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BURMISTRZ 
POD OBSTRZAŁEM (2) 

Podczas  jubileuszu  15lecia  samorządu  i Gazety  Ustrońskiej 
obecni  w Muzeum  Ustrońskim  goście  przeprowadzili  wywiad 
z burmistrzem  Ireneuszem  Szarcem.  Pierwsza część  wywiadu 
ukazała  się w poprzednim  numerze  GU.  Dziś  dokończenie. 
Mari a  Suchta:zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA   Panie  burmistrzu,  chciałam  zapytać,  czy  w  tym 
sezonie  będzie  piwiarnia  na  rynku?  To  nie  jest  najlepsza  wizy
tówka  dla  Ustronia. 
Burmistr z  Ireneusz  Szarzeć:    Nigdy  nie  było  naszym  zamia
rem ani  zamysłem,  żeby  na rynku  była piwiarnia.  Miał  być  punkt 
gastronomiczny,  który mógł być postrzegany  dobrze przez  miesz
kańców.  Mamy  takie czasy, jakie  mamy. Ogródki  letnie  reklamu
ją  marki,  firmy,  których  produktami  handlują.  Chcę  tylko  po
wiedzieć,  że  gdyby  nie  było  chętnych  do  picia  piwa,  to  by  tego 
lokalu  nie  było.  Myślę,  że  ważne jest,  żeby  jednak  na  rynku  coś 
było,  żeby  wczasowicz  i  mieszkaniec  mógł  z  tego  skorzystać. 
Usiąść,  napić  się  czegoś  zimnego,  niekoniecznie  piwa,  poroz
mawiać.  Mamy  nadzieję, że coś takiego  na  rynku  kiedyś  powsta
nie,  coś  w  rodzaju  kawiarni.  Na  pewno  nie  będzie  to  piwiarnia. 
Henryk  Cieślar:   Remontowany jest Urząd Miejski, czy w  trak
cie  remontu  zostanie  zrobiony  podjazd  dla  osób  niepełnospraw
nych  i  ułatwiający  wejście  osobom  z  wózkami  dziecięcymi? 
Burmistrz :   Remont  dotyczy  przede  wszystkim  konstrukcji  da
chu.  Różne  opinie  na  ten  temat  krążą, również  takie,  że  urzędni
cy  budują  sobie  nowe  apartamenty.  Ci,  którzy  mają  własny  dom, 
zbudowany  w  latach  60.,  70.,  już  go  zmodernizowali,  zamienia
jąc  typowe  dachy  płaskie  na  spadziste,  takie  jakie  w  górach  po
winny  być.  To  jest  główna  idea  remontu  ratusza.  Ma  powstać 
dach,  który  by  nie  prowadził  do  częstego  zalewnia.  Taki  kształt 
zaprojektowali  architekci  i to  nie jest  źle,  że  przy  okazji  chcemy 
ten  ratusz  upiększyć.  Jeśli  chodzi  o  podjazd,  to jego  wykonanie 
nie  zostało  objęte  przetargiem  na  remont  dachu,  ale  chcieliby
śmy  tę  sprawę  rozwiązać.  Wjazd  do  urzędu  jest  płaski,  chodzi 
natomiast  o  pokonanie  pierwszych  schodów.  Chcemy  tam  zain
stalować  windę,  taką jaką  ma  m.  in. uzdrowisko.  Windę dla  tych, 
którzy  nie potrafią  wejść po schodach.  Chciałbym  również,  by  te 
pierwsze,  ciężkie  drzwi  były  zawsze  otwarte  podczas  urzędowa
nia,  a za  nimi  przesłonięcie  na  foto  komórkę.  Myślę,  że  te  drzwi 
sprawiają  więcej  problemu  niż  wejście  na  schody.  Są  trudne  do 
otwarcia. 

Bronisław  Brandys:    Ponieważ  pan  burmistrz  Gołkowski  na
rzekał,  że jego  krążownik,  którym  jeździ  po  Ustroniu  coraz  gło
śniej  „chodzi",  chciałem  zapytać,  czy  wierzy  pan  w  to,  że  w 
przyszłym  roku,  będzie  ulica  Daszyńskiego,  3  Maja  i  Domini
kańska  gruntownie  wyremontowana? 
Burmistr z   Wiara  w  to jest  bardzo głęboka,  ale chciałbym  żeby 
się  skończyło  na  faktach.  Myśmy  poczynili  już  pewne  starania, 
ale jak  państwo wiedzą,  to są  ulice powiatowe.  Nie wszystko,  i  to 
jest  takie  małe  nieszczęście,  taka  bolączka  Urzędu  Miasta,  nie 
wszystko  co  się  w  mieście  dzieje,  może  samorząd  Ustronia  konzywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA

(dok.  na  str.  2) 

Lato tuż, tuż.  Fot. W. Suchta ZYWTSRPONLKJIEDCA

SZCZĘSLIWY  WEEKEND 
18 i  19 czerwca,  czyli  w  nadchodzącą  sobotę  i niedzielę  Kolej 

Linowa  „Czantoria"  zaprasza  na  „Szczęśliwy  weekend".  W  te 
dni  bilety  na  wyciąg  tam  i z  powrotem  będą  sprzedawane  w  ce
nie  4  zł.  Normalnie  taki  bilet  kosztuje  10 zł.  Tańsze  bilety  będą 
ważne  tylko jeden  dzień.  Wyciąg jest  czynny  w  godzinach  8.30
17.30. 
 To ukłon  wobec  wszystkich  mieszkańców  Ustronia  i ziemi  cie
szyńskiej,  których  niska  cena  być  może  zachęci  do  wyjazdu  na 
Czantorię. Ten „Szczęśliwy  weekend" chcemy  powtarzać co  roku 
i prawdopodobnie  powtórzymy  go jesienią    mówi  prezes  Kolei 
Linowej Czesław  Matuszyński.  (ws) 

DNI  WALKI  Z RAKIEM 
17 czerwca  o  godz.  17.00  w  MDK  „Prażakówka"  odbędzie  się 

spotkanie w ramach  Dni Walki z Rakiem 2005. W programie  m.in. 
wykład  prof. dr. hab. n. med. Jana Zielińskiego,  prezesa  Polskiego 
Towarzystwa  Ginekologii  Onkologicznej  „Dlaczego  tak  wiele 
Polek  umiera  na  raka  szyjki  macicy".  Po  wykładzie  nastąpi  pre
zentacja  broszury  „Profilaktyka  chorób  nowotworowych",  którą 
opracował  i wydał  zespół  lekarzy  związanych  z Cieszyńskim  Od
działem  Polskiego  Komitetu  Zwalczania  Raka.  Prelekcję  „Psy
chologiczne  aspekty  choroby  nowotworowej"  wygłosi  dr  Hanna 
Tchorzewska.  Podczas  spotkania  wystąpi  duet  muzyczny  Graży
ny  i Krzysztofa  Durlowów.  Na  zakończenie  imprezy  zostaną  wrę
czone  Honorowe  Odznaki  Żółtego  Żonkila.  Już  w  czasach  staro
żytnych  żonkil  był  symbolem  nadziei  na  nowe  życie    odrodze
nie,  a  dzisiaj  żonkil  jest  symbolem  nadziei  w  walce  z  chorobą 
nowotworową.  (ag) 
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(dok.  zezywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA str.  1) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
trolować. Droga powiatowa,  która przebiega  przez środek  miasta 
niestety  jest  utrzymywana  i  zarządzana  przez  powiat.  Mamy 
7 powiatem  pewne  porozumienia  w  tym  temacie,  mamy  opraco
wane  projekty  techniczne.  Po  ostatnich  rozmowach  z  władzami 
powiatu  i  ich  deklaracjach  liczymy  na  to,  że  wspólnie  uda  nam 
się doprowadzić  tą  drogę  do  porządku.  Za  wszelką  cenę  będzie
my starali  się doprowadzić  do  tego, aby  ta droga była w  lepszym 
stanie,  chodniki  wokół  praktycznie  są  odnowione,  przynajmniej 
jednostronnie. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Zbigniew Miroch a   Panie burmistrzu, mnie, jak każdemu  miesz
kańcowi  Ustronia,  leży  na  sercu  dobro  i  promowanie  naszego 
miasta.  Chciałem  się  zapytać  o opinię:  gdyby  została  przyznana 
organizacja  mistrzostw  świata  w  skibobach,  jako,  że  jestem 
w  zarządzie,  czy  burmistrz  miasta  byłby  przychylny  organizacji 
tych  mistrzostw  na  Czantorii? 
Burmistr z  Ja w tym temacie rozmawiałem już z prezesem, wstęp
nie podał mi nawet datę 810 lutego przyszłego  roku, czyli  przed 

Zadawano pytania, a potem słuchano.  Fot. M. Niemiec 

olimpiadą  zimową.  Spotkaliśmy  się  z  prezesem  Kolei  Linowej 
Czantoria,  teraz  praktycznie  wszystko  jest  tak, jak  powinno,  no 
i  takie  nieoficjalne  w  tym  względzie  ustalenie  przyjęliśmy,  my
ślę, że będzie ono wiążące.  Notowała: Monik a  Niemiec 

Minister M.Sawicki wpisuje Basi Kaczmarzyk dedykację  w „Traktacie  usta
nawiającym Konstytucję dla Europy". zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

LAU R  DLA  BAS I 
Jedyną  laureatką  z  powiatu  cieszyńskiego  czternastej  polskiej 

edycji  Europejskiego  Konkursu  Szkolnego  „Europa  w  Szkole" 
została  uczennica  3 klasy  Gimnazjum  nr  2 w  Ustroniu  Barbara 
Kaczmarzyk.  Nagrodę  odbierała 20 maja w Bibliotece  Uniwer
sytetu  Warszawskiego  w  Warszawie  w  obecności  Ministra  Edu
kacji Narodowej i Sportu  Mirosława Sawickiego. Na  uroczystość 
zaproszonych  było  194  laureatów  z całego  kraju, a z  wojewódz
twa  śląskiego  34.  Ogółem  napłynęło  ok.  75  tysięcy  prac  pisem
nych,  fotograficznych, komputerowych  oraz plastycznych  w tym 
14 z Gimnazjum  nr 2. Tegoroczne  tematy  sprawiły  uczestnikom 
wiele  kłopotów. Trudno było znaleźć  ich ciekawe,  orginalne uję
cia  i tym  większy  sukces Basi, która wykonała  pracę fotograficz
ną  na  temat  „Wartości  jakimi  powinien  kierować  się  w  życiu 
obywatel  zmieniającej się Europy". Tytuł jej pracy brzmiał:  „Ra
zem  we  wspólnej  Europie". 

Zdjęcia  obrobiła komputerowo dzięki Firmie Fotoland z Ustro
nia  (niektóre  były  składane  z  dwóch  fotografii, albo  część  była 
kolorowa,  a  część  czarnobiała).  Fotografie  były  opatrzone  od
powiednio  dobranym  cytatem  oraz  tytułem  z  wartościami  jaki
mi powinni kierować się obywatele zmieniającej się Europy. Były 
one  następujące: 

1. Żyjmy  wszyscy  razem  w  zgodzie  ze sobą  2. Zycie  rodzinne 
3. Szacunek  dla każdego wieku  4. Miłość  5. Tolerancja;  integra
cja  6.  Życie  w  zgodzie  z  wiarą  i  tradycją  7.  Życie  w  harmonii 
z  przyrodą. 

Opiekunka  uczennicy    Iwona  Werpachowska 

Najstarszy śląski  ratusz stoi  na 
rynku  w  Strumieniu.  Baroko
wa budowla  ma blisko 375  lat. 
Samo miasto jest dużo  starsze. 
Prawa  miejskie  Strumień 
otrzymał  bowiem  już  w  1482 
roku. TSROMLKJIEDCA

•  •  •  

Cieszyńskie  autobusy  miej
skie  kursują  także  poza  nadol
ziański  gród,  obsługując  linie 

do Gumien,  Hażlacha,  Kaczyc 
i  Pogwizdowa. 

•  •  •  

Ponad  ćwierć  wieku  temu  od
prawiona  została  pierwsza 
msza  św. w katolickim  koście
le  w  Marklowicach  Górnych. 
Od  siedmiu  lat  istnieje  we  wsi 
samodzielna  parafia,  która 
obejmuje  również  część  Ze
brzydowic. 

•  •  •  

W  wiślańskim  parku  znajduje 
się  pomnik  Ślązaczki  wyrzeź
biony  przez  tutejszego  artystę 
Artura  Cienciałę.  Spełnia  zara
zem  role  fontanny.  Wcześniej 
na  tym  miejscu  stał  pomnik 
Źródeł  Wisły,  odsłonięty 

w  1938  roku  z  okazji  Święta 
Gór.  Do  imprezy  tej nawiązuje 
TKB,  którego  42.  edycja  roz
pocznie  się  pod  koniec  lipca. 

•  •  •  

Nazwy  ulic w Wiśle  pochodzą 
często  od  nazw  dzielnic  zwa
nych  tu  dolinami.  Mamy  za
tem  Jawornik,  Głębce,  Czarne 
czy  Malinkę.  Inne  mają  za  pa
tronów  ludzi  zasłużonych  dla 
miejscowości: Hoffa, Sztwiert
nię,  Stellera,  Ochorowicza, 
Kuryattę. 

•  •  •  

W  Muzeum  Śląska  Cieszyń
skiego jedna  z sal  poświęcona 
jest twórczości Andrzeja Szew
czyka    miejscowego  artysty, 

zmarłego przed kilku  laty. Pre
zentowane  są  różne  kompozy
cje:  od  płaskorzeźb  po  malar
stwo  akrylowe. 

•  •  •  

„Kazoku"  po japoński  znaczy 
rodzina. Stowarzyszenie  Kazo
ku  Aikido  działa  od  kilku  lat 
w nadolziańskim grodzie. Sku
pia  karateków.  Odnoszą  oni 
sukcesy  na mistrzostwach  Pol
ski  i Europy,  zdobywając  sze
reg  medali. 

•  •  •  

Biała  i  Czarna  Wisełka,  Cza
deczka  i Krężelka, Olza,  Bren
nica  i Leśnica    to górskie  po
toki  i rzeki  płynące  w  naszym 
regionie.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska  16 czerwca 2005 r. 



KRONIK/ « MIEJSKA  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  czasie  wakacji  przedszkola,  podobnie  jak  szkoły  są  za
mknięte.  Jednak  każdego  roku  w ciągu  dwóch  letnich  miesięcy, 
organizowane  są  dyżury.  W  czasie  najbliższych  wakacji  pełnić 
je  będą  następujące przedszkola:  w  lipcu    Przedszkole  nr  7  na 
osiedlu  Manhatan, a w sierpniu  Przedszkole  nr 6 w  Nierodzimiu. 

Od  września  wszystkie  placówki  pracować  będą  normalnie, 
a  rodziców  dzieci  przedszkolnych  ucieszy  z  pewnością  wiado
mość,  że  od  następnego  roku  szkolnego  Przedszkole  nr  7  na 
osiedlu  Manhatan  i Przedszkole  nr 2 przy  ul.  Daszyńskiego  wy
dłużą  czas  pracy.  Dzieci  będą  mogły  przebywać  w  tych  przed
szkolach od godz. 6.30 do godz. 18.00.  (mn)  TSROMLKJIEDCA

•  •  •  

W sobotę 2  lipca w godzinach  12.0016.00 na stadionie  Kuźni 
Ustroń  odbędzie  się  Klubowa  Wystawa  Wyżłów,  natomiast 
w  niedzielę  3  lipca  w  godzinach  7.0016.00  również  na  stadio
nie  Kuźni  31.  Beskidzka  Wystawa  Psów  Rasowych.  Wystawy 
odbędą  się  pod  patronatem  burmistrza  Ustronia.  Spodziewany 
jest udział wystawców  z Polski, Czech, Słowacji  i krajów byłego 
ZSRR,  w  sumie  około  1000  na  obu  wystawach.  Komisarzem 
wystawy  jest  Michał  Jurczok  z  Ustronia. 

•  •  •   zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
PROPOZYCJE ZAJĘĆ WAKACYJNYC H DLA DZIECI 

I  MŁODZIEŻ Y W MDK „PRAŻAKÓWKA "  415 lipca 2005 r. 

poniedziałek  4  i 11  lipca 

ZAJĘCI A  GODZIN A  PROWADZĄC Y  SALA 

plastyczne  10.0014.00  Anna  MichajlukKisiała  8 
komputerowe  10.00    14.00  Marek  Walica  13 
taneczne  10.0014.00  Katarzyna  Rymanowska  7 
wtorek  5  i 12 lipca 
wokalne  10.0014.00  Anna  MichajlukKisiała  7 
komputerowe  10.00    14.00  Marek  Walica  1 3 
rękodzieła  10.0014.00  Wanda  Węglorz  10 
modelarskie  10.0012.00  Robert  Szymkiewicz  9 
taneczne  10.00    14.00  Katarzyna  Rymanowska  7 

środa  6  i 13  lipca 
taneczne  10.0012.00  Beata  Korzeń  sala w. 
taneczne  10.0014.00  Katarzyna  Rymanowska  sala w. 
plastyczne  10.00    14.00  Anna  MichajlukKisiała  8 
gry  i zabawy  10.0012.00  Anna  Czyż  7 

czwartek  7  i 14  lipca 
taneczne  10.00  12.00  Beata  Korzeń  7 
taneczne  12.0014.00  Katarzyna  Rymanowska  7 
komputerowe  10.00  14.00  Anna  MichajlukKisiała  13 
rękodzieła  10.0014.00  Wanda  Węglorz  10 
modelarskie  10.0012.00  Robert  Szymkiewicz  9 
piątek  8  i 15  lipca 
plastyczne  10.00    14.00  Anna  MichajlukKisiała  8 
komputerowe  10.00    14.00  Marek  Walica  13 
taneczne  10.0012.00  Beata  Korzeń  7 
taneczne  12.0014.00  Katarzyna  Rymanowska  7 

Zapisy  na w/w zajęcia przyjmowane są  telefonicznie (854 29 06) 
lub osobiście  w sekretariacie  MDK  do  1 lipca. Zajęcia wakacyj
ne  odbędą  się  jeżeli  zgłosi  się  co  najmniej  8 10  uczestników 
w grupie  (p. Korzeń, p. Węglorz, p. Walicy). 

•  •  •  

Ci którzy  oo nas  odeszli: 
Zofi a Głuska  lat  92  ul. 3  Maja 40 

Serdeczne  wyrazy  współczucia 
pani  Janinie  Korcz 

z powodu  śmierci  Matki 

śp.  Zofi i  DUŁAW Y 
składają 

koleżanki  i koledzy  z UM  w  Ustroniu ZYWTSRPONLKJIEDCA

KRONIKA  POLICYJNA  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

7.06.2005  r. 
Ok.  godz.  18  zatrzymano  męż
czyznę poszukiwanego  przez  Ko
mendę  Powiatową  Policji  w  Mi 
kołowie. 
8.06.2005  r. 
Ok.  godz.  10 zatrzymano  poszuki
wanego  przez  policję  mieszkańca 
Skoczowa. 
8.06.2005  r. 
O  godz.  10.05  kolizja  na  skrzyżo
waniu  ulicy  Wczasowej  i  Wiślań
skiej.  Mieszkaniec  Koniakowa  ja
dący fordem sierra wymuszał pierw
szeństwo  i  „stuknął"  renaulta  ma
ster,  prowadzonego  przez  skoczo
wianina. 
8.06.2005  r. 
Z  terenu  sanatorium  Złoicień  zło
dzieje  ukradli  parasol  ogrodowy 
z napisem  „Warka". 
8.06.2005  r. 
O  godz.  12  na  skrzyżowaniu  ulic 
Grażyńskiego  i Daszyńskiego  kie
rująca toyotą  mieszkanka  Ustronia 
jechała  za  blisko  poprzedzającego 
ją  pojazdu  i uderzyła w  mercedesa, 
którego prowadził  mieszkaniec  na
szego  miasta. 

STRAŻ  MIEJSKA 
6.06.2005  r. 
W  trakcie  kontroli  osób  handlują
cych  na  targowisku  miejskim 
sprawdzano przestrzeganie  regula
minu  targowiska,  przepisów  sani
tarnych  oraz  zasad  porządku  pu
blicznego. 
7.06.2005  r. 
In terwenc ja  na  os.  Manhatan 
w  sprawie  pogryzienia  przez  psa 
mieszkańca  Ustronia.  Ustalono 
właściciela  psa  i  zwierzę  zosta
ło  poddane  obserwacji  wetery
naryjnej. 
8.06.2005  r. 
Kontrole  porządkowe  w  dzielni

8.06.2005  r. 
Ok.  godz.  15 na  ul.  Daszyńskiego 
mieszkaniec Wisły, jadący  volkswa
genem polo z niewiadomych  powo
dów  zjechał  z  drogi  i  uderzył 
w  ogrodzenie.  Rannego  kierowcę 
przewieziono do szpitala w Cieszy
nie. 
8/9.06.2005  r. 
W  nocy  z  posesji  przy  ul.  Kamie
niec  złodzieje  ukradli  2  rowery 
i kosiarkę  spalinową. 
10.06.2005  r. 
Ok.  godz.  13  kolizja  na  ul.  Kato
wickiej.  Jadąca  peugeotem  miesz
kanka  Ustronia  nie  zachowała 
ostrożności  przy  zmianie  pasa  ru
chu  i uderzyła w forda mondeo pro
wadzonego przez mieszkańca  Sko
czowa. 
11.06.2005  r. 
O godz. 7.40 kierujący oplem  ome
ga  mieszkaniec  Mikołowa  jechał 
z dużą szybkością  ulicą  Myśliwską. 
Niemal  z  taką  samą  prędkością 
wpadł  na skrzyżowanie  a potem  na 
ul. Katowicką. Nie udało mu się jed
nak  przejechać  dwóch  pasów  ob
wodnicy  i  spowodował  wypadek. 
Uderzył w mercedesa  kierowanego 
przez  mieszkańca  Cieszyna.  Obra
żeń  doznał  pasażer opla.  (mn) 

cach  Hermanice,  Lipowiec  i  Nie
rodzim. 
9.06.2005  r. 
Kontrola  porządkowa  na  Polanie, 
w  Poniwcu  i w  Jaszowcu. 
10.06.2005  r. 
Na  komendę  Straży  Miejskiej  zo
stały przekazane dokumenty  miesz
kańca Jaworzynki, znalezione na ul. 
Jelenica. Dokumenty zostały  zwró
cone  właścicielowi. 
12.06.2005  r. 
Po otrzymaniu  zgłoszenia  interwe
niowano  w  Nierodzimiu  na  ul. 
Katowickiej,  gdzie  do  niewielkie
go  lasku  został  wysypany  gruz 
budowlany.  Ustalono osobę  odpo
wiedzialną  i nakazano  natychmia
stowe uporządkowanie terenu, (ag) zywutsrponmlkjihgedcaZWUTSRPONMLKIEDCA

m  R AR  ® © ywvutsrponmlkjihgecaUMJFC

Ustroń   Centrum,  ul.  3 Maja 44  | 
tel.  854 41 67  '  zyxwutrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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AKCJA ODDAWANIA KRWI 
22 czerwca  w godz.  10.00 do  16.00 w Ustroniu  zostanie  prze

prowadzona akcja honorowego oddawania krwi. W specjalistycz
nym  ambulansie,  który  zaparkuje  tego  dnia  na  ustrońskim  Ryn
ku  każda  osoba  między  18 a  65.  rokiem  życia,  zdrowa,  ważąca 
co  najmniej 50  kg,  która  będzie  miała  przy  sobie  dokument  ze 
zdjęciem  potwierdzający  tożsamość,  będzie  mogła  oddać  krew. 
Warto  wiedzieć,  że  w dniu  oddania  krwi  konieczne  jest  zjedze
nie  lekkiego  śniadania.  Po  oddaniu  krwi  krwiodawcy  przysłu
guje  wolny  dzień  od  pracy  a  także  ekwiwalent  kaloryczny  (7 
czekolad,  kawa,  konserwa  i  wafelek).  Udział  w  tej  niezwykle 
pożytecznej  akcji  będzie  z  pewnością  źródłem  satysfakcji  dla 
jej uczestników.  (ag) 
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Dzieci dostały ciekawe książki.  Fot. M. Niemiec 

WIZJA  PRZYSZŁOŚCI   zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  piątek przed  południemzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Beata Grudzień,  pracownik  Miej
skiej Biblioteki  Publicznej oraz dyrektor  Krzysztof  Kryst a  spo
tkali  się  z  młodymi  artystami,  którzy  wzięli  udział  w  konkursie 
plastycznym  „Moj e  miasto  Ustroń  za  700  lat". 
 Po raz pierwszy  konkurs plastyczny cieszył  się tak dużym  zain

teresowaniem.  Napłynęło  ponad  100  prac,  wyróżniliśmy  30. 
Oczywiście  był  to  wybór  niesprawiedliwy,  bo  prace  były  tak 
interesujące, że  należałoby  wyróżnić  wszystkie    mówił  dyrek
tor  biblioteki. 

Dzieci,  którym  towarzyszyły  nauczycielki  oraz  rodzice,  słu
chały  z  zainteresowaniem  pochwał,  ale  nie  przeszkadzało  im  to 
w  pałaszowaniu  słodyczy  dla  nich  przygotowanych.  Część  zło
żonych  na  konkurs  prac  wystawiona  jest  w  sali  na  pierwszym 
piętrze  w  budynku  biblioteki  i  można  tam  zaprosić  kolegów, 
ciocie, dziadków.  K. Krysta wyraził  nadzieję, że sala będzie udo
stępniona  na  wystawy,  jako  że  biblioteka  ma  częściej  zachęcać 
młodych  czytelników  do  twórczości.  Uczestników  powinno  być 
dużo,  bo,  bądź  co  bądź,  poza  dobrą  zabawą,  można jeszcze  do
stać  nagrody  książkowe.  Właśnie  książki  wręczano  laureatom 
konkursu, a zostali  nimi: ze Szkoły Podstawowej nr  1: Agnieszka 
Duda  (5b), Jonasz Cieślar   (5a), Krystia n Mikołajczy k  (2a), Do
minik a  Bernacka  (6b);  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2:  Jolanta 
Strach  (3a), Mateusz Chmiel  (3a), Gabriela  Białek  (3a), Domi
nik Osowski  (3a), Damian Majtczak (3a), Michał Krężelok  (3a), 
Mateusz Majewski  (3a); z Przedszkola nr 2: Natalia  Kowalczyk, 
Patrycj a  Wiercigroch,  Klaudi a  Wigłacz,  Krzysztof  Bielesz, 
Bogumił Piotrowski, Arkadiusz Bujok, Fili p Wałach, Mart a Ro
kosz; z Przedszkola nr 4: Fili p Cieślar, Maciej  Oczkowski, Aleks 
Adamczyk,  Wiktori a  Skwarło,  Natalia  Sobik;  z  Przedszkola 
nr 7: Weronika Kubik , Paulina Kohut, Roksana Janus oraz pra
ca zbiorowa;  z Przedszkola  nr 5: Michał Galanty,  Maksym  Ste
kla, Magda Gonska, Daria Ryś.  (mn)  zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

0  DYKTATORACH 
I MISJACH 

8  czerwca  do  Oddziału  Muzeum  Ustrońskiego  „Zbiory  Marii 
Skalickiej"  przyszło  wiele  osób.  Przyciągnęła  je  egzotyczna  te
matyka, ale  i atmosfera spotkań  utrzymanych  w formie  interesu
jących  prelekcji, przyjaznej rozmowy.  Dzięki  temu  Klub  Propo
zycji, który  organizowany  jest  w drugą  środę  każdego  miesiąca, 
zyskał  szerokie  grono  sympatyków. 

Tematem przewodnim  tego spotkania była Ameryka  Południo
wa. Opowiadał  o  niej Alfre d  Krzywoń  mający okazję  zwiedzić 
kilka krajów tego kontynentu  podczas naukowego wyjazdu. Jako 
uczestnik  delegacji  polskiej  omawiał  sprawy  górnictwa 
1 zasobów  naturalnych.  Widać,  że prelegent  chciał  poznać  kraje, 
do których się wybierał, bo ma dużą  wiedzę na temat  ich historii, 
geografii. Przybliżył  też zebranym  sytuację  polityczną  Wenezu
eli,  Kolumbii,  mówił  o  najsławniejszych  dyktatorach  południo
woamerykańskich.  Interesujące  były  opowieści  z  prywatnych, 
nieoficjalnych  już  podróży.  Niektórych  pełnych  grozy,  jak  ta, 
którą  odbywał  w czasie  puczu  wojskowego.  Uczestnicy  spotka
nia  pytali  o  przemysł  narkotykowy  będący  podstawą  gospodar
ki  niektórych  krajów  i misje chrześcijańskie  działające w  Ama
zonii. 

Na  zakończenie  głos  zabrała  Małgorzata  Wesołowska,  która 
uchroniła  Zbiory  Marii  Skalickiej  przed  likwidacją  zgadzając 
się prowadzić  placówkę  bez  wynagrodzenia.  Od  roku ją  prowa
dzi,  a grono  osób  związanych  z Muzeum  wzrasta.  Na  nowo  za
częła organizować  spotkania  w Klubie  Propozycji,  wprowadziła 
do  kalendarza  imprez  nowy  cykl  pod  nazwą  „Stąd  są  moje  ko
rzenie",  który  przybliża  ustroniakom  ustroniaków.  Wiele  osób 
dorosłych,  studentów,  uczniów  zaczęło  korzystać  z  bogatych 
zbiorów  zgromadzonych  na  Brzegach. 
 To nasze ostatnie spotkanie i chcę się pożegnać z wszystkimi, dla 
których to mniejsce stało się ważne  mówiła M. Wesołowska.  To 
co  osiągnęliśmy  przez  ten  rok,  to  dopiero  początek,  ale  dobry 
początek,  mocne  podwaliny.  Przychodząc  tutaj, bałam  się  środo
wiska  i za  to przepraszam.  Środowisko  Ustronia  ma w sobie  nie
zwykły  potencjał  intelektualny,  twórczy  i  nie  ma  żadnego  argu
mentu za likwidacją  Muzeum. Wiem, że słyszeliście Państwo  róż
ne  informacje, ale chcę zdementować  plotki, jakobym  odchodziła 
z  powodów  rodzinnych  lub dlatego,  że  znalazłam  pracę.  Proszę, 
żebyście  państwo  w dalszym  ciągu  odwiedzali  Zbiory.  Wszyst
kim życzliwym osobom dziękuję za współpracę.  (mn) 
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Czesław K. Woś  Akwaforta 97x79 mm, 2005. 

PASTEL E I GRAFIK I 
Od  15 czerwca  do  15 sierpnia  w Zbiorach  Marii  Skalickiej bę

dzie można zobaczyć wystawę grafik  i pasteli Czesława  Kazimie
rza Wosia pt. „Góry  i inne motywy". Artysta wielokrotnie  prezen
tował prace w Polsce  i zagranicą, m.in. w Argentynie, Belgii, Chi
nach, Chorwacji,  Francji,  Hiszpanii,  Holandii,  Japonii,  Kanadzie, 
Niemczech,  Słowenii, USA  i we Włoszech. Grafiki Cz.  K. Wosia 
ilustrują  tomiki  poetów  polskich.  Jego prace znajdują się w zbio
rach  prywatnych  i państwowych  w kraju  i zagranicą. Jest  organi
zatorem  Międzynarodowego  Biennale  Małej  Formy  Graficznej 
i Ekslibrisu w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  (ag) 
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NIEBEZPIECZNA 
NADRZECZNA  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

3 czerwca  odbyło  się zebranie  osiedla  Ustroń  Zawodzie.  Prze
wodnicząca  Rady  MiastazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Emili a  Czembor   witała  zebranych, 
a wśród nich burmistrza Ireneusza Szarca, radnych Józefa Wasz
ka  i Józefa  Zahraja .  Nastepnie  przekazała  prowadzenie  obrad 
radnemu  J. Zahrajowi. Sprawozdanie  z minionej kadencji  Zarzą
du Osiedla przedstawił  Michał Jurczok.  W sprawozdaniu  czyta
my  m.in.: zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA

Każdego  roku  powtarzają  się  te same  tematy  tj.:  naprawa  na
wierzchni  dróg,  czystość  ulic,  uzupełnienie  znaków  drogowych, 
odśnieżanie,  naprawa  nie  świecących  lamp  ulicznych  i  zainsta
lowanie  dodatkowych,  oczyszczenie  przydrożnych  rowów,  uzu
pełnienie  koszy  na  śmieci,  uzupełnienie  i naprawa  zniszczonych 
ławek,  naprawa  i malowanie  balustrad,  zabezpieczenie  studzie
nek,  znakowanie  przejść  dla pieszych,  wycinka  drzew  i  przycina
nie  gałęzi  ograniczających  widoczność,  informowanie  o  doko
nanych  kradzieżach  przez  „złomiarzy"  i kradzieżach  płyt  chod
nikowych.  Informowano  też  o  obiektach  niebezpiecznych  i  szpe
cących  dzielnicę  Zawodzie.  Interweniowano  w  sprawie  osuwi
ska  drogi  przy  ul.  Sanatoryjnej,  „  dzikich  "  wysypisk  śmieci, 
oczyszczania  studzienek  i  cieków  wodnych,  terminowej  wywóz
ce  śmieci. 

Pozostały  do  załatwienia  następujące  sprawy,  które  Zarząd 
Osiedla  uznał  za pilne  i priorytetowe  tj.:  wykonanie  wodociągu 
przy  ul. Źródlanej  i ul. Kuźniczej,  poszerzenie  wjazdu  w ul.  Źró
dlaną  od  ul.  Leśnej,  wykonanie  chodnika  przy  ul.  Nadrzecznej, 
oświetlenie  ul.  Źródlanej,  kontynuacja  oświetlenia  ul.  Sanato
ryjnej  w kierunku  do  ul. Skalicy,  zwiększenie  ilości  ławek  i  koszy 
na  śmieci  na  ul.  Sanatoryjnej  i Zdrojowej,  wykonanie  placu  za
baw  dla  dzieci  przy  Osiedlu  Leśników. 

Następnie  dyskutowano  nad  problemami  osiedla.  Krystyn a 
Okoń mówiła o budowie osiedla przy ul. Szpitalnej.  Stwierdziła, 
że  pracownicy  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu  nie  załatwili  sprawy 
w  sposób ją  satysfakcjonujący. Adolf  Cieślar   poruszył  problem 
chodnika  na  ul.  Leczniczej,  który jest  za wąski,  a stanowi  popu
larne  miejsce  spacerowe  wczasowiczów. 

M.  Jurczok  odpowiadał,  że  pismo  w  tej  sprawie  wpłynęło  do 
Urzędu Miasta, problem  ten był też poruszany  na zebraniu  miesz
kańców Osiedla Ustroń Zawodzie 8 maja 2004 r.  Stanisław Urba
nek  zwrócił  uwagę  na problem  braku  oświetlenia,  ławek  i koszy 
na  śmieci  na  ul.  Sanatoryjnej,  która  również  stanowi  często  od
wiedzane  miejsce  przez  kuracjuszy  pobliskich  sanatoriów  i  do
mów  wczasowych.  Otto  Leśniak  zwrócił  uwagę  na  zbyt  duży 
ruch  na  ul.  Nadrzecznej    zwłaszcza  w  weekendy.  Należałoby 
zrobić  tam  chodnik,  parkingi  oraz  toalety.  Przedstawił  również 
propozycję  zamontowania  progów  spowalniających  na  drodze 
zwłaszcza  w okolicach  mostu  wiszącego.  M. Jurczok  stwierdził, 
że  sprawa  ta  była  poruszana  przez  Zarząd.  Potwierdził  słowa 
O.  Leśniaka  o  dużym  natężeniu  ruchu  zarówno  pieszych  jak  i 
samochodowego  na  ul.  Nadrzecznej.  O.  Leśniak  zaproponował 
oznaczenie  dróg  prowadzących  z  ulicy  Nadrzecznej  do  domów 
wczasowych  na  Zawodziu.  Kolejny  problem,  na  jaki  zwrócił 
uwagę,  to zbyt  wąski  pas dla  rowerzystów  po  lewej stronie  rzeki 
Wisły.  Wysunął  propozycję  przeniesienia  go  na  drogę  biegnącą 
wzdłuż  torów  kolejowych. 

Sprawozdanie  Zarządu  Osiedla  przyjęto  jednogłośnie. 
Burmistrz  I.  Szarzeć  odniósł  się  do  poruszanych  problemów. 

Stwierdził  m.in.,  że  sprawa  ul.  Nadrzecznej  była  wielokrotnie 
poruszana  także  na sesjach  Rady  Miasta. Obecnie  problemem  są 
nieuregulowane  sprawy  własnościowe.  Dopiero  po  ich  uregulo
waniu  będzie  można  rozpocząć  budowę  parkingów.  Na  Brze
gach,  w  okolicy  stacji  benzynowej  jest  parking,  który  powinien 
być  częściej  wykorzystywany  przez  osoby  wypoczywające  nad 
Wisłą.  Burmistrz  zaapelował  także  do  Straży  Miejskiej 
i policji o częstsze patrole  w okolicach  rzeki  Wisły. Toalety  były 
w zeszłym  roku  i w tym  roku  też  będą. 

Wybrano  przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  Ustroń  Zawo
dzie, którym ponownie został M. Jurczok. W skład Zarządu  Osie
dla ponadto weszli: Antoni  Kozieł,  Barbara Stec,  Paweł  Janik, 
Przemysław  Kohut .  (ws)  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W weekendy tłoczno na parkingu na ul. Nadrzecznej.  Fot. W. Suchta zywutsponmiecba

( 

W  dawnym  ZYWUTSRPONLKJIHFEDBA

USTRONIU 
Z  pewnym  opóźnieniem  przypominamy,  że na początku  czerw

ca  30  lat  temu  oddano  do  użytku  Szpital  Reumatologiczny, 
a  dziś  pokazujemy  jedną  z  pierwszych  barwnych  widokówek 
z ujęciem tej instytucji. Oto, co pisał  na temat  uroczystości  otwar
cia  szpitala  „Głos Ziemi  Cieszyńskiej"  (nr 23 z  1975 r.):  „Wdniu 
3  bm.  nastąpiło  uroczyste  przekazanie  do  użytku  kolejnego  obiek
tu  w  ustrońskiej  dzielnicy  leczniczo    rehabilitacyjnej.  Tym  razem 
jest  to nowoczesny  szpital  reumatologiczny  przeznaczony  dla  363 
pacjentów,  o  kubaturze  72.000  metrów  sześciennych.  W  uroczy
stości  otwarcia  nowej  placówki  leczniczej,  która  będzie  służyć 
w przeważającej  mierze  górnikom  i hutnikom  śląsko    zagłębiow
skiej  aglomeracji  przemysłowej  uczestniczyli:  zastępca  członka 
Biura  Politycznego  KC  PZPR,  I sekretarz  Komitetu  Wojewódzkie
go  Partii  w  Katowicach  Zdzisław  Grudzień,  członek  Rady  Pań
stwa,  wojewoda  katowicki  gen.  Jerzy  Ziętek,  wiceminister  zdro
wia  i opieki  społecznej  Józef  Grenda,  wiceprzewodniczący  CRZZ, 
przewodniczący  WRZZ  w  Katowicach  Roman  Stachoń  i  inni". 
Pierwszym  dyrektorem  tej  instytucji  był  prof.  Zbigniew  Gburek, 
kierujący nią przez niemal ćwierć wieku.  Lidi a  Szkaradnik 

ir. łfFi!»fi? i 
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Uznany artysta z młodymi adeptami sztuki.  Fot. A.  Próchniak zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ZACZAROWAN E 
PRACE zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

4 czerwca,  przed  rozpoczęciem  w amfiteatrze  imprezy  „Dzieci 
Dzieciom",  w  Muzeum  Ustrońskim  odbył  się  wernisaż  prac 
uczniów  Szkoły  Podstawowej nr  1. Dzieci  malowały  pod  opieką 
nauczyciela  plastykizyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Dariusza  Gierdala.  Przy  wejściu  powie
szono  kolaże  dzieci  z  klas  3.  W  sali  mogliśmy  zobaczyć  prace 
klas  starszych.  Oprawione  obrazy,  przepełnione  kolorami  i  ru
chem  przemieszano  z  pracami  plastyka.  Efekt  był  niesamowity. 
Przybyłych  powitała  dyrektor  SP  nr  1 Bogumiła  CzyżTomi
czek  i D. Gierdal. 
  Nasza  wystawa  nosi  tytuł  „Zaczarowany  Ogród".  Historia  ta
kich ogrodów  sięga XVI  w., gdy bogata szlachta zakładała  sobie, 
takie  „ogrody  w  ogrodach".  Zazwyczaj  były  one  otoczone  mu
rem  i wstęp  do  nich  mieli  tylko  właściciele.  Właśnie  takie  są  te 
prace:  tylko  dzieci  wiedzą,  co  kryje  się  w  ich  zaczarowanych 
snach. Te prace są cudowne, magiczne, dzieci  bardzo się postara
ły, by były jak  najlepsze. Dlatego  teraz czas na  rodziców.  Proszę 
państwa,  abyście  napisali  na  kartkach  wiersz,  bądź  opowiada
nie.  Najlepsze  z  nich  wybierzemy  i  nagrodzimy  pracą  dziecka  
mówił  plastyk. 

Rodzice  do  zadania  podeszli  z ochotą, cztery  prace  oddano  na 
wernisażu, jedną  doniesiono do szkoły. Obrazy  pociech do  domu 
zabiorą  rodzice Niny, Poli (dwie prace), Filipa i Wojtka. Oto wiersz 
autorstwa  mamy  Filipa  pt.  „Tajemniczy  ogród  marzeń":  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA

Pędzący  człowieku,  ścigany  przez  czas 
Zatrzymaj  się  chociaż  na  chwilę, 
1 spojrzyj  na  dzieci,  na  oczu  ich  blask, 
Na  pragnienia,  które  serca  ich  kryją. 
Dziecięce  marzenia  ulotne  jak  wiatr, 
Jak  ptak  co  do  lotu  się  wzbija, 
A Ty złap je  szybko  i trzymaj  jak  kwiat, 
Nie  pozwól  im  odejść  na  chwilę. 

i  taty  Niny: 
Czy  bociany  są  szczęśliwie?  Myślę,  że  tak. 
Mimo  swoich  długich  lotów,  Polska  ziemia  im  w  smak 
Piękne  łąki,  smaczne  żaby,  gniazda  nad  chatami 
Dzięki  temu  myślę  sobie,  że  za  rok  też  będą  z  nami. 

Autorami  prac  są:  Wojtek  Mazur ,  Ania  Bożek,  Ola  Bożek, 
Karolin a  Gembala,  Asia  Malak ,  Paulina  Michałek,  Karolin a 
Ogrodzka,  Krystia n  Mikołajczyk ,  Mikoła j   Dyrda,  Natalia 
Frajfeld , Szymon Tracz, Kuba  Kostka,  Ula Atłas,  Fili p  Karo
lonek, Agnieszka Suchy, Pola Bubik , Adam Donczew,  Mateusz 
Majewski, Monik a Piechowiak, Michał Gembala, Jonasz Cie
ślar, Fili p Karolonek, Kamil a Kubista. Prace dzieci można oglą
dać  w  muzeum  do  końca  roku  szkolnego,  później ozdobią  kory
tarze SP nr  1.  Agnieszka  Próchniak 
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WSZYSCY ZDAL I 
Uczniowie  5  klasy  Technikum  Mechanicznego  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych  mogą  już  odetchnąć  i cieszyć  się  wakacja
mi jako  absolwenci.  Wszyscy  uczniowie    27  osób    do  matury 
przystąpili,  dołączyło  trzech,  którzy  zdawali  w  zeszłym  roku  i 
nie  wszystko  poszło  po  ich  myśli.  Język  polski  wszyscy  zdali, 
podobnie jak  drugi  egzamin  pisemny,  na  który  16 osób  wybrało 
geografię.  7  matematykę,  4  historię.  Wszyscy  pozytywnie  prze
brnęli  również  przez  egzaminy  ustne.  7  uczniów  zgłosiło  chęć 
równoległego  zdawania  egzaminów  wstępnych  na  Politechnikę 
Śląską  w  Gliwicach.  Ich  prace  pisemne  oglądali  pracownicy  na
ukowi  uczelni  i byli  również  obecni  podczas  egzaminu  ustnego. 
Te  osoby  po  maturze  ustnej,  były  już  studentami.  Ten  rodzaj 
naboru  na studia zorganizowany  został  po raz ostatni. Nowa  ma
tura  nie  pozwala  zdawać  egzaminów  na  takich  zasadach. 
  Wynik i  matury  określiłbym  jak o  normalne    stwierdza  dy
rektor ZSP Henryk Bujok.  Daleki jestem od entuzjazmu  tylk o 
dlatego,  że  wszyscy  uczniowie  zdali.  Myśłę,  że  nie  ma  w  tym 
nic nadzwyczajnego. Jednak  muszę  pochwalić  część  uczniów, 
którz y  zaimponowali  nauczycielom,  mimo  że  znali  ich  ju ż 
5 lat. Bardzo dobre przygotowanie zaprezentowali nawet śred
ni  uczniowie.  Wypowiedzi  były  dojrzałe,  przemyślane.  Wi
dać,  że  młodzież  doceniła  rangę  egzaminu  i  przyłożyła  się 
solidnie  do  pracy.  Taka  postawę  można  uznać  za  dojrzałą, 
więc cieszę się, że pozytywnie wypadł  ich egzamin  dojrzałości. 

Po  raz  ostatni  odbywał  się  też  w  starej  formie egzamin  zawo
dowy.  Uczniowie  wykonywali  prace  dyplomowe,  a  na  egzami
nie  prezentowali  je  przed  komisją.  Musieli  też  odpowiadać  na 
pytania  związane  z  wykonanym  modelem.  Do  egzaminu  przy
stąpili  wszyscy  uczniwowie  5  klasy,  której  wychowawcą  był 
Marek  Sikora,  i wszyscy  otrzymali  pozytywną  ocenę. 
 Poziom egzaminu jak zawsze był wysoki   mówi Jerzy  Malec, 
nauczyciel  przedmiotów  zawodowych.    Pomysły  uczniów  cie
kawe,  staranne  wykonanie.  Wszystko  co zrobil i  zostanie  wy
korzystane w szkole jak o pomoce dydaktyczne. Szkoda, że te
raz  będziemy  kształcić  techników  tylk o  teoretycznie.  W  no
wym  programie  technikum  nie  ma  miejsca  na  wykonywanie 
prac  dyplomowych. 

Szkoda,  bo  osiągnięcia  uczniów  z  Ustronia  na  tym  polu  były 
bardzo  duże,  a  szkoła  zyskiwała  ciekawe  i praktyczne  pomoce. 
Najlepsza  tegoroczna  praca  zajęła  pierwsze  miejsce  w  rejono
wym  konkursie  na  Technika  Roku  i  pojechała  na  ogólnopolski 
do  Warszawy.  Elektryczny,  wielopunktowy  pływakowy  regula
tor poziomu  skonstruowany  przez  Leszka Troszoka  i Krzyszto
fa Pilcha  zdobył  uznanie  komisji. Jego  twórcy  mieli  dodatkową 
satysfakcję, ponieważ jako  „mechanicy" pokonali  uczniów  tech
ników  elektrycznych  w  ich branży.  Monik a  Niemiec 

Tegorocznych absolwentów technikum zapamiętamy też z pokazów wschod
nich sztuk walki i przedstawienia Freestyler.  Fot. M. Niemiec 
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Być może na Małej Czantorii stanie  krzyż.  Fot. W. Suchta 

  to co  przyniósł w am  listonosz 
  to  co  przyniósł wam  kurier  zywutsponmiecba
  to było  wyłącznie  menu  !!!  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

  teraz  my  podamy  wam  zamówione  danie  na  stół! 
„Karczm a  R z y m"   ul.Daszyńskiego  16 

C A T E R I N G  dania na zamówienie  teł.  854  15  63 
teł.  kom.  0  508  387  120  ZYWUTSRPONLKJIHFEDBA

ZAJAZ D  N A  POLANI E A zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA
(byty Motel Polana) zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Ustroń , ul. Baranow a 1, tel. 8542546 
Organ izujerny: 

• przyjęcia  weseln e 
•  konfirmacje ,  komuni e 
•  przyjęci a  okolicznościow e 
•  imprez y  integracyjn e 
•  pieczenie  prosiak a w pati o  ZYWUTSRPONMKJIGEDCBA

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ SOBOTĘ 
NA JEDYNYTSROMLKJIEDCA  TAKI  DANCING  .  ZVSRONIGEDBA

V  W USTRONIU  J 

OKN A 
N A J T A N I E J ! ! ! 

F .H . "BEST A " 
Ustroń Hermanice. ul. Skoczowska  47e zyxwutrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
tel./ fax : 854  53 98 ZYSRPMA

ZAPRASZAM Y zywutsrponmlkjihgedcaZWUTSRPONMLKIEDCA

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim  członkom  i sympatykom  naszego  turystycznego 

Miejskiego  Koła  PTTK  czyli  „Mojej   drugiej  rodzinie" 
z  całego  serca  dziękuję  za zorganizowanie  tak  pięknej 
imprezy  z okazji  moich  urodzin. 

Pani  dr Lidzi  Szkaradnik  serdeczne  dzięki  za  śliczny 
wiersz,  Kol.  Władkowi  Orszulikowi  za  życzenia  w  imieniu 
Oddziału  PTTK  w  Cieszynie,  Koła  Przewodników,  swej 
Rodziny  i  własnym. 

Tak cudownego  dnia,  życzliwości,  wspaniałego  nastroju 
nie  zapomnę  nigdy.  Kocham  Was  Lidia  Troszok  ZYWTSRPONLKJIEDCA

ZAKŁAD OPTYCZNY ywvutsrponmlkjihgecaUMJFC
mgr  optyk   optometrysta   Jacek   Fuchs 

Ustroń, ul. M.  Konopnickiej  15c 
BEZPŁATN E 

K O M P U T E R O W E  B A D A M I E  W Z R O K U 
CODZI ENNI E W GODZI NACH  OTWARCI A  ZAKŁAD U 

GABINE T  OKULISTYCZN Y 
Lek. med. Władysława  Broda  specj al ist a  chorób  oczu 

pon.. śr.  15.3017.00 
REAL IZACJ A  RECEPT  N FZ 

G O D Z I N Y  O T W A R C I A : 
pon.  pt.  9.00  17.00  sobota  9.00  13.00 

Mo żl i w o ść  t e l e f o n i czn e j  rejestracji  t e l . / f a x :   8 5 4  1 3  9 0 

KRZYZ  JEDNOŚCI  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

27  kwietnia  w  sali  sesyjnej Urzędu  Miasta  odbyło  się  Walne 
Zebranie  Członków  Chrześcijańskiego  Stowarzyszenia  Ekume
nicznego. Przedstawiono  i zatwierdzono szereg projektów  uchwał 
dotyczących  spraw  organizacyjnych  Stowarzyszenia  oraz  okre
ślających plan  jego  działania  na  rok  bieżący. Wybrano  lokaliza
cję miejsca pod wystawienie Krzyża Jedności. Została ono wybra
ne z pośród szeregu propozycji obejmujących szczyty wokół Ustro
nia,  takie  jak:  Mała  Czantoria,  Równica,  Skalica,  Jelenica  czy 
Lipowski  Gron.  Wyboru  dokonano  w  oparciu  o  analizę  przepro
wadzoną  przez Zarząd. Na jej podstawie uznano,  iż miejscem naj
pełniej  odpowiadającym  postanowionym  założeniom,  tzn.  połą
czeniu  walorów  estetycznokrajobrazowych  z funkcjonalnością 
i  dostępnością  jest  Mała  CzantoriaWy gon.  Miejsce  to  jest  wi
doczne zarówno z centrum Ustronia, z kierunku Skoczowa a także 
okolicznych  miejscowości  gminy  Goleszów.  Ponadto  znajduje 
się w pobliżu  przygranicznej czeskiej gminy  Nydek,  współpracu
jącej z miastem Ustroń. Tym samym zobowiązano Zarząd do stara
nia  się o  warunki  realizacji  inwestycji  oraz  pozwolenia  na  budo
wę.  W  końcowej  części  zebrania  przyjęto  plan  działania  Stowa
rzyszenia  na  rok  2005.  Najważniejszym  punktem  planu jest  zor
ganizowanie  Festiwalu  Ekumenicznego.  Festiwal  odbędzie  się 
między  924  lipca.  Zaplanowano  koncerty  chórów  w  kościołach, 
wystawy  i imprezy  towarzyszących.  Centralnym  momentem  Fe
stiwalu  będzie  koncert  chórów,  który odbędzie się  16 lipca  (sobo
ta) w amfiteatrze. Atrakcją  będą wystawy starodruków o tematyce 
religijnej, fotografii i rzeźb w Muzeum Ustrońskim  im. J. Jarockie
go.  Wszelkich  informacji  o działalności  Stowarzyszeniu  udziela
ją członkowie Zarządu.  Zarząd  Stowarzyszenia 

i 

S K Ł A D  W Y R O B Ó W 

HUTNICZYCH 
W CI ĄGŁEJ  SPRZEDAŻY  PONAD 400  POZYCJI :  

•   pręty gładkie  i żebrowane •  pręty kwadratowe m 
•   pręty sześciokątne •  blachy  trapezowe 

•  blachy czarne  i ocynkowane  •  blachy  powlekane 

•   blachy  nierdzewne  i aluminiowe 
•   profile zamknięte  •  walcówki  gładkie 

•   bednarki czarne  i ocynkowane  •   płaskowniki 

•   dwuteowniki*   teowniki •  ceowniki •   kątowniki  $ 
•   rury czarne  i ocynk  •   rury bezszwowe 
•   druty naciągowe  •  druty wiązałkowe 

•   kątowniki ażurowe •  profile bramowe i ozdobne jp 
•   taśmy i płaskowniki miedziane 

•   siatki ogrodzeniowe  •  siatki zbrojeniowe 

SKUP ZŁOMU  ATRAKCYJN E  CENY 
USŁUGI  TRANSPORTOWE  1+25T, CIĘCIE NA WYMIAR 

DOSTAWY NA TELEFON,  KRÓTKI E TERMINY  REALI ZACJI  

REGI O N A L N Y  T Ę g ^ ' '  PRĘTY 
Ml *  I  DYSTRYBUTOR  ŻEBROWANE 

JJ——A  M  NAJTAŃSZE  NA 
SOKÓŁKA  OKNA DREWNIANE  J F  PODBESKI DZI U 

W CENIE PCV  ^  

CieszynMnisztwo, ul.Spółdzielcza 17 
tel./ fax (033) 85 20 928, tel. (033) 85 11 472 
Zapraszamy  Pon.Pt. w godz. 7.0016.00 
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Od lewej:  Włodzimierz  Gołkowski, Kazimierz Hanus, Benedykt Siekierka, Andrzej Georg, Jan Szwarc, I reneusz Szarzeć.  Fot. W. Suchta zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

BURMISTRZOWIE  I NACZELNIC Y  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Anegdota za anegdotą, muzyka  i  rozmo
wy  o  Ustroniu  w  tonie  lekkim  i  przyjem
nym    tak  będziemy  wspominać  „Talk 
show  czyli  towarzyską  rozmowę  burmi
strzów",  którą  z okazji  700lecia  Ustronia 
zorganizowała  Elżbieta  Sikora.  Na  scenie 
spotkali  się naczelnicy:  Włodzimierz  Goł
kowski  i  Benedykt  Siekierka  oraz  burmi
strzowie: Andrzej Georg, Kazimierz Hanus, 
Jan  Szwarc,  Ireneusz  Szarzeć.  Wspomnia
no  Józefa  Richerta,  który  nie  uczestniczył 
w  spotkaniu  z  powodów  zdrowotnych. 

Ci którzy  spodziewali  się poważnej dys
kusji na  temat  miasta,  będą  musieli  pocze
kać  na  inną  okazję.  Spragnieni  rozrywki 
ustronianie,  wyszli  zadowoleni. 

Zaczęło się o godz. 17 w piątek, 10 czerw
ca, a sala  widowiskowa  Miejskiego  Domu 
Kultury  „Prażakówka"  była  wypełniona, 
zajęte miejsca nawet na balkonach. Na jed
nym  z  nich  zasiadł  burmistrz  sąsiedniej 
Wisły  Jan  Poloczek,  który  z  uwagą  przy
słuchiwał  się rozmowom  swoich  kolegów 
po  fachu.  W  ogóle  na  sali  zasiadło  wielu 
znamienitych  ustroniaków,  a  także  zwo
lenników  i przeciwników  obecnych  i nie

Niektórzy oglądali wyłącznie plecy Gabi Gold. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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gdysiejszych  władz.  Rozrywkę  zapewnili 
ciekawi goście i goście gości. Również wy
konawcy  śpiewający na co dzień w „Czan
torii"  Andrzej  Sikora,  który  śpiewał  pio
senki  z  repertuaru  Andrzeja  Zauchy,  znie
walając swoją chrypką  oraz zespół  „Sunri
se"  Urszuli  Śliwki  występujący  ze  znako
mitym  wokalistą  Grzegorzem  Hryniewi
czem.  Ewa  Kozak,  Aneta  Szarzeć,  Daria 
Zawada, Magdalena Zborek, Aron Hławicz
ka, Sławomir  Kuś i Paweł  Lazar  spodobali 
się publiczności, a prowadzący całą  impre
zę Jerzy Jakubowski, znany spiker Polskie
go  Radia  i  długoletni  konferansjer  Festi
walu Piosenki Czeskiej i Słowackiej stwier
dził,  „że będą  z nich  ludzie". 

Właśnie  o  tym  festiwalu  mówiono  pod
czas  pierwszej  części  spotkania  zaraz  po 
występie  Gabi  Gold. 

Mił o  było  posłuchać  sygnału  festiwalo
wego i wspomnień  naczelników  z  różnych 
okresów  festiwalu. 
 Helena Wondraczkowa  mówiła do Włod
ka:  „Milaczku"   rozpoczął J.  Jakubowski. 
 Nie ma co opowiadać  stwierdził na to W. 
Gołkowski.    No  może  to,  że  Helena  bu

Fot. W. Suchta 

dziła  wszystkich  gości  w  hotelu,  nalewała 
im  wina  z dzbanka  i śpiewała  „Malowany 
dzbanku". 

B.  Siekierka  nie  chciał  mówić  o  ogro
mie pracy  i środków, które pochłonął amfi
teatr. Wyraził  żal, że festiwalu nie ma. 
 Chcieliśmy  pokazać Czechom,  że  pocho
dzą  ze  złego  systemu,  więc  zlikwidujemy 
ten  festiwal   mówił.   Przestańmy  słuchać 
muzyki  latynoamerykańskiej,  bo  nie  po
pieramy  Fidela. 

I. Szarzeć przekonywał,  że do idei  Festi
walu  Piosenki  Czeskiej  i  Słowackiej  na
wiązuje Festiwal  Miast Partnerskich,  który 
po  raz  pierwszy  odbędzie  się  w  tym  roku, 
zastępując  Festyn  Miast  Partnerskich. 

W  następnej  części  burmistrzowie  mieli 
się  wykazać  wiedzą  o  swoich  poprzedni
kach.  W.  Gołkowski  wspominał  Ludwika 
Troszoka, który razem z generałem Jerzym 
Ziętkiem  byli  sprawcami  jego  przybycia 
do  Ustronia. 
 Ludwiczek był strasznie nerwowy  i prosił 
mnie: „Przyjdź do tego Ustronia, boja chcę 
być  dyrektorem  MPGK"    wspominał  na
czelnik  Gołkowski. 
 Pamiętam Ludwiczka, wiele razy się z nim 
spotykałem,  przyjmował  mnie  też  do  koła 
myśliwskiego.  Razem  stawaliśmy  przed 
egzekutywą   opowiadał  B.  Siekierka  i zi
lustrował  opowieść  dowcipem: 

W  buszu  wylądował  samolot,  kanibale 
wzięli do niewoli pasażerów i zapowiedzie
li ,  że  żywo  puszczą  tylko  tego,  który  wy
powie nieznane im słowo. Pierwszy powie
dział: bomba  atomowa.  Rada  starszych  się 
naradziła  i  delikwent  wylądował  w  garn
ku.  Drugi  spróbował  ze  „sputnikiem".  Po 
naradzie  rady  starszych,  wylądował  w  ko
tle. Trzeci  powiedział:  egzekutywa.  Puści
li go  wolno,  ale  chcieli  się dowiedzieć,  co 
to słowo oznacza. To taka wasza  rada  star
szych.  Pogadają  i  facet  ugotowany. 

Andrzej  Georg  wspominał  swojego 
imiennika  Andrzeja  Brodę  i  uznał  go  za 
wybitnego  gospodarza  miasta.  Poza  tym 
stwierdził,  że  czytając  historię  naszego 
miasta  należy  stwierdzić,  że  wszyscy 
ustrońscy burmistrzowie byli zacnymi, wy
kształconymi  ludźmi  i światłymi  samorzą
dowcami. 
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Kolejnym  punktem  programu  były  wy
wiady burmistrzów z osobami, które zapro
sili do rozmowy. Rozpoczął Andrzej Georg, 
który  przedstawił  ustroniakom  posła  To
masza  Tomczykiewicza  z  Pszczyny,  prze
wodniczącego  wojewódzkiej  Platformy 
Obywatelskiej, posła na Sejm.  Rozmawia
no  o  pracy  w  parlamencie,  problemach 
nękających  polityka. 

T. Tomczykiewicz mówił, że trudno było 
się  dostać  do  sejmu,  ponieważ  startowali 
z cieszyńskim i na pewno część głosów ode
brał mu Jan Szwarc, a także A. Georg. Śpie
wamy  „Byl e  nie  do  Warszawy",  ale  oni 
właśnie  taką  drogę  wybrali. 

Włodzimierz  Gołkowski  na  wstępie 
stwierdził,  że  ma  wielką  tremę,  bo  rozma
wia  z  profesorem  Adamem  Gierkiem, 
a poza  tym tak niewiele wie o  Parlamencie 
Europejskim,  do  którego  wybraliśmy  go
ścia  naczelnika  Gołkowskiego. 

A. Gierek odpoczywać  lubi w rodzinnym 
Ustroniu,  bo jest  tu znakomity  klimat,  tak
że  społeczny,  choć  silne  południowe  wia
try  z czeskiej strony  nie zawsze  przynoszą 
dobre  rzeczy. 
  Dlaczego?  Gabi  była  dobra    podsumo
wał W. Gołkowski. 

Po nastrojowym piosence  „Cvest  la  vie" 
słuchaliśmy  rozmowy  Benedykta  Siekier
ki  z Teresą  Mokrysz,  która  na  samym  po
czątku  bardzo  podziękowała  za  zaprosze
nie,  mówiąc,  że  niezwykle  miło  siedzieć 
w dobrym  towarzystwie  i słuchać  opowie
ści o  Ustroniu. 
 Jednak  najmilej wspominam  tych,  którzy 
nauczyli  mnie  pracy,  solidności,  rzetelno
ści w wypełnianiu obowiązków. Pierwszym 
moim  profesorem  był  Włodzimierz  Goł
kowski,  drugim  Benedykt  Siekierka    mó
wiła T. Mokrysz. 

Mił o  było  słuchać  ustroniakom,  że  wła
ścicielka  Mokate  nie  skorzystała  z  ofert 
przeniesienia  zakładu  w  głąb  Polski. 
 Koledzy z branży dziwili się, że firma dalej 
ma  siedzibę  w  Ustroniu    mówiła  T.  Mo
krysz.   Tłumaczyli,  że  korzystniej  byłoby 
mieć firmę bliżej Warszawy. A mnie jest teraz 
bliżej do  Wiednia.  Mamy  zakłady  w  CzezyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Benedykt Siekierka zaprosił do rozmowy Teresę Mokrysz.  Fot. W. Suchta 

chach,  na Słowacji, w stolicy  Węgier. Tym 
samym Ustroń znajduje się dla mnie w cen
trum  Europy.  Jest  stolicą  Europy. 

Duże  wrażenie  zrobiły  na  słuchaczach 
informacje o  wygrywanych  przez  Mokate 
przetargach  w  Hongkongu,  na  Tajwanie. 
Ostatnio  w  Anglii ,  w  przetargu  organizo
wanym  przez  sieć Tesco. Firma  konkuruje 
z  powodzeniem  z  Holendrami,  którzy  są 
potentatem  w  branży  zabielaczy  i  od  któ
rych  kiedyś  Mokate  kupowało  półproduk
ty. Teraz do śmietanek  i innych  produktów 
używane  jest  polskie  mleko. 

Kazimierz  Hanus  rozmawiał  z dr.  Karo
lem  Grzybowskim,  naczelnym  lekarzem 
uzdrowiska.  Wynikało z niej, że w naszym 
mieście  działa  zagłębie  medyczne.  Na  Za
wodziu  funkcjonują szpitale, sanatoria,  kli 
nika  serca,  klinika  dentystyczna.  Do  tego 
dochodzi  zaplecze  edukacyjne    dwulet
nie studium  rehabilitacyjne,  studium  i wy
ższa  szkoła  dentystyczna. 
  Byłem  z  panem  doktorem  na  zjeździe 
miast uzdrowiskowych  i uderzył mnie fakt, 
że  naczelni  lekarze  uzdrowiskowi  trzyma

Z zainteresowaniem słuchano wypowiedzi  I reneusza Szarca.  Fot. W. Suchta 

li się z dala od burmistrzów   mówił K. Ha
nus.   Zorientowałem  się,  że prawie  wszę
dzie istnieje konflikt na lini i miasto  uzdro
wisko.  Tylko  my,  jako  przedstawiciele 
Ustronia  trzymaliśmy  się  razem. 

Pierwsze wspomnienie Apoloniusza Taj
nera  związane  z naszym  miastem  było  ra
czej przykre.  Przyjechał  tu jako  sześciola
tek  ze  starszymi  kolegami.  Tak  się  zapa
trzył na kajaki na ustrońskim stawie, że nie 
zauważył  kiedy  odeszli  koledzy.  Nie  miał 
za  co  kupić  biletu  autobusowego,  bo 
wszystko wydał na łódki. Doszedł do domu 
w Wiśle  na  piechotę.  Później na  szczęście 
było  lepiej.  O  tym  rozmawiał  z  popular
nym trenerem Jan Szwarc. Analizowali dro
gę wspinania się Adama Małysza na szczyt 
i  potem  odejście  trenera.  Rozpoczęli  od 
czasu,  kiedy  trenerzy  światowych  potęg 
w  skokach  traktowali  reprezentanta  Polski 
z  przymrużeniem  oka.  Na  koniec  opowie
dział  anegdotę  z  otwarcia  zameczku  pre
zydenckiego.  Goście  pytali  Jana  Małysza, 
ojca  Adama,  jak  udało  mu  się  zrobić  tak 
fajnego synka.  Na  co  ten  odpowiadał,  że 
przy  takiej robocie,  trzeba  się skupić.  Bur
mistrz  Wisły  Jan  Poloczek  wtrącił  wtedy: 
 Dobrze,  że ci Skupień  nie  wyszedł. 

Gościem Ireneusza Szarca był wicestaro
sta  cieszyński  Tadeusz  Kopeć.  Urzędują
cy burmistrz pytał starostę o sytuację miesz
kaniową  w Polsce  i tu niestety  padło  wiele 
gorzkich  słów,  jako  że  znajdujemy  się  na 
przedostatnim miejscu w Europie jeśli  cho
dzi  o  liczbę  oddawanych  rocznie  miesz
kań.  Gorzej niż u nas jest  tylko  w  Albanii. 
T.  Kopeć  powiedział,  że  ustronianki  są 
piękne,  a jeszcze  co  roku  przyjeżdżają  do 
nas panie by startować w konkursie o  tytuł 
Miss Wakacji. Starosta Kopeć bywa na  im
prezie  i udziela  się jako juror. 

To  była  już  czwarta  godzina  towarzy
skich  rozmów  burmistrzów. Część  widow
ni wyszła, większa część wytrwała. Bo było 
warto.  Na  koniec  gospodarze  miasta  mieli 
powiedzieć  co  zrobili  dla  miasta,  czego 
żałują, jakie  są  ich  największe  osiągnię
cia. Żeby nie przeciągać, bohaterowie  wie
czoru  prześlizgnęli  się jedynie  po najistot
niejszych  problemach.  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Monik a  Niemiec 
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Od  4  do  5  czerwca  w  ustrońskim  „Tulipanie"  odbyło  się  3. 
Sympozjum Polskiego Towarzystwa  Akupunktury  Oddziału  Ślą
skiego.  Udział  wzięło  ponad  stu  lekarzy  z całej  Polski  zajmują
cych  się  akupunkturą  oraz  przedstawicieli  firm  prezentujących 
sprzęt:  igły,  stymulatory,  lasery  akupunkturowe.  Spotkanie  od
było  się  pod  hasłem  „Akupunktura  w  neurologii  i w  reumatolo
gii" . 
 Reumatologia jest  zagadnieniem  bardzo „ustrońskim"   stwier
dziła  dr  n.  med.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Irin a  Wiecha,  przewodnicząca  Komitetu  Orga
nizacyjnego Sympozjum   W  naszym  mieście  funkcjonuje prze
cież  wiele  sanatoriów  oraz  szpitali  zajmujących  się  leczeniem 
chorób  reumatycznych.  Zaprosiliśmy  prof.  dr  hab.  n.  med.  Zbi 
gniewa  Gburka ,  byłego dyrektora  Śląskiego  Szpitala  Reumato
logicznego,  prof.  Śląskiej  Akademii  Medycznej,  który  wygłosił 
wykład  na  temat  wybranych  chorób  reumatycznych. 

Zaproszony  był  też  znany  w  Polsce  prof. dr  hab.  n. med.  Ma
rek  Kowalczyk.  To  znany  farmakolog,  neurolog  i  toksykolog, 
szef  Katedry  Farmakologii  i  Toksykologii  w  Warszawie,  który 
w  sposób  jasny  i  naukowy  przedstawił  działanie  akupunktury 
w  tych  chorobach.  Zaprezentowane  wnioski  powstały  w  oparciu 
0  nowe  badania  diagnostyczne  takie  jak:  rezonans  magnetycz
ny,  izotopowa  tomografia  komputerowa. 
  Trzeba  podkreślić,  że  dzięki  zaprezentowanym  tematom  było 
to  bardzo  nowoczesne  sympozjum.  Od  początku  tych  sympo
zjów  staramy  się  udowodnić,  nie  tylko  innym  lekarzom,  ale 
1 samym  sobie,  że akupunktura  ma podstawy  neurofizjologiczne 
i  że  rzeczywiście  jest  to  metoda  lekarska,  co  zaczyna  mieć  bar
dzo  poważne  oparcie  w  badaniach  naukowych.  Dlatego  też  na
sze  sympozja  odbywają  się  na  tak  wysokim  poziomie  nauko
wym.  Prezentowane  na  sympozjum  wnioski  powstają  w  wyniku 
szerokich  badań  statystycznych  i poważnych  badań  naukowych. 
Nasze  sympozja  są  takie  ważne  dla  lekarzy  z całej  Polski,  gdyż 
wiele  osób  potrzebuje  takiej  rzetelnej  wiedzy  na  ten  temat.  Po
chodzi  ona  z  amerykańskich  uczelni  i  trzeba  zajmować  się  po
ważnie  neuropato  fizjologią, żeby  znaleźć  te  materiały.  Gośćmi 
naszych  sympozjów  są  osoby,  które je  znajdują  i chcą  zaprezen
tować  szerszemu  gremium.  To bardzo  ważne  nie  tylko  dla  leka
rzy,  lecz  również dla pacjentów. Do całkiem  niedawna  nie  potra
filiśmy przecież wytłumaczyć, dlaczego, w jaki  sposób  akupunk
tura  działa. 
Z  całym  szacunkiem  dla  trzytysiącletniej  historii  akupunktury, 
jej  podwalin  filozoficznych  i  kulturowych,  współczesny  lekarz 
nie  tym  się kieruje. Kierujemy się wymogami  czysto  medyczne
go  leczenia.  Dlatego  te  sympozja  są  takie  ważne.  Zwłaszcza  dla 
mnie,  gdyż  odbywają  się  w  Ustroniu. 

Sympozja  te  weszły  już  na  trwałe  do  kalendarza  tego  typu 
imprez  i jest pewne, że również w przyszłym  roku  kolejna edycja 
odbędzie  się  w  Ustroniu.  100 osób,  które  wzięło  udział  w  sym
pozjum  to  duża  liczba,  biorąc  pod  uwagę,  iż  Polskie  Towarzy
stwo  Akupunktury  jest  towarzystwem  małym  w  porównaniu  do  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Otwarcie  sympozjum.  Fot. W. Suchta 

np.  Polskiego  Towarzystwa  Chirurgów,  internistów  czy  gineko
logów. 

Hotel  „Tulipan"  nie od dziś jest  w stanie  udźwignąć  organiza
cyjnie  tego  typu  przedsięwzięcie,  dzięki  temu,  że  dysponuje 
odpowiednimi  salami  konferencyjnymi  wyposażonymi  m.in. 
w  rzutniki  multimedialne. 
  W  przyszłym  roku  planujemy  zorganizowanie  warsztatów  le
karskich.  Cieszy  nas,  że w  tym  roku  osiągnęliśmy  podczas  sym
pozjum  tak  wysoki  poziom  naukowy,  że  dzięki  publikacjom  na 
ten  temat  w  prasie  fachowej,  popularność  metod  związanych 
z  akupunkturą  jest  coraz  większa.  Na  wszystkich  uczestnikach 
sympozjum  duże  wrażenie  zrobił  fakt  ogromnego  postępu 
w  udowadnianiu  mechanizmów  akupunktury  i jej  skuteczności. 
Ten fakt dodaje pewności  lekarzom stosującym akupunkturę jako 
metodę  wspomagającą.  Jesteśmy  w  pierwszym  rzędzie  klinicy
stami,  współczesnymi  lekarzami  potrzebującymi  najpierw  no
woczesnej diagnostyki,  żeby  leczyć pacjenta. Akupunktura  może 
być  stosowana  jako  jedyne  leczenie  w  czasie  bólu,  w  innych 
przypadkach  jest  to  zawsze  leczenie  wspomagające.  Pacjent  za
czyna  się wtedy  świetnie  czuć podczas  równoczesnego  stosowa
nia  leczenia  klinicznego  i  naturalnego.  Tym  bardziej,  że  wiele 
osób  nie  może  być  już  leczonych  farmakologicznie  w  związku 
z  licznymi  powikłaniami,  do  których  dochodzi  niejednokrotnie 
w  trakcie  takiego  leczenia.  Pozostaje więc  wtedy  tylko  leczenie 
naturalne. 
  Fakt,  że Sympozjum  odbywa  się w  Ustroniu  wpływa  na dalszą 
popularyzację  akupunktury  wśród  mieszkańców  miasta.  Choć, 
trzeba  przyznać,  że jest  to już  metoda  znana  i ceniona  tutaj dość 
powszechnie.  W  Ustroniu  jest  wielu  pacjentów,  którzy  chcą  się 
leczyć naturalnie.  Anna  Gadomska 

Z dnia na dzień zniknął kiosk  na ul. 3 Maja.  Fot. W. Suchta 
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NOC 
ŚWIĘTOJAŃSK A 

23  czerwca  w  Cieszynie  odbędzie  się  impreza  artystyczno
rozrywkowa  pod  nazwą  Noc  Świętojańska.  Grupa  zapaleńców 
z  Galerii  Sztuk  Wszelakich  „Miranthem"  chce  przybliżyć  zapo
mniane  i  nie  praktykowane  już  dziś  barwne  zwyczaje  słowiań
skie  i regionalne,  takie jak  puszczanie  wianków  na rzekę,  poszu
kiwanie  kwiatu  paproci  czy  wróżby  słowiańskie. 

Imprezę  rozpocznie  przemarsz  barwnego  korowodu  ulicami 
Cieszyna.  O  godzinie  20.30  na  terenie  Campingu  „Olza"  będzie 
można  wysłuchać  koncertu  zespołu  „Poethicon"  i  reprezentan
tów  zespołu  „Czantoria",  oraz  obejrzeć  pokaz  Fire  Show.  Przy
gotowano  również  prezentację  poetyckomuzyczną  opartą  na 
„Pieśni  Świętojańskiej o Sobótce" Jana  Kochanowskiego.  Orga
nizatorzy  zapraszają  wszystkich  chętnych  do  przybycia  w  stro
jach  regionalnych  lub  słowiańskich. 
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W  nocy  z  6  na  7  czerwca  złodzieje  ukradli  4  kompletne  koła 
z volkswagena  golfa, zaparkowanego  przy  ul. Wczasowej.  Samo
chód  należy  do  mieszkańca  Ustronia.  Taka  sama  kradzież  miała 
miejsce  w  nocy  z  10 na  II  czerwca.  Tym  razem  łupem  złodziei 
padły  koła  ze  stojącego przy  ul.  Stromej  opla  vectry,  należącego 
do  obywatela  Niemiec.  Ostatnio  częściej  zdarzają  się  kradzieże 
kół  samochodowych.  Jednak  nie  jest  to jedyna  strata  właścicieli 
aut. Złodzieje nie obchodzą  się delikatnie  z okradanymi  pojazda
mi,  po  prostu  zrzucają  je  z  podnośnika.  Zastępca  komendanta 
Komisariatu  Policji  w  Ustroniu  podkomisarz  Marek  Legierski 
mówi, że przestępcom  można utrudnić „pracę", jeśli koło przykrę
cimy jedną  nietypową  śrubą  lub użyjemy takich, do których  pasu
je  specjalnie  dorobiony  klucz.  Kradzież  czterech  kół  z  dobrego 
samochodu  to sposób  na  łatwe pieniądze.  Mogą  być  warte  nawet 
7  tys.  zł.  Być  może jest  też  sposób  na ocalenie  lusterek,  również 
często zrywanych z samochodów. Tak jak w nocy z 7 na 8 czerwca, 
o  czym  ustroniak    właściciel  peugeota  807  powiadomił  policję 
ok. godz. 6 rano. Samochód  był  zaparkowany  na osiedlu  Manha
tan. Na szczęście bardzo rzadko zdarzają się w Ustroniu  kradzieże 
całych  samochodów.  Jednak  w ostanim  tygodniu  policja  odnoto
wała jedną  kradzież.  10 czerwca około godz. 9 z parkingu  w rejo
nie  targowiska  miejskiego  „zniknął"  opel  vectra  należący  do 
mieszkanki Ustronia.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  (mu) 

STOWARZYSZENIE SOS 
WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE 

Polski  oddział  międzynarodowej organizacji  charytatywnej 
SOS  Kindcrdorflntcmational  poszukuje 

pracowników  do 
Rodzinnego  Domu  Czasowego  Pobytu  dla  Dzieci 

w  Ustroniu 
pedagogów 
psychologa r  J  &  Wymagania: 
wyższe wykształcenie  kierunkowe 
doświadczenie  w pracy  z dziećmi 
dodatkowe  kwalifikacje przydatne  do pracy  z dziećmi 
prawo jazdy  będzie dodatkowym  atutem 
Poszukujemy  także: 

pracowników  socjalnych 
samodzielną  księgową  (część  etatu) 

Prosimy  o  składanie  życiorysów  i  listów  motywacyjnych 
wraz  zc  zdjęciem na  adres: 

rekrutacja@soswd.org 
lub pocztą  na  adres: 

Stowarzyszenie  SOS  Wioski  Dziecięce w  Polsce 
Al . Szucha  2/4/25  00582  Warszawa 

Więcej  infonnacji na stronic  www.soswd.org zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Nierodzim wiosną  gra ambitnie  i skutecznie.  Fot. W. Suchta 

^GOR Ą  RUTYNA 
KS  Nierodzim  Beskid  II   Skoczów  6:3  (1:1) 

Jak opłacić parking za rower.  Fot. W. Suchta 

Dawno tylu bramek nie oglą
dali  kibice  w  Nierodzimiu. 
W  pierwszej  połowie  nic  nie 
wskazywało  na  to,  że  będzie 
to tak widowiskowe  spotkanie. 
Co  więcej,  wydawało  się,  że 
stroną  mającą  więcej  szans  na 
zwycięstwo jest Skoczów. Mło
dzi piłkarze Beskidu byli szyb
cy i zwrotni, ale pierwszą bram
kę  zdobywa  z  rzutu  karnego 
Szymon Holeksa w 20 min. Po 
dziesięciu  minutach  następu
j e  wyrównanie  po  błędzie 
obrony  Nierodzimia.  W  sumie 
w  pierwszej  części  spotkania 
obie  drużyny  stworzyły  nie
wiele  dogodnych  sytuacji 
bramkowych.  Czego  nie  uda
ło się zrobić w pierwszej poło
wie  nadrobiono  w  drugiej. 
Pierwsi zdobywają bramkę pił
karze  ze  Skoczowa  w  50  min. 
Później jednak  z  regularnością 
co  kilka  minut  bramki  strzela 
Nierodzim.  Zaczyna  Krystia n 
Wawrzyczek  po  indywidual
nej akcji. Następnie ten sam za
wodnik  podaje precyzyjnie do 
Dariusza  Haiamy  i  teraz  on 
się  wpisuje  na  listę  strzelców. 
Następne dwie bramki  również 
zdobywa grający trener  Niero
dzimia. Na 4:2 po podaniu  Mi 
rosława Ustaszewskiego.  a na 
5:2  po  strzale  Rafała  Dudeli 
w słupek  i skutecznej  dobitce. 
Następnie  D.  Halama  podaje 
do K. Wawrzyczka, a ten wcho
dzi w pole karne i pewnie strze
la.  Na  trzy  minuty  przed  koń
cem  sędzia  dyktuje  rzut  karny 
dla  Nierodzimia.  Niestety  nie 

udaje się go wykorzystać.  Pił
kę  łapie  bramkarz  i  szybko 
wyrzuca,  następuje  kontra 
Skoczowa  i w efekcie bramka. 

W  drugiej  połowie  widać 
było jak doświadczenie  piłkar
skie  góruje nad  młodością.  D. 
Halama strzela  trzy bramki, K. 
Wawrzyczek  umiejętnie  roz
grywa,  też  wie  kiedy  strzelić. 
Praktycznie  z  upływem  kolej
nych  minut  drugiej  połowy 
drużyna  Beskidy  przestawała 
istnieć  na boisku.  Szkoda  rzu
tu  karnego  w  ostatnich  minu
tach, bo wynik  mógł  być jesz
cze  bardzie  efektowny. 

Za  tydzień  ostatnia  kolej
ka  rozgrywek  w  „Aklasie". 
Nierodzim  jedzie  do  Ochab, 
ostatniej  drużyny  w  tabeli 
i powinien  stamtąd  przywieźć 
trzy punkty, a wtedy jest  moż
liwe  zajęcie nawet  czwartego 
miejsca.  (ws) 

1  Kończyce  M.  51  45:20 
2  Simoradz  49  70:34 
3  Brenna  41  45:32 
4  Puńców  40  65:50 
5  Strumień  38  44:45 
6  Nierodzim  37  57:45 
7  Skoczów II  37  55:60 
8  Drogomyśl  36  4 2 : 42 

9  Kończyce  W.  35  45:56 
10  Wisła  31  46:59 
11  Istebna  30  45:58 
12  Zabłocie  27  40:55 
13  Górki W.  25  36:48 
14  Ochaby  18  32:63 
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Graby  to  drzewa  jakby  trochę  lekceważone  i  niezauważane. 
Trudno  im się mierzyć z miododajnymi  lipami, potężnymi  dęba
mi,  okazałymi  bukami,  czy  strzelistymi  jodłami  i  świerkami. 
Gdzie  tam!  Grab  to  drzewo  przy 
wymienionych  niewielkie,  po
wiedziałbym,  że  wręcz  skromne, 
ale  i  tak  ma  swoich  zagorzałych 
wielbicieli,  do  których  i  ja  się 
zaliczam.  Nim  jednak  oddamy 
głos  dendro logom  i  p rzyrodn i
kom,  zacytujmy  poetów.  Oto 
Adam  Mickiewicz dając w „Panu 
Tadeuszu"  opiszywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA  tak  poważnych 
i  tak pełnych  krasy  litewskich  la
sów, pisze: Drzewa  i krzewy  liść
mi  wzięły  się za  ręcej  Jak  do  tań
ca  stające  panny  i  młodzieńce/ 
Wkoło  pary  małżonków.  Stoi  po
śród  grona/  Para,  nad  całą  le
śną  gromadą  wzniesiona!  Wy
smukłością  kibici  i  barwy  powa
bem:/  Brzoza  biała,  kochanka,  ZYWUTSRPONMKJIGEDCBA
Z małżonkiem  swym  grabem. 

A ks. Jan  Twardowski  w  Wier
szu  „Przyjdźcie"  wzywa: 
Przyjdźcie  potrzaskane  klony  ja
sne  i żółte!  obszarpany  z liści  gra
bie  dyskretny. 

Jaki  w  końcu  jest  ten  grab  
z  jednej  strony  „tańczą"  wokół 
niego,  więc  niejako  adorują  inne 
leśne drzewa  i krzewy, a z drugiej 
nazwany  zostaje  „dyskretnym", 
czyli  nie  rzucającym  się  oczy, 
skromnym? 

Kiedy  czyta  się  opisy  grabów, 
łatwo  zauważyć  ciągłe  porówny
wanie tych drzew do buków. I rze
czywiście jest coś na rzeczy. Gra
by,  obok  buków,  mają  najtward
sze  drewno  spośród  wszystkich 
europejskich drzew. Podobnie jak 
buki  doskonale  znoszą  ocienie
nie. Pewne podobieństwa dostrze
żemy  w  kształcie  liści  (eliptycznych  lub  wąskojajowatych), 
w cienkości  i gładkości  kory, która jest  barwy  szarej  lub  popiela
tej. Jednak  w  odróżnieniu  od  buków  liście  grabów  są  ostro  pił
kowane  na  brzegach,  a  szarą  korę  przyozdabiają  ciemniejsze 
smugi  (w  niektórych  opisach  stwierdza  się,  że  to  tło  jest  ciem
niejsze  a  smugi  są  jaśniejsze    wybór  wersji  pozostawiam  Czy
telnikowi).  Z  pewnością  natomiast  grab  rzeczywiście  jest  drze
wem  „dyskretnym",  nie wyrasta  wysoko, w  lasach  rośnie z  regu
ły  w  niższym  piętrze  drzew,  dobrze  sobie  radząc  pod  liściastym 
sklepieniem  drzew  wysokich.  zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

TRAGEDIA W JASKÓŁCZYC H 
GNIAZDACH 

W  tym  roku  w  związku  z  przedłużającą  się  zimą  jaskółki 
przyleciały  do  nas  końcem  kwietnia.  W  maju  rozpoczęły  bu
dowę  gniazd.  Teraz  lęgi  młodych  znów  natrafiły  na  zimno 
i  ciągłe  opady.  Brak  muszek  w  powietrzu  spowodował,  że  ja
skółki  wykonywały  dramatyczne  loty  za  każdym  pojawiają
cym  się  owadem.  Nawet  ta odmiana  ptaków  (dymówka), która 
buduje  swe  gniazda  w  chlewach,  spotkała  się  z  tym  samym 
problemem.  Gospodarze  obserwowali  ich  karkołomne  loty  za 
każdą  pojawiającą  się  muszką  nad  bydłem.  Młode  zginęły 
z  głodu  i  zostały  wyrzucone  z  gniazd.  Niektóre  były  nagie, 
inne  ledwo  co  pokryte  puszkiem.  Ptaki  wysprzątały  gniazda, 
gdyż  przygotowują  się  ponownie  do  składania  jaj.  W  okresie 
od  maja  do  sierpnia  następuje  od  2 do  3  lęgów.  Głównym  po
żywieniem  jaskółek  są  maleńkie  owady.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  (Mak ) 

BLIŻEJ NATURY 
Graby 

ted  SmnU^ 

Rzadko  graby  bywają  drzewami  smukłymi  i  strzelistymi,  do
rastającymi do 25, czasem  30 m wysokości. Z  reguły mają  krótki 
pień,  który  stosunkowo  nisko  dzieli  się  na  grubsze  konary.  Tyl

ko  za  młodu  pień  jest  w  miarę 
równomiernie  okrągły  w  prze
kroju.  Im  drzewo  starsze,  tym 
bardziej pień  wydaje się być  po
kręcony  i  nieregularnie  zgrubia
ły,  jakby zrośnięty z wielu mniej
szych  pni.  Liście  osiągają  do  10 
cm  długości,  są  żywo  zielone, 
ładnie  żółkną  jesienią  i  podob
nie jak  u buka  mają  nie  rozgałę
zione  boczne  nerwy. 

Kwiaty grabów są czerwonawe 
i  zebrane  w  kotkowate  kwiato
stany    żeńskie  wyrastają  na 
szczycie pędów, męskie   z pącz
ków bocznych. Owocem jest nie
duży  orzeszek  z  trójklapowym 
skrzydełkiem,  dzięki  któremu 
wiatr  może  zanieść  nasiona  gra
bu  na  duże  odległości. 

Z  35  gatunków  grabów,  jakie 
rosną  w klimacie  umiarkowanym 
półkuli  północnej,  dla  naszego 
kraju  rodzimym jest jedynie  grab 
pospolity.  Jest  to drzewo  rosnące 
na niżu  i w niższych położeń  gór
skich,  dochodząc  do  wysokości 
około  700  m  n.p.m.  Trzyma  się 
gleb  żyznych  i  świeżych,  próch
nicznych,  zasobnych  w  składni
ki  pokarmowe  i  nie  zalewanych 
przez  wody.  Graby  są  podstawo
wym  drzewem  lasów  zwanych 
grądami, bogatych w wiele gatun
ków drzew, krzewów  i roślin ziel
nych.  Tak  się  akurat  składa,  że 
dokładnie  takie same gleby,  jakie 
preferują  graby  i  lasy  grądowe, 
upodobał  sobie  człowiek  zakła
dając pola  uprawne.  Dlatego  też 
i grądy, i graby w wielu miejscach 

zostały  wyrugowane  ze  swych  naturalnych  stanowisk  i  dziś, 
w  naszych  okolicach,  w  miarę  ładne  zbiorowiska  grądowe  znaj
dziemy  przede  wszystkim  na  różnego  rodzaju  stokach  i zboczach 
jarów  rzek  i potoków.  Dobrym  przykładem  tego  typu  zadrzewień 
może  być  nadwiślańska  skarpa  w  Ustroniu  na  Zawodziu,  gdzie 
miejscami  rośnie  sporo  dorodnych  grabów. 

Grab  to  idealne  drzewo  do  zakładania  gęstych,  trudnych  do 
przebycia  żywopłotów.  Doskonale  znosi  przycinanie  i formowa
nie,  przy czym  wiosną  nie należy  ciąć grubszych  gałęzi,  bo  grab 
wówczas  „zapłacze", obficie wydzielając z ran jasny sok. W wie
lu  starych  parkach  przypałacowych  można  spotkać  formowane 
wiekowe  szpalery  grabowe,  a jednym  z godnych  zobaczenia  jest 
bindarz  w  parku  w  Mogilanach  pod  Krakowem. 

Dawni  Celtowie  ponoć  właśnie  grabowymi  żywopłotami 
  niczym  murami  obronnymi    otaczali  swe  osiedla  i  siedziby. 
Powoli  coraz  popularniejsze  w  nasadzeniach  parkowych,  przy
ulicznych  lub ogrodowych  stają  się ozdobne  odmiany  grabów  
dębolistna  o  liściach  postrzępionych  i  kolumnowa  lub  stożko
wata,  o  koronach  wąskich  i zwartych.  Cenione jest  także  grabo
we drewno,  twarde  i sprężyste, rezonansowe. Z grabowego  drew
na wytaczano  niegdyś trwałe części  maszyn  i urządzeń,  takie jak 
śruby  i  koła  zębate,  wytwarzano  narzędzia,  cenili  je  również 
kołodzieje  i  wytwórcy  różnych  instrumentów  muzycznych. 

Aż dziw  bierze,  ale nie znalazłem  praktycznie  żadnych  legend 
lub wierzeń  związanych  z grabami,  tak, jakby  człowiek  nie  wią
zał  z  tymi  drzewami  żadnej  tajemnicy,  nie  nadał  im  żadnych 
magicznych  lub boskich  mocy  czy  cech.  Ale dla  porządku  przy
pomnieć  wypada,  że  chyba  każdy  z  nas,  kiedy  tylko  powieje 
chłodem,  skarży  się  na  „zgrabiałe"  ręce    to  przecież  wprost 
nawiązanie do  twardego  drewna  i poskręcanych  grabowych  pni. 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 
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M I EJSK A  BI BLI OTEK A  PU BLI CZN A  im .  J .  W ant uł y  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Rynek  4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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. 

M U Z EU M  U STROŃ SKI E  im .  J .  Ja r ock i e g o 
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: 
Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy" . 
Muzeum  czynne:  w poniedziałki  9  14 

we wtorki  9    17, od  środy  do piątku  9  1 4, 
w soboty,  niedziele 9.30   13. 

ODDZI AŁ  M U Z EU M  „ZBI OR Y  MARI I   SKALI CKI EJ " 
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. exlibrisów,  druki 
bibliofilskie  i unikatowe.  Cenny  zbiór  książek   cieszynianazywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA  (możliwość 
korzystania  ze zbiorów  przez  uczniów  i  studentów) 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  środy, czwartki, piątki, soboty,  niedziele  1116 

GALERI A  SZTUK I   W SP Ó ŁCZ ESN E J  „N A  GO JACH " 
D&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas. 

GALERI A  SZTU K I   W SP Ó ŁCZ ESN E J  „ZAW OD ZI E " 
ul. Sanatoryjna  7,  tel. 8543534  wew.  488. 
Galeria czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9  1 3. 

BI UR O  PROM OCJI   I  W YSTAW  AR T Y ST Y CZ N Y C H 
Rynek  3A,  teł. 8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Biur o i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

M U Z EU M  STAR A  Z AGROD A 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543007. 
Czynne:  od poniedziałku do piątku od  10.00 do  16.00. 

soboty  od  10.00 do  13.00. 

CH R Z EŚCI JAŃ SK A  FU N D ACJ A  „ŻYCI E  I   M I SJA " 
ul. 3 Maj a  14,  tel. 854 45 22,  fax 854  18  14 

U ST R OŃ SKI E  ST OW AR Z Y SZ EN I E  TRZ EŹ W OŚCI  
KU> Abstynenta  „RODiZMA". Ustroń,  ul. Rynek 4  (byłe  liceum  koło  ZUS) 
MITYN G  AA   czwartek  od  17.30  MITYNG  AlAnon.  wtorek  od  17.30 
KlubAbstynefita   w pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel.  kontaktowy:  0 601  516  854. 

FU N D ACJ A  ś w.  ANTONI EGO. ul .  Kościelna  21,  teł. 854  17 72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależnień 

wtorek  9.0010.00 
czwartek  16.0017.00 

Lekarz  rodzinny  środa  12.0013.00 
Punkt  wydawania  odzieży   pon.  śr. pt.  10.00   14.00 

W Y STAW A  M O T O CY KL I   Z A B Y T K O W Y C H    RD ZAW E zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
D I A M E N T Y 
ul. Strażacka  (za  Prażakówką) 
Od  wtorku  do niedzieli   godz.  10.00   18.00 

M I EJSK I   DOM  KU LTU R Y  „PR AŻ AKÓW KA " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:  mdk@ustron.pl 
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 
gimnastyka  lecznicza 

  wtorki  godz.  17.0018.00   sala  nr  8 
 poniedziałki  i czwartki godz.  19.00  20.00, 
  piątek godz.  8.30    s.  nr  7 

T O W AR Z Y ST W O  KSZ T AŁCEN I A  A R T Y S T Y CZ N EG O 
  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 

KU) działając y przy Ośrodk u 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.  IIV ) 

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

podstawowej  i  młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

M I EJSK A  I N FORM ACJ A  T U R Y ST Y CZ N A 
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 

KOM I SARI A T  POLI CJ I   U STR OŃ 
ul.  3  Maj a  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

ST R A Ż  M I EJSK A  U STR OŃ 
ul. Rynek  4,  tel. 8543483;  kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

Ulica Grażyńskiego jest drogą powiatową  i właśnie doczekaliśmy się jej 
remontu. Miejmy nadzieję, że to początek, a za nią pójdą ul. Daszyńskiego 
i  Dominikańska.  Wzdłuż  ulicy  wycięto  11 drzew,  które  przeszkadzały 
w podniesieniu krawężnika. Gdy to już zostanie zrobione, drogowcy położą 
nowy asfalt aż do przejazdu kolejowego. Głównym wykonawcą jest firma 
„Kamil"  z Ustronia.  Fot. W. Suchta 
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Dzieci  karmią  ryby  dżdżownicami...  Fot. M. Niemiec ZVSRONIGEDBA

OGŁOSZENIA DROBNE zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

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

Węgry    Hąjdunanas,  baseny  ter
malne.  BUPT  „Cieszynianka", 
Goleszów  tel./fax  8527448, 
0609048122 

Zamienię  na  Warszawę  lub  sprze
dam  mieszkanie  na  Manhatanie, 
39m2. Tel.  0501620775. 

Usługi  koparką  i spychaczem  DT
75. Tel.  0603117552. 

Do wynajęcia komfortowe  miesz
kania,  Ustroń,  46  m2  i  29  m2. 
Tel. 0601215943. 

Kupię  ogródek  dzia łkowy 
w Ustroniu Hermanicach. Tel. 032/ 
2208675.  0500360729. 

Koszenie  trawników. 
0606656934. 

Zatrudnię  barmana,  barmankę 
z Ustronia  lub  Skoczowa. 
0510838912. 

Drewno  kominkowe.  8541558. 

Do  wynajęcia  mieszkanie    1/2 
domu.  8527468. 

DYŻURY  APTEK 
1617.06   apteka Centrum,  ul. Daszyńskiego  8,  tel.8545776. 

1820.06   apteka Pod Najadą,  ul. 3 Maja 13,  tel.  8542459. 

2123.06   apteka Na Zawodziu,  ul. Sanatoryjna 7,  tel.  8544658.  zywvutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

J  ywvutsrponmlkjihgecaUMJFC
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KULTUR A 
17.06  godz.  17.00 

24.06  godz.  9.00 

godz.  9.00 

godz.  14.00 

godz.  1 8  22 

Dni  walki  z  rakiem.  Promocja  książki 
„Profilaktyka  chorób  nowotworowych". 
Wykłady  i  występ  duetu  fortepianowo
skrzypcowego  Durlow  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA  MDK  „Praia
kówka",  s.7 
Zakończenie  roku  szkolnego  Gimna
zjum nr  2  MDK  „  Prażakówka  " 
Zakończenie  roku  szkolnego  Szkoła 
Podstawowa  nr   1   amfiteatr 
Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego 
ustrońskich szkól   MDK  „Prażakówka  " 
Koncert  dla  młodzieży  „Reggae  Czad 
Festival"     amfiteatr 

SPORT 
18.06  godz.  14.00  Muchowe Zawody o Puchar  Burmistrz a 

Ustronia   Rzeka  Wisła; zbiórka  przy  sta
wie  w  Ustroniu  Polanie 

KIN O 
16.06  godz. 18.00 

godz. 20.00 
1723.06 godz. 18.00 

godz. 20.00 

SA H A RA 
PI ŁA 
B EZ D RO Ż A 
RH+  

przygodowy  15 
przygodowy  15 
obyczajowy  15 
sensacyjny  15 1. 

1.  USA 
1.  USA 
1.  USA 
Polska 

u s n t o i v s K i 

W  czerwcu  1995  r. działo  się  w  Ustroniu,  oj działo!  3  czerwca 
w  południe  pod  basen  kąpielowy  w  Ustroniu  zajechał  czerwony 
ford,  z którego  dziarsko  wyskoczył  Jacek  Kuroń  ze swoim  sztabem 
wyborczym.  Właśnie  w  naszym  mieście  rozpoczął  swą  kampanię 
prezydencką.  Otoczony  grupą  dziennikarzy,  polityków  i  nieco 
mniejszą  mieszkańców  naszego  miasta,  przyjął  z  rąk posła  Grze
gorza  Figury  pozłacany  kask,  mający  go  chronić  przed  razami 
konkurentów,  a  także  przed  niebezpieczeństwami  poruszania  się 
na  rowerze,  czego  kandydatcyklista  nie  tak  dawno  doświadczył. 
Na konferencji prasowej w hotelu  Marabu  kandydat  na  prezyden
ta  powiedział  m.in.:  Od  dawna  jestem  admiratorem  Księstwa 
Cieszyńskiego.  [...]   Jestem  pod  urokiem  stron,  ludzi  i ich  społecz
nikowskiej  siły.  Widoczne  to było  na cudownym  koncercie  „Dzieci 
Dzieciom  ". To jest  dla  mnie  wielka  nauka.  W ogóle  wszyscy  musi
my  się  od  was  uczyć jak  po  gospodarsku  żyć  i  pracować. TSROMLKJIEDCA

•  •  •  

W 6.  rocznicę  wyborów  4 czerwca  1989  r.  odbył  się Marsz  Wol
ności  do  źródeł  Wisły. Organizatorzy  wyznaczając  metę  na  Bara
niej  Górze,  symbolicznie  chcieli  podkreślić  znaczenie  tamtaj  daty. 

•  •  •  

W ustrońskim  Klubie  Propozycji  z miłośnikami  psów  spotkał  się 
Michał  Jurczok.  Radny  wystąpił  jako  hodowca  i  znawca  psów 
rasowych.  [...]   Wiele można  było  się dowiedzieć  o hodowli  szcze
niaków,  a  często  nie  zdajemy  sobie  sprawy,  że  popełnione  błędy 
w pierwszych  tygodniach,  rzutują  na późniejszy  rozwój  psa.  Trze
ba  dokładnie  wiedzieć  czym  karmić,  kiedy  szczepić,  jakie  są  pod
stawowe  choroby  i potrzeby  naszego  czworonoga. 

•  •  •  

10 lat  temu  Hanka  z Manhatanu  zachęcała  ustroniaków  do dba
nia o  swoje  miasto:  Muszymy  dbać,  coby  w  Ustroniu  było  czysto, 
nie jyny  nad  rzykóm,  bo  trze ja  nóm już  rozmyślać,  coby  sie jako  do 
tego,  wiycie,  sezónu  letnigo  przirychtować.  Dyć  ani  sie  nie  łobez
drymy,  jak  letnikorze  i kómpielorze  zacznóm  do  nas  przijyżdżać, 
tóż  trzej a sie postarać,  coby  sie  im u nas podobało.  [...]   Tóż starej
my  sie,  coby  sie  im  w  Ustroniu  tako  spodobało,  że  chcieliby  na 
dłóżyj  tu przijechać  i kierysi  groszyczek  u nas dostawić.  (ag) 
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Fot. M. Niemiec ... lub mieszanką z procy. 
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Bacznie wszystko obserwował sędzia.  Fot. W. Suchta 

S  DRUGA POŁOWA zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Kuźni a  Ustroń    Podbeskidzie  I I   0:2  (0:2)  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Spotkanie  rozegrano  przy  zmiennej  pogodzie.  W  pierwszej 
połowie  świeciło  nawet  słońce,  spotkanie  natomiast  kończyło 
się w strugach  ulewnego deszczu.  Do  13 min.  Kuźnia  traci  dwie 
bramki.  Przy  pierwszej  zagapiła  się obrona,  przy  drugiej  sędzia 
nie  odgwizdał  faulu  zawodnika  Podbeskidzia,  piłkarze  Kuźni 
spodziewając się gwizdka  stanęli  i stracili  drugiego gola.  Potem 
już  na  boisku  niewiele  się  działo.  Podbeskidzie  skutecznie  się 
broniło,  a  Kuźnia  atakowała  i  marnowała  tzw.  stuprocentowe 
okazje.  W  sytuacji  sam  na  sam  z  bramkarzem  zawiedli  Adam 
Deda  i Michał  Nawrat. 

Mimo  wątpliwej  decyzji  przy  drugiej  bramce,  mecz  dobrze 
sędziował  Jarosław  Łopatka. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Paweł Macura, Mateusz Zebrow
ski,  Rafał  Podżorski,  Tomasz  Jaworski,  Damian  Madzia,  Grze
gorz  Wisełka  (od  40  min.  Daniel  Ciemała),  Jacek  Juroszek,  To
masz  Kożdoń, Adam  Deda, Przemysław  Piekar, Michał  Nawrat. 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener Podbeskidzia  Wiesław Jurczyk:   Przewaga  Podbeski

dzia  udokumentowana  dwoma  bramkami.  Drużyna  Kuźni  była 
w  ogóle  bezradna  w  pierwszej  połowie,  natomiast  drugazywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA  część 
meczu  zdecydowanie  należała  do  Kuźni.  Nasza  drużyna cofnęła 
się,  tak  jakby  byli  uspokojeni  wynikiem.  Tak  więc  po  jednej 
połowie dla każdej z drużyn,  ale  to myśmy  strzelali  bramki.  Nie 
był to nadzwyczajny mecz. Raczej typowa walka o punkty.  Mecz 
o pietruszkę, bo żadnej z drużyn  nie grozi ani awans, ani  spadek. 
Widziałem  lepsze  mecze  w  okręgówce. 

Trener  Kuźni  Grzegorz  Wisełka:    Chwila  dekoncentracji, 
błąd w ustawieniu  i tracimy bramkę. Nie ma co ukrywać, że dru
gą  bramkę podarował  im sędzia. Potem  Podbeskidzie  mocno  za

bezpieczyło  tyły  i  trudno  było 
przejść  pod  bramkę.  Jeżeli 
pierwsi  strzelamy,  to  jest  do
brze.  Z drugiej  strony  tylu  sy
tuacji  nie  wykorzystaliśmy 
i  nie  jest  dobrze.  Atak  pozy
cyjny  to  element,  nad  którym 
musimy  mocno  popracować. 
Ale  też w tej rundzie nie grali
śmy dwóch  spotkań  w tym  sa
mym  ustawieniu.  To  któryś 
z  kolei  taki  mecz.  Mamy  już 
dosyć  tego  sezonu.  Wiem  że 
kibice  przychodzą  zobaczyć 
nasze  bramki,  zwycięstwa,  ale 
to sport  i nie  wszystko  można 
od  razu zrobić. Za drugą  poło
wę  można  drużynie  podzięko
wać, bo zagrali  ambitnie,  kon
sekwentnie.  (ws) 

1  BKS Stal  BB.  78  108:20 
2  Żabnica  63  89:36 
3  Czaniec  54  66:37 
4  Podbeskidzie  II  50  47:34 
5  Bestwina  48  61:43 
6  Koszarawa II  47  36:30 
7  Kaczyce  45  41:44 
8  Wilamowice  41  58:55 
9  Porąbka  40  38:45 
10  Kuźnia  40  49:40 
11  Zabrzeg  38  48:55 
12  Czechowice  38  36:48 
13  Kobiernice  38  39:46 
14  Rekord  BB.  36  44:50 
15  Chybie  28  52:71 
16  Gilowice  17  23:84 
17  Zebrzydowice  12 21:118 

16 czerwca 2005 r. 

KARATE SHOTOKAN 
4 czerwca na sali gimnastycznej Gimnazjum nr  1  pod  patrona

tem  Urzędu  Miejskiego  oraz  Starostwa  Powiatu  Cieszyńskiego 
odbył  się  5  turniej  Karate  „Shindo  Cup". 

W  turnieju  tym  wzięło  udział  około  90  zawodników  Karate 
Shotokan. 

Karatecy  z Ustronia  zdobyli  16 medali:  9 brązowych, 7  srebr
nych  w konkurencjach  kata drużynowe  i indywidualne  oraz  mix, 
kumite  indywidualne  i drużynowe.  Dużym  osiągnięciem  okaza
ło się  II  miejsce w  kumite  indywidualnym  Grzegorza  Janika. 

Mił o  nam  również  poinformować,  że  Klub  Sportowy  Shindo 
otrzymał wyłączność na Polskę, Światowej Federacji Karate Sho
tokan  SKDUN  (SHOTOKAN  KARATEDO  OF  UNITED  NA
TIONS), a szefem w/w Federacji został Piotr Szymala z Cieszyna. 
Oficjalne  przyjęcie  naszego  kraju  do  SKDUN  nastąpi  na 
13. Mistrzostwach  Świata  Karate  (Niemcy)  w październiku  bie
żącego roku.  (ks) 
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ŚLADAMI PAPI EŻA 
20 czerwca obchodzić będziemy 33. rocznicę wyjścia na Czan

torię  kardynała  Karola  Wojtyły, późniejszego papieża Jana  Paw
ła  II . Podobnie jak  w zeszłym  roku,  dla  upamiętnienia  tego  wy
darzenia,  w  najbliższy  poniedziałek  20  czerwca  odbędzie  się 
wycieczka  na Czantorię.  Zbiórka  na  rynku  o  godz.  16.00.  Trasa 
będzie wiodła  żółtym  i czarnym  szlakiem, przez Małą  Czantorię 
na  szczyt.  Przewidywany  powrót  o godz.  21.00.  Wycieczka  od
będzie się bez względu  na pogodę. Zapraszam wszystkich  miesz
kańców  Ustronia.  Andrzej  Georg 

Kuźnia była w tym meczu bardzo nieskuteczna.  Fot. W. Suchta 



Gra i dyscyplina.  Fot. W. Suchta zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Wydział  Gier  i  Dyscypliny  w  Piłce  Nożnej  Podokręgu  Sko
czów  w  swym  komunikacie  informuje,  że  zgłoszenia  drużyn 
podokreęgu  do  rozgrywek  w  sezonie  2005/06  oraz  do  Pucharu 
Polski  należy  składać do 8 lipca. Drużyny  klas A, B i C  występu
ją  w Pucharze  Polski  na zasadzie dobrowolności.  Upłynął  termin 
zgłaszania  wniosków  licencyjnych  i  drużyny,  które  tego  nie 
dokonały,  nie  mogą  być  zgłaszane  do  rozgrywek.  W  wykazie 
klubów,  które  nie  złożyły  wniosków  licencyjnych  i  wymaganej 
dokumentacji  figurują:  LKS  Bąków,  TS  Cieszyn,  LKS  Drogo
myśl, LKS Iskrzyczyn, LKS Kisielów, KS Nierodzim, LKS Ogro
dzona, LKS Pogórze, LKS Pogwizdów, LKS Simoradz, LKS Stru
mień, KS Kuźnia Ustroń,  KS Wisła, LKS Zabłocie czyli w  sumie 
14  drużyn  na  31  uczestniczących  w  rozgrywkach  podokręgu 
w  tym  sezonie.  W  komunikacie  „przypomina  się  LKS  Haźlach 
i pozostałym  klubom, że sprzedaż na obiekcie sportowym,  przed, 
w czasie  i po zakończeniu  zawodów,  napojów  nie może być  pro
wadzona w naczyniach  szklanych."zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  (ws)  zywutsrponmlkjihgedcaZWUTSRPONMLKIEDCA

Witejcie zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFDCBA

Idym  łoto  iod kamrata,  co  miyszko  na Dónatówce,  bo je  nimoc
ny.  Tóż byłech  na  niego  zozdrzić,  a jakhec ¿ech szeł  naspadek  to  dzi
wom  sie  a do  „Prażakówki"  pełno  ludzi  piere  sie  do  postrzodka. 
Tóż jo  też  wloz  do  tej  wielucnej  sali  i  czakóm,  co  bydzie  dali. 
Czytóm  szyld  na  szumnej  czyrwiónej  scynie  „Talk  show  burmi
strzów  ". Czytóm  to jeszcze  roz, nale  talku ze sobóm  nie noszym,  zaś 
burmistrze  jak  chcóm  niech  sie  sami  schowióm,  mie  nic  do  tego. 

Jednakowoż  ni  miołech  czasu  na  delsze  rozmyślam,  bo  wyszła 
na  scyne  ta  przeszumno  łorganizatorka,  kierom  przeca  wszyscy 
znocie  i zaczyła  prziwitani.  Trzeja prziznać,  że było pieknie    fajno 
muzyka,  kolorowe  światła,  nó  wielko  gala,  a  i publika  dopisała, 
bo  ledwo  żech  naszeł  próżny  stołek. 

Kapkę  miyni  mi  sie podobali  ci  burmistrzowie,  a  było  ich  szejś 
(downi  i dzisiejszy).  Mieli  zareklamować  Ustroń,  nale  na mój  gust 
to  sie  nie  popisali.  Dyć  trzeja  było  rozdać  chłopóm  pytania  ty
dziyń  przed  imprezóm,  niech  kożdy  cosi  łoryginalnego  przirych
tuje  i  dogodać  to,  coby  sie  nie  powtarzali.  Niech  tyn  powiy  po 
naszymu,  tamtym  wierszym,  a  coby  to  było  cosik  takigo,  czego 
ludzie  jeszcze  nie  słyszeli.  Potym  zaś  ich  spytali  ło  downych  foj
tów. Nale  też nic  ciekawego,  jedyn  za  drugim  to samo  powtarzoł. 
Jeszcze  ci  nejstarsi  mieli  cosik  wiyncyj  do  powiedzynio,  bo  ich 
spytali  ło  tym  czeskim  festiwalu.  Nale  fórt  sie  spómino  ty  stare 
pieczki,  jakby  już  nic  inszego  w  tym  Ustroniu  nie  było. 

Na  dyć  mógła  to być  dobro  łokazja,  coby  tych  burmistrzów  lepi 
poznać,  ni jako  urzyndników,  nale jako  ludzi.  Niech jedyn  zaśpiy
wo,  bo  mo  szumny  głos,  abo  cosi  zagro,  bo  to doista  umiy,  inszy 
niech  strzeli  z dubeltówki,  choćby  jyno  na postrach,  a  nejmłodszy 
niech  łopowiy  co  łostatnio  przeczytoł,  bo  strasznucnie  mo  rod 
czytani  (Ustróńsko  sie  nie  liczy,  bo  to kożdy  czyto). 

Potym  ci fojtowie  rzóndzili  ło  swoji  robocie  i  możne  już  sie 
kapkę  rozkryncili,  nale  do  gwiazdorów  estradowych  jeszcze  im 
cosi  chybio.  Ni  mógłech  już. usiedzieć,  tóż  wyszełech  kapkę  pryn
dzyj  i idym  do  wychodka.  Dziwóm  sie do zdrzadła,  a je  żech  blady 
jak  ściana.  Tóż nie  wiym,  czy  tymu  żech  sztyry  godziny  siedzioł  na 
imprezie  kulturalnej,  czy skwóla  tego  talku.  Obserwator 

W  sobotę  18  czerwca  o  godz.  16.00  przed  Motelem  Polana 
odbędzie  się  „Kręciołek  o  Puchar  Motelu".  Warunkiem  startu 
w  zawodach  jest  ważny  przegląd  techniczny  i  OC  samochodu 
oraz  prawo  jazdy  kat.  „B" .  Zapisy  przyjmowane  będą  w  dniu 
imprezy  od  godziny  15.00. 

POZIOMO :  1) bajkowe samobije, 4) do wykładania na  ławę, 
6)  kucharz  okrętowy,  8)  w  plecaku  turysty,  9)  wyrośnięta 
siostra  talerza,  10)  francuski  powiat,  11)  ukochany  Julii, 
12) miasto pod Wezuwiuszem,  13) podkasany  taniec,  14) cho
ra  rzeka,  15)  chroniona  roślina  górska,  16)  przysmak  misia, 
17) zdanie muzyczne,  18) herbata Anglika,  19) zawijane mię
sko,  20)  struś  australijski. 

PIONOWO :  1)  dowodzi  strażnikami,  2)  kurort  na  Mierzei 
Wiślanej,  3)  imię  Wojtyły,  papieża,  4)  miesiące  na  ścianie, 
5) nogą  zamiata, 6) żywioł  nad  żywioły, 7) głośna  strzelanina, 
11)  wojskowa  prośba,  13)  gryczana  lub  manna,  17)  nuta 
z pięciolinii. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  czeka
my do  27 czerwca  br. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr  21: 

KWITNI E  BEZ 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  MARI A  PASTERNA  z  Ustronia, 
os. Cieszyńskie  1/12. Zapraszamy  do  redakcji. zyxwutrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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