędu  Miasta 
w Ustroniu,  która  przedstawiła  stronie  niemieckiej  ramowy  pro
jekt  programu  współpracy  pomiędzy  miastami  na  przyszły  rok. 
Przedstawiciel  Stadtepartnerschaftsverain  Leo  Siebierski  poin
formował.  że  szczegóły  dotyczące  wzajemnych  kontaktów 
w  2005  r.  strona  niemiecka  przedstawi  podczas  następnego  ro
boczego  spotkania  w  grudniu.  W  ramach  wymiany  kulturalnej 
między  Ustroniem  i  NeukirchenVIuyn  w  wyjeździe  uczestni
czył młodzieżowy  zespół muzyczny TKZ Musie, mający w swojej 
szerokiej  gamie  repertuarowej  utwory  współczesne  i  swoim 
brzmieniem  nawiązujące  do  tradycji  regionalnych.  Zespół  dał 
w  sumie  dwa  koncerty,  cieszące  się  dużym  zainteresowaniem 
zarówno  wśród  niemieckich  rówieśników,  jak  i  wymagających 
dorosłych  odbiorców.  Szczególnie  drugi  koncert  należy  uznać 
za niezwykle  udany,  ponieważ  uświetnił  otwarcie  w  tamtejszym 
domu  kultury  wernisażu  malarskiego,  poświęconego  współcze
snym  twórcom z NeukirchenVIuyn  oraz jego miast  partnerskich: 
Ustronia  i Mou vaux  we  Francji.  Sala  koncertowa  była  wypeł
niona po brzegi, mimo iż koncert odbywał  się w  niedzielne  przed
południe,  a  bilety  były  sprzedawane  przez  organizatorów  po  6 
i 8 euro.  Publiczność  nie pozwoliła  zespołowi  zejść ze sceny  bez 
bisu dziękując za koncert  gromkimi  brawami.  Damian  Szlęk 

mmuiÊÊS 
lo&miUČE 

psslllS„ 
JSTRON  UZDROWISKO IĘB  I 

/ / / / / l l l f f f » Smak  prawdziwego 
chleba 

OSTRO»  uzdrowiskobbi  T E G O  T R Z E BA  S P R Ó B O W A Ć! 

W  sklepach  PSS  „Społem"   w  Ustroniu 
polecamy  naszym  klientom 

nowości  ż  własnych  piekarni 
produkowane  z zachowaniem  tradycyjnego  kunsztu 

piekarskiego  pod  nadzorem  doświadczonego 
inżyniera  technologa  Piotr a  Leszczyńskiego 

Chleby: 
gospodarski, bawarski, wiejski, skandynawski, zwykły 

uslroiiski. mazowiecki, litewski  i ponad 20 innych 
pieczonych według indywidualnych  upodobań  i życzeń klientów, 

Bułk i  w szerokim  wyborze: 
śniadaniowe, pszenne i wrocławskie, kajzerki ora/, wiele innych, 

Wyrob y  półcukicrniczc: 
pączki i drożdżówki z. nadzieniem, serniki, szarlotkę japońską, 

kołacze ustrońskie  i nie  tylko. 

W okresie  przedświątecznym  polecamy  drobne  ciasteczka 

Zapraszamy  na degustację naszych wypieków  na godz.  10.00 

w każdą sobotę do:  Delikatesów  przy ul. Partyzantów  1a, 
sklepów  firmowych  PSS „Społem"  w Hermanicach  i na  Poniwcu 

SPOTKANIE Z  MIKOŁAJEM 
6 grudnia    to dzień,  który  oczekiwany jest  przez  każde  dziec

ko  z  ogromną  niecierpliwością  i  nadzieją.  Darowane  prezenty 
stanowią  niezapomnianą  frajdę  i  uciechę  przez  wiele  dni.  jed
nakże  sama  obecność  Świętego  Mikołaja  jest  chwilą,  którą  pa
mięta  się  długie  lata. 

Zapraszamy  na  „Spotkanie  z  Mikołajem" 6  grudnia  br. O  go
dzinie  10.30  swoją  wędrówkę  Święty  Mikołaj  rozpocznie  przed 
Urzędem  Miasta,  poruszać  się  będzie  ze  swoją  świtą  także  po 
centrum  Ustronia  by  zakończyć  rozdawanie  łakoci  o  13.30  na 
ustrońskim  rynku. 

B i m ? 1 © )  m a k o w o 

zajmuje  się  prowadzeniem: 

POSIADAMY  DOŚWIADCZENIE  W  PROWADZENIU  ROZLICZEŃ  KSIĘGOWYCH 
PRZY  SPRZEDAŻY  I ZAKUPACH  W  KRAJACH  UNII  EUROPEJSKIEJ 

PROWADZIMY  RÓWNIEŻ  KSIĘGOWOŚĆ  SPÓŁEK 
Z  UDZIAŁEM  KAPITAŁU  ZAGRANICZNEGO 

^Mamy przyjemność zaprosić Pań siwa do spędzenia 

SZAMPAŃSKIE J  ZABAW Y 
SYLWESTROWE J 

W  programie:  orkiestra,  dyskoteka,  kabaret, 
pokaz  ogni  sztucznych 

Zg łoszen ia  p r zy jmu je  recepc ja  PHU  „Or l i k " 
Ust rońZawodz ie,  ul .  Zd ro jow a  8,  teł.  (33)  854  36  93 

Potok  Jaszowiec.  Fot.  W.  Suchta 
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PRZEZOCNO  UTROPA  Z  MIKOŁAJAMI 
Hań  down  i w  naszych  stronach  rozply

nił  sie  zocny  obyczoj  chodzynio  po  miko
łaju.  Takóm  pozprzebiyranom  ferajne  wi
dowało  sie  jeszcze  do  niedowna  łazić  na 
dziedzinach.  W miastach  mikołaje  ni  mie
li   tela  rozgónu,  a  miastowi  nie  przoli  jim 
za  bardzo  bo  mieli  dość  ˇinszych  wiecy  do 
oglóndanio.  Co jinszego  na  dziedzinie  kaj 
tego  ni  mieli,  toż  też  mikołajom  byli  radzi 
jak  prziszli  do chałupy  kaj były  małe  dziec
ka  łebo  starsze  dziewczacka.  Mieli  wsze
cy  z takij  naszczywy  wiela  uciechy,  a  star
si  chwilkę  wytchniynio  ład  tej  swojij  mor
dyngi.  Dziecka  zaś  kupe  radości  i aji  też 
morowego  strachu  z  czerta  co  fórt  a  fort 
kryncił  sie  kole  mikołaja  i co  rusz  zoglón
doł  przez  dźwiyrze.  Nic  przeca  dziwnego, 
że dziedziniorze  mikołajom  tak przoli.  Tacy 
przebiyrańcy  robowali  w chałupie  zawsze 
jakoweś  widowisko  i  przedstowiyni,  jak 
bylijacysi  kumedyjanci  co odgrywajóm  na 
scynie.  Było  sie  na  co  podziwać,  a  potym 
spóminać  jak  sie  to  sprawili  mikołaje. 
Ludziska  ni  mieli  wtenczas  telewizyje,  a 
na  radijo  nie  każdego  było  stać  toż  to  jim 
było  przezocne. 

Już  hola  przed  kalyndarzowym  mianym 
Mikołaj,  ponikierzi  tacy  rufijocy,  dziedziń
scy pachołcy  rozprawiali  i deliberowali  ze 
sobóm  po  kóntkach  o chodzyniu  po  miko
łaju.  Przeca  było  trzeja  kómusikej  pod
dzierżować  tom  zocnóm  tradycyje  i roz  do 
roku  takowe  wy darzy ni. 

Na  dość  napytali  se  skyrs  tego  starości. 
Jak  sie  tu spotym  dobrać  i kiery  mo  zastać 
mikołajym,  kiery  babom,  cygónkóm,  iydym 
czy czertym.  Każdy  śnich  łoto  se tak ni  móg 
byle  jak  odgrywać  taki  stworzy  ni.  Pozo
rowali  by  też jich  tak  gibko  nierozpoznali, 
chociaż  chodzowali  w  larwach.  Naszli  sie 
przeca  takowi  spryciorze  co  zgodli  kiery 
to  kim  był.  Tacy  chyndodzy  pachołcy  by
wali  honornymi  chłapcami  i byle  jak  tych 
mikołaji  ni  mogli  odgrywać.  Chcieli  prze
ca  dobrze  sie  sprawić,  by  też  ludziska  do
brze  ło  nich  rzóndzili  i jak  nejdeli  spómi
nali. 

Obrazek  współczesny.  Mikołaj  i  piłkarze. 
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Tóż mieli  skyrs  tego  moc  starości  i  było 
nad  czym  rozmyśloć.  Jak  se  tu sprawić  nie 
byle  jakom  oblyczke,  larwę  dlo  mikołaja 
może  i dlo  czerta,  a  naszporować  jaki  pi
nióndze  na  paczki  dlo  dziecek.  Przeca  ni 
mogły  w  nich  być  jyny  jabłka  i  łorzechy, 
ale  też  od  porzóndnych  mikołaji  musiały 
dostać  bónbony,  pierniki,  a z ciasta  miko
łajki  kiere  w tym  czasie  piykowały  piekar
nie.  Dlo  hecy  baba  w  koszu  nosiła  pore 
paczek  z  łoszkrabinami  dlo  wszetecznych 
dziecek  kiere,  choć  z  rzodka,  mikołaj  wy
biyroł  z kosza.  Sklepnicy  nie  radzi  dowali 
swój  towor  na  gebyno,  a  tym  bardzij  byle 
komu,  toż  trzeja  było  mieć  gotówkę.  Po 
prowdzie  z.aś jako  honorni  pachołcy  wró
ciliby  tyn  dłóg  w późniejszym  czasie.  Mie
liby  isto  piniyndzy  dość  bo  na  odchodne 
łojcowie  obdarowanych  dziecek  do  kosza 
z  paczkami  zawsze  cosikej  wkłodali  gro
sza. 

W  tym  istym  dniu  to  je  6  grudnia  tak 
przyryclitowano  ferajna  mikołaji  zaczyła 
swoji  wandrowani.  Zaczynali  hola  jeszcze 
przed  wieczorym,  by  przed  cimokym 
obynść  jak  nejwiyncyj  chałup,  bo  we  wie
czór  nie  idzie  tak  szpasym  chodzić.  Nikie
re dziecka  chodzujóm  wczas  spać  i  takóm 
herepe  w chałupie  robić  winszował  se  nie 
każdy.  Jak  nieobeszli  tela  co chcieli  to  koń
czyli  wandrowani  nastympnego  popołed
nia.  Chociaż  mikołaje  chcieli  cliodzować 
po  cichcu  to jednak  psy  poradziły  ich  wy
czuć  już  z  daleka  i  harwosiły  nieobada
nie.  Każdy  co  to słyszoł  to se doskumoł,  że 
isto  chodzujom  już  mikołaje.  Spyszna  sie 
wtynczas  miały  dziewczacka  kiere  były  na 
polu.  Gibko  uciekały  śniego  do  chałupy, 
bo  okropnie  boły  sie  czorta  by jich  nie  po
murusoł  po  gymbie  sadzami  czy  czornym 
globinym,  a  na  łostatek  jeszcze  posmykoł 
kaj  po  polu.  Jak  mikołaje  zawandrowali 
do  upatrzonego  obejścio  to  wpiyrw  sie 
gusili  szczyrkanim  na  zwónku  kieru  nosił 
mikołaj  i na  łańcuchu,  co  go  czart  smykał 
za  sobom.  Mikołaj  szef  ferajny  piyrszy 
burził  we  dwiyrze  i  oznamował  przybyci 

Fot.  W.  Suchta 

mikołaji.  Pytoł  sie  wpiyrw  czy  mogóm 
wlyść.  Dzwiyrze  bywały  dobrze  zaryglo
wane.  Postarały  sie  łoto  starszawe  dziec
ka  jak  jyny  kole  chałupy  usłyszały  jakisi 
rejwach.  Starsze  dziewczacka  miały  wtyn
czas  czas  by sie kaj pokryć  ze strachu  przed 
czortym.  Tyn kiery  łotwiyroł  dwiyrze  przi
kozowoł  mikołajowi  tuby  sprawowali
jak  przystoji  to  porzóndnym  mikołajom  i 
za  moc  nie  wydziwiali  i straszyli  dziecka. 
Niech  czort  raczy  zostanie  na polu  łebo  w 
siyni.  Puszczali  jich  potym  do kuchy nie  kaj 
zbiyrała  sie  rodzina.  W tym czasie  co  miyń
sze  dziecka  kryły  sie za starszych  łebo  były 
na  rynkach  czy  ....u  mamy.  Rozpoczyło  sie 
przedstawiyni.  Mikołaj  jako  nejstarszy,  bo 
siwiutki  i  z  biołóm  brodom,  pytoł  sie 
wpiyrw  ło  dziecka.  Czy  sóm  posłószne, 
składane,  czy  chodzóm  rade  do  szkoły 
i majóm  chyntke  do  nałuki,  czy  też  umióm 
rzykać.  Łojcowie  przeca  ni  mógli  inaczyj 
rzyc jyny  przituplować,  że sóm  najisto  szy
kowne.  Mikołaj  wpiyrw  rzeknół  po  głośnu: 
rykej,  rykej  co  znaczyło  że  dziecka  na  ko
lanach  miały  zaczónć  jakisi  rzykani.  Po
tym  sie  rozpoczył  odpytunek  ło  tym jak  sie 
łuczom,  jak  sie  sprawujom  tak  dóma  jak  i 
we szkole.  Jest  prowda,  że ponikiere  dziec
ka  moc  wystraszone  niewiela  mogły  wy
beblać  przy  tym jak  sie jeszcze  zaczyły  jóń
kać.  Taki  łodpytunek  też niejednymu  szkol
nikowi  doi  dobrom  nauczkę. 

Baba  co  stała  kole  mikołaja  szczyrziła 
sie  do dziecek  i przytuplowała  tymu  co  łón 
rzóndził. 

Cygónka  w tym  czasie  lezła  ku  starszym, 
chytała  za  rynce  i wróżyła  z dłonico  komu 
je  pisane  i jako  go  czako  przyszłość.  Było 
w tym  co prawiła  wierutne  cygaństwo  i nie 
brali  se  tego  wróżyni  do  serca. 

Żyd  bywoł  tak  dociyrny  i mówny,  że  na 
dobre  rozśmiyszoł  zebranych  swojóm  god
kóm,  cmokanim  na  gymbie,  aj  aj  to  je 
prawdziwy  cymes  co pokazujym,  kupujcie, 
bo  to  towor  nejlepszy,  bydzie  wóm  przy
datny,  a sprzedóm  go  łacno  za pół  darmo 
bo jo  je  Icek  stary  Zyd  co  nie  cygani.  Co 
wycióngoł  z  miecha  towor,  to  była  jakosi 
staro  oblyczka  some  rwoty  i  zdziorba. 

Nejbardzij  dokozowoł  czort.  Trzaskał  na 
garcach,  skakoł,  wy w rac oł byle  co,  suł  po
piołym  po  delinach  co  go  wygrzebowoł  z 
pieca,  a  na  łostatek  poloł  dłaszke.  Tak  to 
sprytnie  zrobił,  że  wszyscy  myśleli,  że  jóm 
obsikoł.  Wtynczas  już  tego  wywodzanio 
było  z.a wiela  i  mikołaj  pantowoł  czorta 
do  pola. 

Brali  sie  już  też  wtenczas  do  pola  i  mi
kołaje.  Gospodarze  pieknie  podziękowali 
za  takóm  naszczywe  i jak  to  bywało  we 
zwyku  do  kosza  wkładali  jakisi  datek.  Ni 
mógli  skómpić  grosza,  bo  mikołaje  by 
mogli  zbankrutować  i wiyncyj  niepokaza
li   sie  w  chałupach. 

Długo  też  o  takowym  wydarzyniu  roz
prawiało  sie  w  rodzinie,  a  na  dziedzinie 
plotkowało. 

•  •  • 

Autor  niniejszego  artykułu  gwarowego 
treść  zaczerpół  ze  swoich  wspomnień  z 
dzieciństwa  mieszkając  w  tym  czasie  na 
podcieszyńskiej  wsi.  Palenicki 
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Rozmowa  i  porada  od  doktor  medycyny  naturalnej.  Fot.  M.  Niemiec 

MIKSER Z MISĄ  OBROTOWĄ 
Na zebraniu  podsumowującym rok  dzia

łalności  spotkały  się  panie  z  Koła  Gospo
dyń  Wiejskich  w  Lipowcu.  W  sobotę,  27 
listopada  przewodnicząca  Koła  Olga  Ki 
siała  przywitała  Walentynę  Mstowską 
z Wydziału  Ochrony  Środowiska  i Rolnic
twa  Urzędu  Miasta,  Antoniego  Kędziora 
przewodniczącego Zarządu Osiedla  Ustroń 
Lipowiec, przedstawicieli Ochotniczej Stra
ży  Pożarnej w  Lipowcu. 

Pokik  głodny  to  zły,  a  członkinie  KGW 
nie  mogły  dopuścić  do  tego,  żeby  obrady 
odbywały  się w nieprzyjemnej atmosferze. 
Podano  więc  wyborny  bigos. Parafrazując 
Andrzeja  Sapkowskiego  można  o nim  po
wiedzieć,  że określenie  „wyborny" jest  ab
solutnie  niewystarczające, ba, sama  nazwa 
„bigos" niewystarczająca jest  i nieadekwat
na. Potrawa była istnym hymnem ku chwale 
duszonej  kapusty,  hymnem  śpiewanym 
w  chórze  z  laudą  na  cześć  wędzonki,  pe
anem  dla  mięsiw,  kanconą  dla  przypraw. 

Było  coś  dla  ciała,  a  potem  uczestnicy 
spotkania  przenieśli  się  w  sferę  duchowo
cielesną  za  sprawą  wykładu  o  medycynie 
wschodniej.  O  bezradności  dzisiejszych 
lekarzy,  dolegliwościach  współczesnych 
ludzi,  chorobach  cywilizacyjnych  mówił 
Maciej   Kaniewski. 
 Jaka jest  służba zdrowia  w naszym  kraju 
każdy  wie    rozpoczął  M.  Kaniewski.  
Natomiast medycyna naturalna jest  kontro
wersją  do medycyny  konwencjonalnej,  ale 
nie jest jej alternatywą. Jest  uzupełnieniem 
w  procesie  zdrowienia.  Coraz  częściej ofi
cjalne  źródła  medyczne  przyznają  się,  że 
medycyna  konwencjonalna  posiada  luki, 
których  nie da  się  w sposób  naukowy,  far
makologiczny  uzupełnić.  Nie  możemy 
ignorować pięciu  tysięcy  lat badań  nad  ist
nieniem człowieka, procesami  chorobowy
mi,  zdrowieniem. 

Doktor  medycyny  naturalnej,  żona  pre
legenta  pochodzi  z  Mongolii  i ma  bardzo 
egzotycznie  brzmiące  imię  i  nazwisko: 

Otgontsetseg TsendAyush.  Doktor  Otka, 
bo  tak  dla  ułatwienia  mówią  pacjenci 
i  przyjaciele,  mówiła  o  problemach  czło
wieka  cywilizacji  zachodniej. 
 Prastara wiedza medyczna postrzega  cho
roby jako  zaburzenie  równowagi,  blokadę 
nerwów,  narządów   mówiła  O.  TsendAy
ush.    Ja  diagnozuję  choroby  poprzez  ba
danie  pulsu.  Mogę  rozróżnić  90  różnych 
rodzajów zaburzeń  pulsu.  Postrzegam  stan 
zdrowia  pacjenta  w  sposób  całościowy. 

Po  wykładach,  kiedy  panie  zajęły  się 
sprawami  bardziej  przyziemnymi  niż  filo
zofia  wschodu  i  przepływ  energii,  można 
było  skorzystać  z  indywidualnej  porady. 
Doktor  Otka  sprawiała  wrażenie,  że  świat 
przestaje dla niej  istnieć, gdy  słuchała,  ba
dała  puls. 

Na  stołach  pojawił  się  tort,  kawa  i  przy
stąpiono do podsumowania  roku. Przewod
nicząca  O.  Kisiała  mówiła: 

 Całkowitą  nowością  było pieczenie  drob
nych  ciasteczek  przed  świętami  Bożego 
Narodzenia,  ale  panie  były  bardzo  zado
wolone,  bo miały ciastka w domu  bez  tego 
całego  zamieszania  i  bałaganu. 

W  ubiegłym  roku  zorganizowano  trady
cyjną  wigilijk ę  seniorów,  dobrze  bawiono 
się  na  balu  karnawałowym,  podczas  spo
tkania  z  okazji  Dnia  Kobiet,  na  wyciecz
kach,  w  operetce. 
 W  tym  roku  nasze  Koło dwukrotnie  star
towało  w  konkursach    kontynuowała  O. 
Kisiala.  W Kończycach  prezentowałyśmy 
wypieki  na zapusty  i Wielkanoc.  Nasz  tort 
z  fasoli  zajął  drugie  miejsce.  Zasłużył  na 
pierwsze,  które  przyznano  profesjonalnej 
piekarni,  choć  nie  było  mowy  o  możliwo
ści  startu  prowadzących  taką  działalność 
gospodarczą. 

W  konkursie  „Nasze kulinarne  dziedzic
two"  organizowanym  od  kilku  lat  w  Sko
czowie  panie  z  Lipowca  zdobyły  wyróż
nienia.  Za  drobne  ciastka  otrzymały  mik
ser z misą obrotową, dwa komplety  małych 
garnków  i maszynkę  do  mielenia  mięsa. 
  Chciałam  paniom  bardzo  serdecznie  po
dziękować  za  udział  w  tym  konkursie,  bo 
powiedziałam  tylko: Kto może, niech  upie
cze, a przedstawiłyśmy  36 gatunków  drob
nych  ciastek.  Były  panie  po  prostu  wspa
niałe   chwaliła  O.  Kisiała. 

Gospodynie  z  Lipowca  dały  się  poznać 
również  mieszkańcom  naszego  miasta  i 
wczasowiczom  podczas  folklorystycznych 
imprez.  Kołacze  sprzedawały  na  jarmarku 
ustroński  i  ustrońskich  dożynkach.  Utarg 
nie udał się na Festynie Miast  Partnerskich, 
bo  nie dopisała  pogoda. 

Za bardzo udany uznano festyn podożyn
kowy,  podczas  którego  przypomniane  zo
stały  dawne  zajęcia  i  zwyczaje    deptanie 
kapusty,  ubijanie  masła,  łuskanie  fasoli. 
W  roku jubileuszu  700lecia  festyn ma  się 
odbyć  w  czasie  wakacji,  żeby  folklor  po
dziwiać  mogli  również  wczasowicze. 

W  strażnicy  było  dość  chłodno,  ale  nie 
na samej sali obrad. Sprawiło  to pyszne ja
dło.  pachnące  kołacze,  odrobina  czegoś 
mocniejszego  i  duża  dawka  energii,  jaką 
panie z Lipowca emanują mimo jesiennych 
chłodów.  Monik a  Niemiec 

„Były  panie  po  prostu  wspaniałe"    mówiła  przewodnicząca  0 .  Kisiała.  Fot.  M.  Niemiec 
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Śnieg  szybko  stopniał.  Fot.  W.  Suchta 

PAN PRZYJACIELEM  MOIM 
Paraf i a  ewange l i ckoaugs

bursk a  w  Cieszynie,  D om  Na
rodowy  w  Cieszyn ie  i  Towa
rzystwo  Mi łośn ikó w  Ustronia 
zaprasza ją  na  koncert  zespo
ł u  H a g ar   Ka ta rzyn y  Gaer t
ner,  k t ó r y  o d b ę d z ie  s ię  16 
stycznia  2005  rok u  (niedziela) 
0 godz.  16.00 w  kościele  ewan
g e l i c k i m  w  C i e s z y n ie  p r z y 
p lacu  Kośc ie lnym. 

Mszę  bea towa  „Pan  przy ja
c ie lem  m o i m"  Katarzyny  Ga
ertner  po  raz  p ierwszy  zagrali 
„ C z e r w o n o  C z a r n i"  p o d c z as 
mszy  świętej  z  udz ia łem  księ
dza  L e o na  K a n t o r s k i e go  na 
B o że  N a r o d z e n ie  1969  roku 
w  Podkowie  Leśnej.  U twór  ten 
był  p r e z e n t o w a ny  w  sa lach 
k o n c e r t o w y ch  i  k o ś c i o ł a ch 
w  kraju  oraz  w  Szwecj i,  RFN 

1 USA.  Nową  wers ję  aranżacyj
ną  przygotowała  kompozytor
ka  z  dz iew ięc ioosobowym  ze
społem  Hagar. 

Zespół  p rezen tu je  na jp ięk
n i e j s ze  k o l ę dy  i  pas to ra ł ki 
z historią  kolędy  opowiedz ianej 
przez  aktora  i  reżysera  koncer
tu  K a z i m i e r za  M a z u r a.  W 
p ierwszej  części  wykorzys tano 
teksty  Joanny  Ku lmowe j,  Ka
zimierza  Grześkowiaka  i  Boże
ny  Ptak,  a  w  drugiej  Konstan
tego  I ldefonsa  Gałczyńsk iego  i 
Mar iana  Makul i.  Zespołowi  to

warzyszyć  będzie  gościnnie  or
ganista  i Chór  Kościelny  Para
fi i  C ieszyńsk ie j.  Wokal is tami 
Hagaru  są:  Janusz  Kruc ińsk i, 
obecnie  wys tępu jący  w  Teatrze 
R a m pa  w  W a r s z a w i e,  A n na 
Ozner.  równ ież  z  Rampy  oraz 
Marzena  N o w a k,  deb iu tan tka 
0  ob iecu jącym  głosie 

B i le ty  po  10  z ło t ych  będą 
do  n a b y c ia  u  o r g a n i z a t o r ów 
k o n c e r tu  p o c z ą w s zy  od  1 
g r u d n i a. 

Na  koniec  pozwo lę  sobie  do
dać,  że  b y ł am  na  p r e m i e r ze 
koncertu  w  kościele  kato l ick im 
w  Radl in ie,  28  g rudn ia  2 0 03 
roku.  Był  t am  także  m ój  s io
strzeniec  Adam.  Reprezentu je
my  różne pokolenia,  ale  koncert 
bardzo  nam  się podobał,  radl iń
sk im  s łuchaczom  także.  Wśród 
nich  byli  redaktorzy  Mar ianna 

1 Kamil  Durczokowie. 
A n n a  Robosz 

S a l on  f r y z j e r s ki  ^ a g d a " 

  ul .
tel.  8542200.  0601359864 

czynne:  pn  12.0017.00, 
wt,  sr,  czw.,  pt.  9.00  17.00 

?
Dla  klientów,  którzy w  grudniu 

skorzystają  z  usług  naszego  salonu 
za  min. 50 zł   uczesanie  sylwestrowe 

z  rabatem  50% 
PRZYJDŹ,  SPRAWDŹ  NAS 

  BĘDZIESZ  ZADOWOLONY 

O g ł o s z e n ie  o t w a r t e go  k o n k u r s u  o f e r t 

na  r e a l i z a c ję  z a d ań  p u b l i c z n y ch  G m i n y  U s t r oń 

Burmistrz  Miasta  Ustroń  ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizacje 
zadań publicznych Gminy  Ustroń z dniem  2 « rudn ia  2004  r. w zakresie: 
I I  inicjatyw na rzecz przeciwdziałania  i redukowania  skutków  patologii 
we  wszystkich  środowiskach  społecznych, 

upowszechniania  kultury (w tym kultury religijnej i sakralnej), tradycji 
regionalnej  i  folklorystycznej,  sztuki  twórców  profesjonalnych  i  a
matorów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  artystycznego  kształcenia 
dzieci  i  młodzieży  w  zakresie  muzyki,  plastyki,  tańca,  fotografiki 
artystycznej  i  innych, 

pomocy  rzeczowej  i  żywnościowej  dla  rodzin  i  osób  ubogich  lub 
znajdujących się w  trudnej sytuacji  życiowej, 
I I działalności  rehabilitacyjnej,  edukacyjnej,  terapeutycznej  i  spo
łeczniającej  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  prowadzenie 
ośrodka  na  rzecz dzieci  niepełnosprawnych  w  Nicrodzimiu. 
  działania  pomocowe  i edukacyjne  na  rzecz  samotnych  matek  i  ich 

dzieci, 
prowadzenia  świetlic  socjoterapeutycznych, 
organizacji wydarzeń  kulturalnych, edukacyjnych, a w  szczególności 

koncertów,  występów  artystycznych,  wystaw  prelekcji  i  spektakli, 
szkoleń sportowych  młodzieży oraz organizacji zawodów,  rozgrywek 

i  turniejów  sportowych  oraz  zajęć  pozalekcyjnych  w  klasach  o 
zwiększonej  ilości godzin  WF, a  także prowadzenia  sekcji  sportowych, 
I I dz ia ła lności  tu rys tyczne j,  k ra joznawczej  i  p rzyrodn iczej  z 
uwzględnieniem  bezpieczeństwa  osób  przebywających  w  górach, 
I I promocji  Miasta  Ustroń  z  uwzględnieniem  współpracy  z  miastami 
partnerskimi, 

I promocji  i ochrony  zdrowia  oraz edukacji zdrowotnej  i ekologicznej 
wśród  dzieci  i  młodzieży, 

działalności  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania 
kontaktów  i współpracy  między  społeczeństwami, 

wspomagania  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży. 

Do  konkursu  mogą  być  składane  oferty  zadań,  których  realizacja 
rozpoczyna  się nic wcześniej niż 3  stycznia  2005  r.  i kończy nic później 
niż  15  g rudn ia  2005  r. 

Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  oferty  w  terminie 
do  31  g r u d n i a  2 0 0 4  r„  do  godziny  15.00  w  Urzędzie  Miejskim 
w  Ustroniu  pokój  nr  12  lub  przesłanie  jej  drogą  pocztową  na  adres: 
Urząd  Miejski  Ustroń, 43450  Ustroń,  Rynek  1  (decyduje data  stempla 
pocztowego). 

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2004  r.  o 
działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  ( Dz.U.  Nr 96,  poz. 
873  z 2003  roku  z późn.  zm.  ) 

Formularze  ofert dostępne  są: 
a) w Urzędzie  Miejskim w Ustroniu   Wydział  Oświaty  Kultury  Sportu 
i Turystyki  pokój  nr  16, 

b) na stronic  internetowej Urzędu  Miejskiego w Ustroniu  www.ustron.pl 

Wymagane  załączniki: 
a) aktualny  odpis  z właściwego  rejestru  (ważny  do  3 miesięcy  od  daty 
wystawienia), 
b)  sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  za  2003  r..  W  przypadku 
organizacji  działającej krócej   sprawozdanie za okres od  rejestracji do 
daty  ogłoszenia  konkursu, 
c) aktualny  statut  lub  inny dokument określający przedmiot  działalności 
składającego ofertę, 
d)  oświadczenie  o  nie  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  w 
rozumieniu  art.  9  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie  w odniesieniu  do zadania  będącego przedmiotem  oferty. 
Termin  rozstrzygnięcia  konkursu:  3  styczeń  2005  r. 

Szczegółowe  informacje na temat konkursu  można  uzyskać w  Wydziale 
Oświaty  Kultury  Sportu  i  Turystyki  tel .  8579328,  e  m a i l :  u m 
p r o m o c j a @ u s t r o n . p l 

PRYWATNA  PRAKTYKA 
LEKARSKA 

Drmed.  Tomasz  DYRDA 
Specjalista chorób dzieci 

Wizyty domowe: codziennie, 

Gabinet  Przychodnia  „MEDICA" , 
środa  od  godz.  16  00 

Z I M O W A  P R O M O C J A 

D E C E U N I C K 
A L U P L A S T 

T H Y S S E N 
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47e 

:
Z A W S Z E 

NAJTANIEJ 
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SIKORA NAD DUNAJEM 
Od  16 do  18  października  w  Budapeszcie  odbywały  się  Wę

gierskie  Dni  Malarstwa  (Magyar  Festeszet  Napja).  Do  uczest
nictwa w obchodach  tego święta włączono artystów  z pięciu  part
nerskich miast  XI dzielnicy  Budapesztu,  w  tym  także z  Ustronia. 
Spośród  naszych  twórców  do  wzięcia  udziału  w  wystawie  za
proszony  został  Stanisław  Sikora.  Ja  pojechałam  jako  osoba  to
warzysząca. 

Impreza  ta  odbywała  się już  po  raz  trzeci,  aczkolwiek  jej  tra
dycja sięga  czasów  przedwojennych.  Na  wiele  lat  została  zarzu
cona.  Trzy  lata  temu  wskrzesił  ją  nieżyjący już  dziś  Bod  Laszló. 
Po  raz  pierwszy  jednak  swe  prace  zaprezentowali  twórcy  zagra
niczni.  Obok  wymienionego  wcześniej  Stanisława  Sikory  pre
zentowali  swój  dorobek  także:  Barna  Kolozsi  Valeria  z  Serbii, 
Andrea  Eitel  z  Niemiec,  Jiri  Voves  z  Czech  i  Jerolim  Ostojic 
z  Chorwacji.  Na  pozostałych  wystawach  można  było  obejrzeć 
współczesną  twórczość  węgierskich  artystów. 

W ciągu 3 dni  wzięliśmy  udział  w blisko  15 wernisażach,  obej
rzeliśmy  całe  mnóstwo  prac  i happeningów.  Do  najciekawszych, 
naszym  zdaniem,  należała  indywidualna  wystawa  wybitnego, 
współcześnie  żyjącego,  węgierskiego  mistrza  Ignaca  Kokasa 
w galerii znamienitego Hotelu Gellert.  Na uwagę zasługiwała  także 
cała  organizacja  owych  wernisaży,  gdzie  np.  przy  dźwiękach  na
strojowej  muzyki  gitarowej  mogliśmy  podziwiać  przy  blasku  je
dynie  paru  świeczek  interesującą  wystawę  witraży.  Liczne  prze
mówienia w języku  węgierskim, których nie rozumieliśmy  rekom
pensowała  nam  gra  na  lirze  lub kontrabasie  i lampka  czerwonego 
wina.  Pomimo  że  intensywne,  były  to  3  dni  pełne  niezapomnia
nych  wrażeń,  które  rekompensowały  nam  zmęczenie. 

Nasz  pobyt  trwał  5  dni,  podczas  których  byliśmy  traktowani 
z  wielkim  szacunkiem.  Byliśmy  zaskoczeni  wspaniałą  gościn
nością  burmistrza  Balazsa  Gyuli  i jego  pracowników.  Zakwate
rowano nas we wspaniałym  hotelu wraz ze wspomnianymi  wcze

Stanisław  Sikora  z  burmistrzem  Balazsem  Gyulą. 

śniej artystami  zagranicznymi,  gdzie  podaczas  wspólnych  posił
ków  stworzyliśmy  istną  wieżę  Babel,  próbując  się  porozumieć. 
Udało nam się zwiedzić kilka interesujących miejsc w  Budapesz
cie.  Zafundowano  nam  także  przejażdżkę  po  mieście  tzw.  ..Bu
dapeszt by night", gdy to o północy  mogliśmy podziwiać ze wzgó
rza  Gełlerta  wspaniale  oświetloną  panoramę  miasta. 

Pogoda  nie  dopisała,  było  dość  deszczowo,  ale  pomimo  tego 
wróciliśmy  zadowoleni.  Mamy  nadzieję,  że  na  kolejne  obchody 
Węgierskich  Dni  Malarstwa  ponownie  zostanie  zaproszony  jeden 
z ustrońskich  twórców.  Idea  tego przedsięwzięcia  wydała  nam  się 
niezwykle  interesująca, zwłaszcza,  że  zakwaterowano  nas  razem 
z pozostałymi  twórcami  zagranicznymi,  abyśmy  starali  się,  pomi
mo barier językowych, nawiązać wspólną  płaszczyznę  porozumie
nia. Sztuka  przecież  nie zna granic.  Beata  Sikora 

W  Gimnazjum  nr  2  otwarto 
wystawę  po  plenerze  w  Kar
koszczonce.  Plener  odbywał 
się  od  14  do  15  października 
1 wzięli  w  nim  udział:  Agata 
Kostka,  Elżbieta  Francuz, 
Magdalena  Dzielska.  Zuzan
na  Perlega,  Marek  Paszek, 
Dominik a  Majcherek,  Ma
rzena  Marszałek  i  Karolin a 
Pilch.  To  ich  prace  malarskie 
oraz  pierwszy  raz  wystawiane 
prace  fotograf iczne  Pameli 
Rudnik  można  było  obejrzeć 
w  G2. 
 To jest taka galeria, która cały 
czas żyje, którą  codziennie  od
wiedza  300  osób    powitała 
gości wicedyrektor  Iwona  We
rpachowska    Chciałabym 
przywitać  na naszym  otwarciu 
naczelnik  Danutę  Koening. 
pana  Kazimierza  Heczkę. 
Konkurencję  robimy  prawda? 
Al e  z  p r z y z w o l e n i u,  l i e z y my 
na  współpracę,  na  pomoc.  Za
czynało  się  od  dwóch  ścian, 
potem  rozszerzyliśmy  się  na 
następną, a teraz przy okazji na 
jeszcze  jedną  i na  półpiętro. 

Jest  wystawa  poplenerowa 
z Karkoszczonki. Natomiast  są 
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tu  również  obrazy  dzieci  ma
lujących w kółku  plastycznym 
i  te  z  poprzednich  plenerów. 
Wyjazd do  Karkoszczonki  był 
trzecim  z kolei  plenerem  orga
nizowanym  w  naszej  szkole, 
gdzie  młodzież  miała  możli
wość  pojechać  i  malować  na
sze  okolice,  naszą  przyrodę. 
Malowanie  jest  proste,  dla 
mnie,  ponieważ  ja  nie  maluję, 
natomiast  najwięcej  kłopotów 
sprawiają  ramy,  płótna,  blejt
ramy.  Faktycznie  czasami  nie 
maluje  tyle  dzieci  ile  by  mo
gło,  bo  po  prostu  nie  mają  na 
czym.  Chciałabym  pogratulo
wać  rodzicom  takich  zdolnych 
dzieci,  że  takie  piękne  rzeczy 
malują, że potrafią  to robić  i że 
chce  im  się  to  robić. 
  Chciel iśmy  zachęcić  mło
dzież  do  spędzania  większej 
ilości  czasu  ze  sztuką,  z  este
tyką,  żeby  robi li   sami  od 

siebie    tłumaczy  pomysł  zor
ganizowania  pleneru  opiekun 
młodzieży,  plastyk  Tomasz 
Targowski.    Takie  wyjazdy, 
do  Dobki,  Karkoszczonki  czy 
do Czech  uczą  innego  spojrze
nia na świat. Cała sztuka  to nic 

innego  jak  sztuka  bacznej  ob
serwacji.  Wyjazd  ma  na  celu 
przybliżenie  sztuki,  „rozmalo
wanie  się",  poznanie  materii 
farby.  Wtedy  też  uczestniczą
cy w nim  uczniowie  mają  oka
zję bliżej się poznać,  mogą  po
rozmawiać  nie  tylko  o  obra
zach.  Można  też odkryć  wspa
niałe  talenty.  Jedna  z  dziew
czyn pierwszy  raz pojechała na 
plener,  a  namalowała  napraw
dę świetny obraz.  Miała w pla
nach weterynarię, ale trzeba się 
zastanowić  czy  nie  lepiej  pra
cować  nad  talentem,  rozwijać 
go.  Myślę,  że  z  czasem  coraz 
więcej  młodzieży  będzie 
chciało jeździć, widzą, że to co 

robią  nie  idzie  do  lamusa,  do 
kosza  na  śmieci,  że  można  to 
pokazać,  wystawić,  jest  z  tego 
pożytek. 
  Pierwszy  raz  pojechałam  na 
plener,  wcześniej  jakoś  nie 
było  okazji,  sama  jakoś  nie 
chciałam  pojechać    opowiada 
jedna  z uczestniczek  wyjazdu, 
Ela Francuz.   Nie maluję  dłu
go  i podoba  mi się  to, że  mogę 
oglądać  swoje  obrazy  w  gale
rii .  Już  myślę  o  przyszłorocz
nym  wyjeździe. 

W tym roku  w  zorganizowa
niu pleneru pomógł  zakład  sto
larski  pana  Pilcha.  Ufundował 
on  blejtramy  dla  uczniów. 

Agnieszka  Próchniak 

I. Werpachowska  i T.  Targowski.  Fot.  W.  Suchta 
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•  bardzo  boga te  m e n u 
•  wspan ia ła  muzyka 

•  l i czne  a t rakc je 

r e z e r w a c j e : 

Piwnica  dla  smakoszy 
„Równica" 

l  stmń.  ii/. I Igszyńskicyo  1. 

•  bankiety  •  rauty  •  uroczystości  •  imprezy zamknięte 
•  udostępniamy  sale  na  szkolenia 

•  obiady  abonamentowe  w cenie  7,50 zl 
•  przyjmujemy  zamówienia  na  pierogi 
•  przyjmujemy  zamówienia  na  posiłki 

regeneracyjne  na miejscu  lub  na  wynos 

Naszą  dewizą  jest: 
niska cena!  miła  obsługa!  miła  atmosfera! 
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aga 
'J 

„Nad  rzeczką,  opodal  krzaczka,  mieszkała..."  Nie.  nie,  tym  ra
zem  nie o kaczcedziwaczce,  lecz o równie  nieco  „dziwacznym" 
ptaku    o  zimorodku.  Ptak  to  mocno  związany  i  z  rzeczkami, 
i  z  krzaczkami,  bowiem  najłatwiej  spotkać  go  nad  potokami 
i  rzekami,  o  zarośniętych  drzewami  i krzewami  brzegach,  nato
miast  rzadziej zimorodki  można obserwować  nad jeziorami  i sta
wami. Ten związek pomiędzy  zadrzewieniami  rosnącymi  wzdłuż 
cieków  wodnych,  a  zimorodkami  jest  tak  silny,  że  to  właśnie 
w  wycinaniu  nadrzecznych  drzew  i krzewów  upatruje  się  głów
ną  przyczynę  spadku  liczebności  tych  ptaków  w  Polsce  w  dru
giej  połowic  ubiegłego  wieku.  Zwisa jące  nad  wodą  gałęzie  i  ko
nary  są  niezbędne  zimorodkom  jako  punkty  obserwacyjne.  Jak 
myśliwi  na swych  ambonach,  tak  zimorodki  przesiadują  na  gałę
ziach  i wypatrują  w  wodzie  swych  ofiar   małych  ryb,  wodnych 
owadów  i  ich  larw.  Kiedy  tylko  ofiara  zostanie  dostrzeżona 
i  uznana  za  wartą  zachodu,  zi
morodek  rzuca  się do  wody.  Je
śli  gałąź  wisi  zbyt  blisko  lustra 
wody, to dla nabrania  odpowied
niej  prędkości  zimorodek  pod
latuje  najpierw  nieco  w  górę 
i  dopiero  wówczas  z  impetem 
atakuje.  Atak  taki  jest  skutecz
ny  nawet  wtedy,  kiedy  ofiara 
znajduje  się  na  głębokości  1 m 
pod  wodą.  Przy  zanurzeniu  pod 
wodę  zimorodkowi  pomaga  nie 
tylk o  szybkość  ataku,  odpo
wiednia  budowa  ciała  ale  i  sto
sownie rozpostarte, zgięte  i prze
sunięte do  tyłu  skrzydła.  Po  zła
paniu  ryby, zimorodek  wynurza 
się  na  powierzchnię  wody  po
magając  sobie  uderzeniem 
skrzydeł  i  podlatuje  na  swoją 
myśliwską  ambonę. Zabija  rybą 
uderzając  jej  głową  o  gałąź 
i  połyka  w  całości.  Cały  atak, 
uśmiercanie  ofiary  i jej  zjadanie 
trwa  ledwie  kilka  sekund. 

Zimorodki  to  ptaki  niezbyt  duże,  nieco  mniejsze  od  szpaka, 
z długim, ostrym  dziobem  i krótkim  ogonem.  Naszą  uwagę  zwra
cają  przede  wszystkim  swym  pięknym  ubarwieniem.  Każdy,  kto 
zobaczy  lecącego  lub  siedzącego  nad  wodą  zimorodka,  bez  pro
blemu  go  rozpozna.  Pióra  na  grzbiecie  zimorodka  są  niebieskie, 
szmaragdowe  lub  turkusowoniebieskie,  brzuch  rdzawobrązowy, 
skrzydła  ciemno  i jasnozielone  z  niebieskawym  odcieniem,  gar
dziel  biała,  nogi  koralowoczerwone,  dziób  czarny.  Głowę  zdobi 

Zimorodek 

brązowa plamka za dziobem  i ciemnozielona  „czapeczka". Ot, taki 
mały,  latający klejnocik   kto widział  lecącego w słońcu  zimorod
ka,  ten  chyba  zgodzi  się  z  takim  określeniem. 

Swoje gniazda zimorodek  buduje w urwistych, gliniastych  brze
gach  potoków  i rzek.  Kopie  długi  do  około  1 m  korytarz,  zakoń
czony  niewielką  komorą,  w  której  składa jaja. Gniazdo  zimorod
ka  nie jest  urządzone  zbyt  gustownie,  a właściwie jest  zaprzecze
niem  pięknego  i  barwnego  upierzenia  właściciela.  Sam  wlot  do 
korytarza  jest  często  ubrudzony  kałem,  a  sama  komora  lęgowa 
jest  pozbawiona  wyściółki,  dopiero  z  czasem  jej  rolę  zaczynają 
odgrywać  niestrawione  resztki  pokarmu  z wypluwek    rybie  ości. 
chitynowe  pancerze  owadów.  Niezbyt  miłe  warunki  do  wycho
wywania  dzieci,  nieprawdaż?  Wbrew  swojej  nazwie  zimorodek 
do rozrodu  przystępuje na przełomie maja i czerwca. Samica  skła
da  68 jaj,  z  których  po  mniej  więcej  20  dniach  wylęgają  się  pi

sklęta.  Po  około  34  tygodniach 
troskliwej  opieki,  młode  zimo
rodki  opuszczają  gniazdo. 

Zimorodki  to  samotnicy,  nie 
zakładający  kolonii.  W  Polsce 
jest to nieliczny ptak osiadły, któ
ry  poza  okresem  gniazdowania, 
w  okresie  od  lutego do  kwietnia 
i od sierpnia do  listopada  wędru
j e  i koczuje. Zimy  coraz  częściej 
spędza  w  naszym  kraju,  zwłasz
cza  w  zachodniej  części,  jednak 
zależy  to  przede  wszystkim  od 
stopnia  zamarznięcia  rzek  i  po
toków. 

Nigdy  nie  udało  mi  się  sfoto
grafować  zimorodka.  Cóż,  bra
kowało  mi  nieco  szczęścia, 
a  przede  wszystkim  umiejętno
ści  i cierpliwości.  Dopiero  kilka 
tygodni  temu  „upolowałem"  zi
morodka  w  dość  nieoczekiwa
nych  okolicznościach,  mianowi
cie nad Wełtawą, w centrum  Pra
gi, a konkretnie  na jednej z wież 

słynnego  mostu  Karola.  Nie  był  to  co  prawda  zimorodek  żywy  i 
kolorowy,  lecz  kamienny  i  trwał  na  elewacji  tej  gotyckiej  wieży 
lekko  licząc kilkaset  lat. Gotyckie  zimorodki  utrwalone  w  kamie
niu  zawdzięczamy  Wacławowi  IV, za  którego  panowania  zakoń
czono  budowę  wież  mostu  Karola  i  który  po  prostu  lubił    jak 
podają  przewodniki  po  Pradze    zimorodki. 

Jako ciekawostkę odnotować warto, że wyjątkowo i bardzo rzad
ko na teren  Polski  zalatuje zimorodek  srokaty, zwany  rybaczkiem. 
Jest  nieco  większy  od  naszego  zimorodka,  czarnobiały  i  z  czu
bem  na  głowie.  W  odróżnieniu  od  zimorodka  rybaczek  potrafi 
zawisać  w  powietrzu  przy  bezwietrznej  pogodzie,  dlatego  do  po
lowań  nie  potrzebuje  myśliwskiej  ambony  z  gałęzi.  W  ornitolo
gicznych  annałach  można  znaleźć  taki  oto  zapis,  że  w  sierpniu 
1859  roku jednego  rybaczka  obserwował  nad  Wisłą  pod  Warsza
wą Taczawski,  lecz  nie  zdołał  go  zastrzelić.  Czyż nie wyczuwa  się 
nuty  rozczarowania  w  tym  sformułowaniu? 

Według greckiej mitologii, w okresie zimowego przesilenia dnia 
i nocy,  zimorodki  wysiadywać  miały  jaja  na pływających po  mo
rzu  gniazdach,  co  uspakajało  fale!  Dzięki  tym  zimorodkowym 
zwyczajom, przez kilkanaście dni  morze  było spokojne, a  pogoda 
ładna  i  stała.  Stąd  też  „dniami  zimorodków"  określano  niegdyś 
czas  pogodny  i  szczęśliwy. 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

Armaty  czekają  pod  Czantorią.  Fot.  W.  Suchta 

12  Gazeta  Ustrońska 



u s t r o ń s k i e   muzea , 
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stowarzyszenia,  straż miejska 
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Rynek  4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek:  8.00   18.00; wtorek:  8.00  15.00; środa  12.00  18.00; 
czwartek:  —  piątek:  8.00    18.00;  sobota  8.00    12.00. 
Czytelnia  ogólna  oraz  wypożyczalnia  dla  dzieci i młodzieży 
poniedziałek:  12.00   18.00; wtorek:  8.00   15.00; środa  12.00   18.00; 
czwartek:  —  piątek:  8.00    18.00. 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych  Muzeum 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Fotografie  i pamiątki  z podróży  Macieja  Chowanioka  do  Azji 
PołudniowoWschodniej i Indii   czynna  od  15 listopada  do  8 grudnia 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  17, od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele  9.30   13. 

ul. 3 Maj a  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
Ekspozycja prac  wybitnych  polskich  twórców  P. Stellera, J. Wałacha,  S. 
Jaworskiego, L. Konarzewskiego. M. Siary, Z Juźwika  i innych. Kolekcja 
medali:  poczet  królów  i książąt polskich, dzieje oręża polskiego,  medale 
z dziedziny kultury  i sztuki. Starodruki, kolekcja 3,5 tys. exlibrisow, druki 
bibliofilskie i unikatowe.  Cenny  zbiór  książek   cieszyniana  (możliwość 
korzystania  ze zbiorów  przez  uczniów  i  studentów) 
Wystawy  czasowe: 
Wystawa  twórczości  Bogusława  Heczki. 
Oddział  czynny:  środy,  czwartki,  piątki,  soboty,  niedziele  913 

B & K  Heczkowie  ul. Błaszczyka  19, tel. 85411 00. 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 
Biur o i galeria czynne: od poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

ul. 3 Maj a  14,  tel. 854 45 22,  fax 854  18  14 

 Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum koło  ZUS) 
  czwartek od 17.30 wtorek od 17.30 

   w pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel.  kontaktowy:  0 601  516854. 

  Kościelna  21,  tel. 854  17 72 
wtorek 9.00 spotkania z instruktorem  terapii uzależnień  i współuzależn. 

ul. Daszyńskiego  28,  teł.  8542906.  email:  mdk@ustron.pl 

ZAKŁAD OPTYCZNY 
mgr  optyk  optometrysta

KOMPUTEROWE  BADANI E  WZROK U 

GABINET  OKULISTYCZNY 
 specjalista  chorób  oczu 

pon.,  śr.  15.3017.00 
POLECAMY USŁUGI OPTYCZNE  W PEŁNYM  ZAKRESIE 

GODZINY  OTWARCIA: 
pon.  pt.  9.00  17.00 

sobota  9.0013.00 
Możl iwość  telefonicznej  rejestracji 

:

Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski,  rękodzieło  artystyczne,  fotograficzne,  modelarskie, 
akrobatyka   zajęcia  odbywają  się  po  południu. 
kur s języka  angielskiego   wtorki  godz.  17.0018.00   sala  nr  8 
gimnastyka  lecznicza   poniedziałki  i czwartki godz.  19.00  20.00, piątek 
godz. 8.30  s. nr 7 

  nauka gry  na: 
fortepianie,  keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie, 
skrzypcach,  akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia 
wokalne   zajęcia  odbywają  się  po  południu. 

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 
Związek  Inwalidów  Wojennych  RP i Związek  Byłych  Więźniów 
Politycznych  Hitlerowskich  Więzień i Obozów  Koncentracyjnych 
czwartek  10.0012.00  s. nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK  piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria i Mała  Czantoria  wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "   wtorek  18.0020.00 

Klub działający przy Ośrodku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „MOŻNA INACZEJ". 
Ustroń,  ul.  Wantuły  47  (sala  świetlicowa). 
 poniedziałki  :  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
15.00    16.30  zajęcia rozwijające (plastyczne.ruchowotaneczne), 

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

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 
środy:  15.00  16.30  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  MV ) 

zajęcia rozwijające (plastyczne.ruchowotaneczne), 
  piątki : 
14.00    17.00  Pogotowie  naukowe  dla dzieci  klas  VVI   szkoły 

podstawowej i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

Rynek 2, tel. 8542653,   od poniedziałku  do piątku 8.30   16.00 
sobota  8.30  13.00 

ul. Sanatoryjna 7,8542025   od poniedziałku  do piątku 8.45   16.00 
  sobota 8.45   13.00 

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

ul. Rynek 4, teł. 8543483; kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

Marzną  paprocie. 
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Gazeta  Us t rońska  13 

mailto:bpiwa@polbox.com
mailto:mdk@ustron.pl


Chaos  na  parkingu  przed  szkołą  ...  Fot.  W.  Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27. 
teł.  8544997.  Sylwester,  domo
wa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Pilnie sprzedam  mercedes  308  D, 
95  r„   kontener  (po  poczcie  nie
mieckiej).  Teł.  8543789  8.00  
15.00.  0604482872. 

Pilnie sprzedam  VW  polo.  model 
2000. czerwona perła,  trzydrzwio
wy,  1,4  MPI,  pełne  wyposażenie. 
Teł.  8543789  8.00    15.00, 
0604482872. 

Przyjmę  zlecenia  na  komplekso
we remonty, wykończenia domów, 
poddaszy.  Tel.  8542474, 
0693707545. 

Zapraszamy  do  bazaru  taniej 
odzieży  używanej  w  Ustroniu  
Hermanicach na ulicy Orzechowej 
(obok  sklepu  Spar). 

Język  polski    korepetycje,  nowa 
matura,  redagowanie  tekstów 
(doktorant  polonistyki). 
0502675533. 

Kupię  telewizor  „Rubin"    kolo
rowy.  0502674455. 

Do  wynajęcia  pokój  od  stycznia. 
0507777845. 

Poszukuję pracy    sprzątanie. 
0887404352. 

Grafika komputerowego   zatrud
nię. Teł. 0602251307. 

Do wynajęcia mieszkanie   wyso
ki  standard.  8528112. 

Do wynajęcia  na ulicy  Sikorskie
go M3 oraz pokój. 8541838  po 

Komputerowe przepisywanie  tek
stów. Tel.  0501190659. 

Przyjmę  aplikanta. 
0601440480. 

Odśnieżanie, ścinka  i prześwietla
nie drzew,  karczowanie. 
0507054163. 

Niemiecki    korepetycje. 
Tel.  8542744. 

24.12    apteka  Centrum,  ul.  Daszyńskiego  8,  tel .8545776. 
57.12   apteka  Pod  Najadą,  ul.  3  Maja  13,  tel.  8542459. 
810.12   apteka  Na  Zawodziu,ul.  Sanatoryjna 7,  tel.  8544658. 

...  i pełna  dyscyplina  na  przystanku.  Fot.  W.  Suchta 

Â 
w w w .  u s t r o n . p l 

KULTUR A 
2.12  godz.  10.00 

3.12  godz.  9.00 

7.12  godz.  9.15 
i godz.  10.30 

Miejsk i  konkur s dla gimnazjalistów  „Po 
znajemy  park i  krajobrazow e  Polski" 
 MDK  „Prażakówka"   s.  nr  7 
„Muzyczn e  formy    sonata  klasyczna" 
  audycja  muz.  Filharmonii  Śląskiej  dla 
gimnazjalistów   MDK  „Prażakówka  " 
Spektakl  teatralny  „Złot a  Rybka"   dla 
dzieci  przedszkolnych  połączone  ze  spo 
tkaniem z Mikołaje m  MDK  „  Prażakówka " 
Klu b  Propozycji.  Spotkanie  z  Jadwigą 
i Jerzym Oszeldami  Zbiory Marii Skalickiej 

/ 

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

2.12  godz.  18.20  Mój   Nikifo r    biograficzny  (151.)  Polska 
godz.  20.00  Nigdy w życiu  komedia  rom. (151.) Polska 

11.12  godz.  16.00 

Bywało  tak,  że  na  zajęciach  miałem  45  dzieci.  Preferowałem 
trening  ogólnorozwojowy  i z  tej  grupy  wyszli  nie  tylko  narciarze. 
Powiem  tu  o  oszczepniku  Janie  Szwarcu,  bramkarzu  Józefie  Go
moli,  piłkarzach,  którzy  jako  juniorzy  zdobyli  dla  Kuźni  wicemi
strzostwo  Śląska    oni  i inni jako  dzieci  przeszli  przez  moje  ręce  
mówił  w  wywiadzie  Paweł  Kołaczyk,  trener  narciarski. 

•  •  • 

14 listopada  w sali  sesyjnej  UM  odbyło  się  spotkanie  posła  Ka
zimierza  Wilka z mieszkańcami  naszego  miasta.  Tematem  miał  być 
projekt  konstytucji.  „Dziwne,  że  to nie  wzbudza  zainteresowania" 
  podsumował  poseł  obecność  zaledwie  trzech  osób  na  sali.  [...] 
Mówiono  oczywiście  o  aferach,  przy  czym  poseł  obawiał  się,  czy 
też  ujawnienie  całej  prawdy  nie  doprowadzi  do  krwawych  rozru
chów.  Zresztą  społeczeństwo  „  wykastrowane  ze  wszystkiego  przez 
poprzedni  system  " nie  wie  co  to prawda  i  patriotyzm. 

•  •  • 

W  Wystawie  Gospodarczej  Miast  Polskich  /.../  w Poznaniu  pre
zentowane  są  gminy  ziemi  cieszyńskiej.  [...]   Oferta  Ustronia  za
wiera  budowę  hotelu  z  zapleczem  na  Czantorii,  centrum  handlo
wousługowego  na  łące  między  ulicami  Brody  i Konopnickiej,  sie
ci  wyciągów  narciarskich,  wielofunkcyjnego  zespołu  usługowego 
dla użytkowników  drogi  szybkiego  ruchu,  basenu  kąpielowego  obok 
DW  „Ziemowit",  budowę  basenu  kąpielowego  w Jaszowcu,  kor
tów  tenisowych  w centrum  oraz  dokończenie  dwóch  piramid  i  za
gospodarowanie  domu  kultury  w  Jaszowcu. 

•  •  • 

Z  kroniki  straży  miejskiej:  21.11    w  wyniku  kontroli  przepro
wadzonej  na  targowisku  zatrzymano  dwóch  mieszkańców  Kato
wic prowadzących  grę  hazardową  tz.w.  trzy  kubki.  Winnych  po  do
prowadzeniu  na komendę  ukarano  mandatami  po 500  tysięcy.  22.11 
  interweniowano  w  sprawie  zakłócania  porządku  publicznego 
przez,  nietrzeźwego  mieszkańca  Ustronia,  który  połamał  stolik  w 
barze  na  targowisku. 

•  •  • 

Z  rozmowy  z  mieszkańcem  Ustronia,  posłem  KPN  Kazimie
rzem  Wilkiem:  Nie  ma  tygodnia,  by  KPN  nie  wnosiła  uzupełnie
nia porządku  obrad  albo  rezolucji.  Najświeższą  sprawą  jest  wnio
sek  o powołanie  komisji  nadzwyczajnej  o kontrolę  NIK  dotyczącą 
Banku  Handlowego  w  Warszawie.  Mogę  powiedzieć  tylko  jedno: 
taki  popłoch  powstał  na  sali,  tak  się  wszyscy  zaczęli  bać,  że  Ka
czyński  występując  w Sejmie  powiedział,  iż te  informacje  KPN  ma 
od  osoby  chorej  psychicznie.  (mn) 

14  Gazeta  Ustrońska  2  grudnia  2004  r. 



BEZ TARYFY ULGOWEJ 
  Zaczęło  się  bardzo  skromnie    mówi  o  Dominice  Kozik  pro
boszcz  parafii  Dobrego  Pasterza  w  Polanie  Alojzy  Wencepel.  
Chodziła  na  treningi  tenisa  stołowego  do klubu, a my  po raz  dru
gi  jechaliśmy  na  Parafiadę  do  Warszawy.  Przyszła  do  mnie  jej 
mama  z  prośbą  o  zabranie  Dominiki.  Odpowiedziałem,  że  nie
stety  jest  jeszcze  za  młoda.  W  końcu  jednak  po  konsultacjach 
pojechała  z  nami.  Na  tej  pierwszej  Parafiadzie  od  razu  zajęła 
piąte miejsce,  ale już  na  następnej  i kolejnych  dwóch  nie  oddała 
ani jednego  seta  zdobywając złote  medale.  Po  zdobyciu  trzecie
go  złotego  medalu  poprosiłem  ją,  by  podzieliła  się  swym  talen
tem. Tak założyliśmy  klub tenisa stołowego. Kupiliśmy dwa  nowe 
stoły  i zajęcia odbywają  się  co  środę  o  godzinie  14.  Przychodzi 
młodzież,  dorośli  i  każdy  ma  ambicję  grać,  a  niektórzy  nawet 
wygrać  z  Dominiką. 

W  klubie  zaczęła  grać  w  piątej  klasie  szkoły  podstawowej. 
Mieszka  w  Polanie,  więc  jej  macierzystą  szkołą  była  „trójka". 
Dominika  została  tenisistką  przez przypadek.  Grał brat, więc  ona 
też  zaczęła.  Potem  próbowała  sił  w  tenisie  ziemnym,  zniechęca
ła się niepowodzeniami  i wracała  do  stołu.  Kiedy  nie  wychodzi
ło  w  pingpongu,  znowu  próbowała  na  korcie.  Ostatecznie  wy
brała  tenis  stołowy. 
  Na jednym  z  turniejów  obecny  był  trener  klubu  MK S  Cieszko 
Cieszyn,  zauważył  mnie  i zapytał,  czy  chciałabym  grać    wspo
mina  Dominika,  która  cztery  razy  w  tygodniu  dojeżdża  na  tre
ningi  do  Cieszyna.  Uczy  się  w  Gimnazjum  nr  1. Lekcje  ma  za
zwyczaj do  14, po  nich jedzie  do  domu,  odrabia  zadanie,  a o  17 
rusza  do  Cieszyna.  Wozi  ją  tata  albo  mama,  dzięki  wsparciu  ro
dziców  nie  musi  korzystać  z  autobusów. 

Dominika  uważa,  że  wcale  nie  jest  trudno  pogodzić  szkołę 
z  treningami,  oceny  ma  dobre. 
  Były  bardzo  dobre,  teraz  są  dobre.  Ale  trzeba  wziąć  pod  uwa
gę,  że jest  w  drugiej  klasie  gimnazjum,  choć  ma  dopiero  13  lat, 

Dominika  przy  stole  pingpongowym.  Fot.  W.  Suchta 
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bo  do  szkoły  poszła  o  rok  wcześniej   dopowiada  obecna  pod
czas  rozmowy  mama. 

Nie  dość,  że  Dominka  nie  zaniedbuje  nauki,  sumiennie  przy
kłada  się  do  treningów,  to jeszcze  prowadzi  zajęcia  tenisa  stoło
wego  przy  Parafii  Dobrego  Pasterza  w  Polanie. 
  Przychodzą  dzieci,  młodzi  do  15 roku  życia,  ale  nieregularnie. 
Ja  czekam  na  chętnych.  Jeśli  przyjdą,  gramy  razem,  pokazuję 
podstawowe  ruchy    mówi  ustrońska  pingpongistka. 

Zarówno  w  szkole,  jak  i  na  parafii  koledzy  i  koleżanki  czują 
respekt  przed  utytułowaną  rówieśniczką.  Widzieli  ją  wcześniej 
w  akcji  i wiedzą,  że  może  ich  ograć,  ale  i wiele  nauczyć. 
  Mam  dobrego  trenera  pana  Waldemara  Szczupaka    stwierdza 
Dominika.   Treningi  zaczynamy  od  indywidualnej  rozgrzewki, 
gramy  ze  swoimi  koleżankami,  trener  pokazuje  ruchy,  również 
gra  z  nami. Trwa  to  około  3  godziny. 

Pytam  mamy  Dominiki,  czy  rodzice  bez  zastrzeżeń  zaakcep
towali  wybór  córki,  czy  nie  obawiają  się,  że  zaangażowanie 
w  sport  odbędzie  się  ze  szkodą  dla  nauki. 
  W  pełni  akceptujemy  to co  robi  Dominika   stwierdza  mama.  
Uczy  się  dobrze,  jest  zorganizowana  i  wystarcza  jej  czasu  na 
wszystko.  Umie  pogodzić  obowiązki.  To jest  pasja  córki, jest  w 
grę  w  pełni  zaangażowana,  chce  to  robić,  osiąga  wyniki.  Robi 
duże  postępy,  trener  jest  z  niej  zadowolony,  więc  ma  chyba  do 
tego  smykałkę. 

Na  rozegranych  w  listopadzie  Mistrzostwach  Śląska  Gimna
zjów Dominika  zajęła drugie miejsce za Natalią  Paluch  z Jastrzę
bia,  która  pokonała  naszą  reprezentantkę  zaledwie  3:2. Ale  suk
cesy  nie  zaczęły  się  dziś.  Zawodniczka  świetne  wyniki  osiągała 
już  w  młodziczkach.  Zdobyła  brązowy  medal  w  Mistrzostwach 
Polski  w deblu,  skończyłam  sezon  na piątym  miejscu. Teraz  gra 
w  kadetkach  i klasyfikowana jest  na  miejscu  20  w kraju.  Jednak 
nie jest  do  końca  zadowolona  z wyników,  marzą  jej  się  wyjazdy 
zagraniczne,  zwycięstwa  w  międzynarodowych  imprezach. 
0  najbliższych  startach  mówi: 
  3 grudnia  mamy  ogólnopolski  turniej  klasyfikacyjny kadetek  i 
mam  nadzieję, że zmieszczę  się w  „szesnastce".  Jeśli  się uda,  nie 
będę  musiała  startować  w  klasyfikacyjnym  turnieju  wojewódz
kim  do  mistrzostw  Polski. 

Gdy  pytam  utalentowaną  tenisistkę,  co  trener  najbardziej 
w  niej ceni,  odpowiada: 
  Mówi,  że  myślę.  Kombinuję  co  zagrać. 

Dominika  domyślając  się,  że  chodziło  mi  bardziej  o  fizyczne 
predyspozycje  dodaje: 
  Pingpongista  powinien  być  szybki,  dobrze  się  ustawiać  na  no
gach,  ręka  jest  właściwie  na  końcu.  Na  treningach  duży  nacisk 
kładzie  się  na  rozciąganie,  szybkość  trenujemy  na  obozach. 

Dominika  lubi  oglądać  relacje  telewizyjne  z  zawodów  ping
pongowych.  ale  niewiele  jest  transmisji  akurat  z  zawodów  tej 
dyscypliny.  Obserwuje  zawodników  na  zawodach.  Rozgrywki 
ligowe  odbywają  się  w  czwartki  i  piątki.  Startuje  15  drużyn 
1  trzeba  w ciągu  pół  roku  z wszystkimi  zagrać  mecz.  W  weeken
dy  odbywają  się  dodatkowo  turnieje  wojewódzkie,  zawody 
o  grand  prix.  W  drużynie  drugoligowej  są  cztery  dziewczyny, 
każda  z musi  zagrać po dwa  mecze  i jeden  debel.  Zawody  trwają 
około  dwóch  godzin. 
  Stanowimy  zgrany  zespół    mówi  Dominika.   Z  moimi  kole
żankami  Marzeną  Wolak,  Katarzyną  Kędzior,  Joanną  Krzok  ki
bicujemy  sobie  na  zawodach.  Ale  kiedy  stajemy  po dwóch  stro
nach  stołu,  nie  ma  taryfy  ulgowej.  Rywalizujemy  i  każda  stara 
się  wygrać. 

Ustroniowi  przydałaby  się sekcja  tenisa  stołowego,  bo jest  za
interesowanie  tą  dyscypliną  sportu  wśród  młodych,  zarówno 
w jednym, jak  i w drugim  gimnazjum. Wśród  dorosłych  również 
mamy  pasjonatów  pingponga.  Regularnie  spotykają  się  i  wy
stępują  w  lidze  zawodnicy  TRS  „Siła". 

Dominice  przydałby  się sponsor.  Nie jest  to sport  bardzo  kosz
towny.  Potrzebna  jest  rakietka    zawodnicy  kupują  osobno  de
ski. osobno  gąbki  i potem  sami  sklejają, piłki   bez  śladu  skleje
nia  na  obwodzie,  buty  sportowe   dobrej jakości,  przeznaczone 
do hali, strój. Do niezbędnych  wydatków  zaliczyć  też trzeba  kosz
ty  dojazdu  na  treningi  i na  zawody.  Teraz  sponsorami  Dominiki 
są  klub,  trener  osobiście  i  rodzice.  Gdyby  znalazł  się  ktoś  jesz
cze,  na pewno  byłby  dumny  z wyników,  zaangażowania  i  posta
wy  młodej  ustroniaczki.  Poza  tym  na  pewno  polubiłby  swoją 
podopieczną   to przemiła dziewczyna.  Monik a  Niemiec 
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Na  razie  sanki  wróciły  do  piwnicy.  Fot.  W.  Suchta 

Za  nami  III  kolejka  isteb
niańskiej Amatorskiej Ligi Pił
ki  Halowej  o  Puchar  Prezesa 
Firmy  Kosta.  23  listopada 
w  Hali  Sportowej  Gimnazjum 
w Istebnej lider rozgrywek  Wi
sła Malinka zmierzył  się z naj
słabszym zespołem  ligi 
Gimnazjum  Istebna. 
Zwyciężył  zdecydowa
nie  17:0. 

W  rozgrywkach  bie
rze  także  udział  zespół 
z  naszego  miasta:  Ko
sta Ustroń. W  ostatnim 
meczu  ustroniacy  po
konali  Malinkę  Górną 
6:3. 

W  tabeli  rozgrywek 
przewodzi  Wisła  Ma

linka,  która  w  trzech  meczach 
wywalczyła  komplet  dziewię
ciu punktów. Dwa dalsze miej
sca  zajmują  zespoły  z  dorob
kiem  siedmiu  punktów:  Nad
leśnictwo 
Ustroń. 

Wisła 

1. 
2. 

4. 
5. 
6. 
5. 
7. 
9. 

Wisła  Malinka 
Nadleśnictwo  Wisła 
Kosta  Ustroń 
Komisariat  Policji  Wisła 
Trójwieś  I  Istebna 
Malinka  Górna 
Procner  Team 
Wisła  Czarne 
Trójwieś  II  Istebna 

10. Gimnazjum  Istebna  0 

Kosta 
(mn) 

30:6 
20:9 

17:9 
8:11 

21:13 
19:20 
13:17 
5:17 
5:43 

Witejcie  ludeczkowie  roztomili 
Dawno  żech nie pisol,  bo mómfórt  jakómsik  pilobe  przi  chałupie 

i na nic pożytecznego  nie styknie  mi czasu.  Dzisio  łod  rana  drzewo 
ciupołecli  na  podpołke  i dziepro  teroski  na  śćmiywku  móm  kapkę 
luzu. Jeszcze  w październiku  baba kozała  mi gnój wywożąc  na  tocz
kach  do zagródki,  coby ji   na wiosnę jakisi  gryncajg  sie podarz.il. Jo 
tego ni móm  rod, dyć  żech ni ma baran  coby jeś  zielynine. 

Do piernika!  Kiery jeszcze  sadzynim  sałotu  abo  marekwi  w dzi
siejszych  czasach  sie przejmuje.  Dyć  to  w kożdym  kónzumie  idzie 
kupić  za  grosze!  Ale  ni!  Moja  baba je  szporobliwo  i  idzie ji   ło  to 
coby kapkę  tej mamony  prziszporować.  A tak po prawdzie,  to przeca 
aji gupi  w/y, że do  tego  trzeja jyno  dopłacać.  Dyć baby nielza  prze
gadać,  tóż  ze  dwa  razy  na  rok  muszym  w  tej  zagródce  sztachety 
sprawować,  coby ji   tam kury abo  inszo gowiydź  szkody  nie  narobi
ła. Latoś  Iwszpe  zrobiłech  coby dwiyrka  szło zawrzić,  tóż. ani  kaczce 
nielza  sie tam przcisnóć.  W lecie zaś w karach  wożym  gnojówkę,  co 
jóm  muszym  szufkóm  z zyngruby  nabiyrać,  nó a w październiku  przez 
dobrych  pore  dni całe pole  trzeja  było przekopać  i zdo mi sie,  żech 
sie przi  tym  hamoczyniu  przeziómbił,  bofórt  krzipiym. 

Ani  żech  sie nie nazdoł,  że mój  kamrat  mv już  przeca  ło  tydziyń 
sześdziesióntke,  tóż aspóń  weznym  mu flachę  wina domowej  robo
ty, bo  ksiynżycówki  już  ze dwa  roki  nie pyndzym,  choć  móm  cały 
wercajg,  ale  ty mu  trzeja  sie  przeca  poświyncić,  a  ni  móm  kiedy. 
Latoś  narobiłecli  wina dwa  dymiony,  bo  łowocu  było doś,  tóż  musi 
mi  to  starczyć  na  zimowe  wieczory,  nó  i na jakóm  poczynstnóm. 
Tóż jak  pujdziecie  kole  chałupy,  to możecie  sie stawić.  Dyć  znóme
go  nie zostawiym  ło suchym  pysku.  Paweł 

Łąka  przy  ul.  Stawowej.  Fot.  W.  Suchta 

POZIOMO :  1)  bajkowe  samobije,  4)  gorąca  wyspa,  6)  ku
charz  na statku. 8)  rodzinna  historia, 9) waga, ciężar,  10) afry
kański  bęben,  11)  ukochany  Julii,  12)  u  stóp  Wezuwiusza, 
13)  góry  z  Elbrusem,  14)  rzeka  graniczna,  15)  chroniona  ro
ślina  górska,  16)  gra  w  karty,  17)  zdanie  muzyczne,  18)  an
gielska  herbata,  19) danie  mięsne,  20)  imię  żeńskie. 

PIONOWO :  1) dowodzi  policją,  2)  nadmorskie  wczasowi
sko,  3)  imię  męskie,  4) miesiące  na ścianie,  5)  nogą  zamiata, 
6)  atak  żywiołów,  7)  zimny  półwysep,  11)  wojskowe  pole
cenie,  13)  manna,  17)  nutka  na  pięciolinii. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi  ocze
kujemy  do  10 grudnia  br. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  nr   45 
LISTOPADOW E  MGŁ Y 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  BOGUSŁAW  DROZD  z  Ustronia, 
ul.  Źródlana  83.  Zapraszamy  do  redakcji. 

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