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Rozmowa  z  Włodzimierzem  Czarskim,  dyrektorem 
Ośrodka  RehabilitacyjnoLeczniczego  Muflo n 

Ostatnio  dużo  gości  zza  Odr y  przebywa  w  Ustroniu.  Wiem  że 
przebywają  w  waszym  ośrodku.  Na  jakic h  zasadach?  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Zgłosiła  się  do  nas  f i rma  niemiecka  z  propozycją  organizacji 
turnusów  wypoczynkoworehabil i tacyjnych.  W  tej  chwili  mamy 
kontrakt  od  sierpnia  do  6  grudnia. 
Jacy  gości  do  was  przyjeżdżają? 
Ludzie  powyżej  65  roku  życia,  można  powiedzieć  emeryc i. 
U  nas  mają  zabiegi,  a  f i rma  ich  sprowadzająca  organizuje  im 
wycieczki  do  Krakowa  i  Zakopanego. 
Jak  długo  goście  u  was  przebywają? 
Osiem  dni  i co  osiem  dni  zmienia  się  turnus. 
Czy  są  to  kłopotliw i  goście? 
Nie. Co  drugi  dzień  mają  u nas  zabiegi,  a jako  że jesteśmy  ośrod
kiem  rehabil i tacyjnym,  nie  mamy  z  tym  problemów.  Co  drugi 
dzień  wyjeżdżają  na  wycieczki.  Jest  to  tak,  że  jedna  grupa  ma 
zabiegi,  a w  tym  samym  czasie  druga  grupa jedzie  na  wycieczkę. 
Goście  zadowoleni  są  z  pobytu? 
Raczej  chwalą  pobyt  u  nas. 
A jak  postrzegają  Ustroń? 
Z  tego  co  widzę,  raczej  są  zadowoleni  z  naszej  miejscowości. 
Jak  już  mówiłem,  goście  jednego  dnia  mają  zabiegi,  drugiego 
wycieczkę.  Przebiega  to  sprawnie. 
A jak  ordynowane  są  zabiegi? 
Po  przyjeździe  spotyka  się  z  nimi  lekarz,  który  ordynuje  odpo
wiednie  zabiegi. 
W  jak i  sposób  goście  z  Niemiec  spędzają  czas  w  Ustroniu? 
Jeżeli  nie jadą  gdzieś  dalej,  przed  południem  są  u nas,  korzystają 
z zabiegów,  a po  południu  spacerują,  po  czym  wieczorem  wraca
ją  na  ob i adokolację.  Po  kolacji  raczej  nie  wychodzą. 
Układaliście  jaki ś  specjalny  jadłospis  dla  gości  z  Niemiec? 
Nie.  Jest  to  wyżywienie  standardowe. 
Czy  goście  z  Niemiec  opanowali  pana  dom? 
W  tej  chwili  jest  przez  nich  zajęte  100  miejsc,  a  pozostaje  nam  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

(dok.  na  str.  2) 

LIPOWCA 

To już jesień.  Fot. W. Suchta 

USTRONSKA JESIEŃ MUZYCZNA  28 październik a  20 listopad a 

MDK  „Prażkówka"   w  Ustroniu 
28  października  piątek  godz. 18.00 

4  listopada 

20  listopada 

piątek 

niedziela 

godz. 18.00 

godz. 18.00 

Pub  Angel's    imprezy  towarzyszące: 
28  października  piątek  godz.20.30 
4  listopada  piątek  godz.20.30 
18  listopada  piątek  godz.20.30 

NA  STRUNACH  HARF... 
  koncert  przy  świecach;  wstęp  wolny 
MIMOZAM I  JESIEŃ  SIĘ  ZACZYNA.. . 
  muzyczne  wspomnienie  Czesława  Niemena;  cena  biletu  lOzł 
RECITA L  FORTEPIANOW Y  ADAM A  MAKOWICZ A 
  koncert  charytatywny;  cena  biletu  30  zł 

koncert  jazzowy  Grzegorza  Piotrowskiego  i  Pawła  Kaczmarczyka 
wieczór  jazzowy  Zbigniewa  Wiktorskieg o  i  Karolin y  Kido ń 
koncert  zespołu  Tress  Jazz 



TURNUSY SIĘ ZAZĘBIAJĄ zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

(dok.  ze  str.  I)  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
trochę  miejsc  na  grupy  konferencyjne.  Al e  są  to  małe  grupy  li 
czące  2030  osób.  zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Czy kontrak t na grupy niemieckie będzie pana zdaniem  przed
łużony? 
Wierzę,  że  w  przyszłym  roku  zostanie  przedłużony. 
Czy  ten  kontrak t  jest  aż  tak  opłacalny  dla  pana  domu? 
Mamy  stałego  klienta,  czyli  60%  obłożenia  przez  cały  czas.  A  to 
jest dużo. Grupy konferencyjne, na które się nastawialiśmy,  trudno 
ułożyć,  nie  dają  też  stałego  dużego  obłożenia.  Często  się  zazę
biają.  Natomiast  w  turnusach  niemieckich  jeden  wy jeżdża 
0  godzinie  ósmej,  a  na jego  miejsce  przyjeżdża  turnus  o  szesna
stej. 
Od  kiedy  pracuj e  pan  Ustroniu? 
Od  listopada  2000  r. 
1 wówczas  był  to pana  pierwszy  kontakt  z  Ustroniam? 
Tak,  pierwszy. 
A  skąd  pan  pochodzi, jeżeli  wolno  spytać? 
Z  Bydgoszczy. 
I  jak  się u nas  podoba? 
Bardzo.  Tego  w  ogóle  nie  da  się  porównać.  Tam  jest  miasto, 
Bydgoszcz,  a  tu  piękna  okolica.  Chodzimy  po  górach,  przeszli
śmy  wszystkie  okoliczne  szlaki  i  to  daje  satysfakcję. 
Widziałem  Pana  na  Rajdzie  Rodzinnym  Rycerską  Ścieżką. 
To  bardzo  dobry  pomysł.  Miejmy  nadzieję,  że  przyjmie  się  tak 
jak  rajd  rowerowy.  To jest  możliwość  zobaczenia  czegoś  nowe
go. Jest  to na pewno  nowa  forma spędzenia  wolnego  czasu.  Poza 
tym,  coś  zorganizowane,  wymusza  wyjście.  Po  prostu  mówi  się: 
„ A  to  idziemy,  bo  będą  koszulki,  będzie  więcej  osób,  będzie  to 
możliwość  weselszego  spędzenia  czasu." 
Czy  goście  przyjeżdżający  do  pana  też  chodzą  po  górach? 
Jeżeli  chodzi  o  grupy  konferencyjne,  to  raczej  nie  chodzą  po 
górach.  Ewentualnie  mają  w  programie  wjazd  na  Równicę  i  spę
dzenie  czasu  w  którejś  z  karczm.  Sporadycznie  się  zdarza,  że 
organizowane  są  wycieczki  piesze. 

Prowadzi  pan  ośrodek  leczniczorehabilitacyjny.  W  czym  się 
specjalizujecie? 
Głównie  rehabilitacja  schorzeń  układy  ruchu. 
Macie podpisany kontrak t z Narodowym Funduszem  Zdrowia ? 
Nie mamy  kontraktu,  natomiast jesteśmy  zatwierdzeni  jako  ośro

dek  mający  dofinansowanie  z  funduszu  rehabilitacji.  Ktoś,  kto 
chce  skorzystać  z  turnusu  rehabilitacyjnego,  zgłasza  się do  miej
scowego  ośrodka  pomocy  społecznej  z  wnioskiem  o  dofinanso
wanie  turnusu. 
Chciałbym  zapytać o Ustroń. Większość  prowadzących  domy 
na  Zawodziu  na  wiele  zastrzeżeń  do  miasta.  Jakie  są  pańskie 
żale? 
Nie  mam  żadnych  pretensji. 
Al e  chciałby  pan,  żeby  było  piękniej? 
Z  mojego punktu  widzenia,  z punktu  Bydgoszczy,  to  tu jest  pięk
nie.  Jednego  czego  w  Ustroniu  brakuje,  to  deptak.  Nasi  goście 
wieczorem  chcą  gdzieś  wyjść,  a  praktycznie  nie  mają  gdzie.  Nie 
ma  miejsca,  gdzie,  jeżeli  się  wyjdzie,  spotka  się  innych  wczaso
wiczów.  Goście  ze  spaceru  wracają  i  mówią,  że  nie  ma  gdzie 
pójść.  Chodzi  o  koncentrację  sklepów  pamiątkarskich,  kawiarń, 
lokali.  A  ludzie  lubią  spotykać  się  w jednym  miejscu.  Nie  wiem, 
ale  może zrobić coś w powiązaniu  z amfiteatrem. Na  razie  goście 
narzekają, że  nie  ma  gdzie  pójść.  Może jest  gdzie,  ale  trudno  tam 
trafić. Gość  nie  może  być  zagubiony.  I  to jest  problem  Ustronia. 
Ustroń ma amfiteatr , organizuje szereg imprez. Jaki  program, 
pana  zdaniem  powinno  się  oferować  przeciętnemu  gościowi 
Ustronia? 
Najwięcej jest  kuracjuszy.  Więc  nie  występy  hard  rocka,  czy  in
nych  grup  młodzieżowych,  ale  w  kierunku  czegoś,  czego  osobi
ście  nie  lubię,  czyli  discopolo,  stare  przeboje. 
Al e jest  wiele  spraw  drobniejszych  utrudniającyc h  życie. 
Nie  będą  mówił  o dziurach  w  drodze,  bo  to  trywialne.  Wszędzie 
po zimie  są  dziury  na drogach.  Pojawiają  się kosze  na  Zawodziu. 
Można  mieć  pretensje  o  brak  toalet  na  bulwarach  nad  Wisłą. 
Kończy  się  tak,  że  ludzie  oblegają  krzaki. 
A jak  panu układa się współpraca  z innymi domami  na  Zawo
dziu? 
Współpracujemy  stale  z  domami  najbliższymi.  Polega  to  przede 
wszystkim  na  tym,  że  jeżeli  mamy  grupy,  które  się  w  naszym 
obiekcie  nie  mieszczą,  wynajmujemy  miejsca  w  pobliskich  ho
telach. 
Prowadzi  pan  ośrodek  przez  pięć  lat.  Czy  przez  ten  czas  coś 
się  zmieniło  w  preferencjach  gości? 
Przede  wszystkim  są  to  grupy  konferencyjne z  własnym  progra
mem.  Im  zależy  na  zrealizowaniu  programu,  ewentualnie  zaba
wieniu  się  gdzieś  wieczorem  i  to  się  nie  zmienia.  W  tej  chwili 
obsługujemy  turnusy  niemieckie  i  trochę  się  to  zmienia. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

WYBORY PREZYDENTA 
Druga  tura  wyborów  prezydenckich  odbędzie  się  23  paździer

nika  2005  roku.  Lokale  obwodowych  komisji  wyborczych  będą 
otwarte  od  godziny  6.00  do  20.00,  a  znajdują  się  w  tym  samych 
siedzibach  co  podczas  wyborów  parlamentarnych  i  pierwszej 
tury  prezydenckich. 

Aby  głos  był  ważny  należy  postawić  znak  „x " w  kratce  z  lewej 
strony  nazwiska  jednego  z  dwóch  kandydatów  biorących  udział 
w drugiej turze   Lecha  Kaczyńskiego  lub Donalda  Tuska,  (mn)  zyxwutsrponmlkihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

UWAGA OSZUSTKI 
Komendant  policji  w  Ustroniu  Janusz  Baszczyński  przestrze

ga  przez  wpuszczaniem  do  mieszkania  osób  nieznajomych.  Tak 
zrobiła  mieszkanka  os.  Manhatan,  gdy  dwie  kobiety  poprosiły 
o  pomoc  w  zredagowaniu  pisma.  Jedna  absorbowała  pisaniem, 
druga  plądrowała  mieszkanie.  Oszustki  ukradły  pieniądze,  po 
czym  zniknęły.  J.  Baszczyński  podkreśla,  że  oszuści  mogą  być 
zadbani,  wzbudzać  zaufanie,  podawać  wiarygodne  powody  naj
ścia. Lepiej nie ufać pierwszemu  wrażeniu.  (ws) 

I ywutsrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

t o   i   OWO 

okolic y  I 

Cieszyn  długo  nie  miał  bez
pośredniego  połączenia  kole
jowego  z  Zebrzydowicami. 
Dopiero  w  1934  r.  uruchomio
no  lini ę  przez  Marklowice. 
Ostatnimi  czasy  na tej lini i  jeź
dzi  coraz  mniej  pociągów. 

•  •  •  
Przed  nowym  gmachem  Bi

blioteki Śląskiej w  Katowicach 
stoi herb stolicy  Śląska. Na  po

stumencie  znajduje  się  orygi
nalny, XIXwieczny  młot  wraz 
z  kowadłem.  Pochodzi  z  Za
kładów  Kuźniczych  Skoczów
Ustroń.  Ma  5  m  długości. •  •  •  

W  drewnianym  kościele 
w  Wiśle  Głębcach  jest  figura 
Matki  Boskiej  Fatimskiej.  Od 
ki lkunastu  lat  odbywają  się 
przy  niej  noce  pokutne. 
Uczestniczą  w  nich  katolicy 
z  cieszyńskiego  regionu,  a  na
wet  z  Zaolzia. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

•  •  •  

Działający  w  nadolziańskim 
grodzie  Cieszyński  Klub  Hob
bystów,  kontynuuje  bogate  tra

dycje  kolekcjonerskie,  które 
zapoczątkował  ks.  Leopold 
Szersznik,  założyciel  Muzeum. •  •  •  

W  wyniku  reformy  admini
stracyjnej kraju, którą  przepro
wadzono  ponad  30  lat  temu, 
wsie  Pastwiska,  Boguszowice, 
Kalembice,  Krasna  i  Marklo
wice  zostały  włączone  do  Cie
szyna  i  są  od  tego  czasu  jego 
dzielnicami. 

•  •  •  

W  Pruchnej  zachował  się 
krzyż  pokutny,  postawiony 
około  1645  r.  Zna jdu je  się 
w miejscu wspólnej mogiły  po
ległych  oficerów  szwedzkich. 

Przy  kaplicy  obok  Zamecz
ku  Prezydenta  na Zadnim  Gro
niu w Wiśle Czarnem w  minio
ną  niedzielę  odbył  się  pierw
szy  odpust  w  imieniny  patron
ki  św. Jadwigi  Śląskiej. 

•  •  •  
W  drugie  10lecie  działalno

ści  wkroczyły  Wodociągi  Zie
mi  Cieszyńskiej.  Spółka  po
wstała  przez  przekształcenie 
Rejonowego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów  i  Kanal izacj i. 
WZC  zawiadują  siecią  wodną 
i  kanalizacyjną  prawie  w  ca
łym cieszyńskim  regionie.  Do
biega  końca  modernizacja  sta
cji  pomp  w  Pogórzu.  (nik ) 

Gazeta  Ustrońska  2  20 października 2005 r. 



KRONIKA  MIEJSK/S  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Polski  Klub  Ekologiczny  Koło  w  Ustroniu  zaprasza  na  otwar
te  zebranie,  które  odbędz ie  się  20.10.2005  r. o godz.  17.00 
w  RLOEE  „Leśnik"  w  Ustroniu  Jaszowcu.  Tematem  będzie  pre
lekcja  prof.  Gustawa  Michny  pt.  „Znaczenie  roślin  kapustnych 
w  żywieniu  człowieka". 

•  •  •  

Towarzystwo  Miłośników  Ustronia,  Muzeum  Ustrońskie  im. 
J.  Jarockiego,  Ognisko  Górali  Śląskich  w Ustroniu  oraz  Urząd 
Miasta  zapraszają  na  wieczór  wspomnień  w  związku  z  przypada
jącą  w  tym  roku  10.  rocznicą  śmierci  ustrońskiego  bibliofil a  Jó
zefa  Pilcha.  Spotkanie  odbędzie  się  21  października  (piątek) 
o godz.  17.00 w  Muzeum.  Wieczór  uświetni  występ  kapeli  Wałasi. 

•  •  •  

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  informuje, że  w  2005  roku  są  prowa
dzone  następujące  bezpłatne  badania  dla  mieszkańców  Ustro
nia:  badania  mammograf iczne  piersi  dla  kobiet  w wieku  od  70 
lat;  badania  densytometryczne  (osteoporoza  kości)  dla  osób 
w  wieku  od  45  lat.  Do  wykonania  badań  nie  jest  potrzebne  skie
rowanie,  wystarczy  zgłoszenie  telefoniczne  celem  ustalenia  ter
minu  badania.  Zapisy  prowadzi  Urząd  Miasta,  Wydział  Środo
wiska  i Rolnictwa  tel.  8579314,  8579313. 

8 października w Szkole Podstawowej nr 6  hucznie obchodzono przyjęcie 
pierwszaków do grona uczniów szkoły. Impreza połączona była z obchoda
mi 700lecia naszego miasta. Starsze klasy przedstawiły historię Ustronia 
w datach, a pierwszaki zaprezentowały się w wierszach i piosenkach zwią
zanych ze szkołą. Była też loteria fantowa a bufet oferował pyszne ciasta, 
kanapki, bigos i kiełbasę z rożna. Imprezę zorganizowano przy współpracy 
wszystkich rodziców, grona nauczycielskiego, pracowników szkoły i licz
nych sponsorów, którym dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje. Na zdjęciu 
dyrektor SP6 Bożena Plinta podczas ceremonii pasowania. zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Ci  któzy  od  nas  odeszli: 
Adam  Lanc  łat  78 
Franciszka  Fiedor   lat  89 
Józef  Słowik  lat  69 
Zuzanna  Podżorny  lat  81 
Zdzisław  Bukowczan  lat  43 
Jerzy  Paszek  lat  91 
Janina  Szewczyk  lat  68 

ul.  Wojska  Polskiego 9 
ul.  Nadrzeczna 9 
ul.  Długa  57 
ul.  A.  Brody  43 
ul.  M.  SkłodowskiejCury 2 
ul.  Gałczyńskiego 2 
ul.  Spółdzielcza  1/21 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia, 

złożone  wieńce  i kwiaty  oraz  udział  w  ostatnim  po

żegnaniu 

ś.p.  Renaty  Kozłowskiej 
składa  córka,  wnuk  i  zięć 

KRONIKA  POLICYJNA 

10.10.2005  r. 
O godz.  10.45 policjanci  komendy 
powiatowej zatrzymali  nietrzeźwe
go  ustroniaka  jadącego  na  rowe
rze. Badanie wykazało 0,37 mg/l. 
11.10.2005  r. 
O godz.  12.35 zatrzymano nietrzeź
wego  mieszkańca  Zabrza  kierują
cego samochodem alfa romeo. Ba
danie wykazało  1,32 mg/l. 
12.10.2005  r. 
Przed południem  na ul. 3 Maja do
konano  włamania  do  seicento. 
Skradziono  torebkę  damską. 
14.10.2005  r. 
O godz.  15.20 na ul. Skoczowskiej 
kierujący peugeotem  mieszkaniec 
Świerklan  najechał  na  tył  toyoty 
kierowanej przez mieszkańca  Kar
czyny. 
14.10.2005  r. 
O  godz.  18.10 wyjeżdżając z  par
kingu przy ul. 3 Maja, mieszkaniec 
Ustronia kierujący mitsubischi  lan
cerem zderzył się z fiatem uno kie
rowanym  również  przez  ustronia
ka. Sprawca nietrzeźwy  0,5 mg/l. 
14.10.2005  r. 
O godz.  18.47 powiadomiono poli
cję o kradzieży  telefonu  komórko
wego.  Miało  to  miejsce  w  Niero

dzimiu na przystanku autobusowym 
przy  ul. Skoczowskiej. Na miejsce 
udali  się  funkcjonariusze  zespołu 
kryminalnego i wraz z okradzionym 
zaczęli penetrować okolicę. Wkrót
ce  zatrzymano  trzech  mężczyzn, 
wśród których poszkodowany  roz
poznał sprawcę, mieszkańca Cieszy
na. Telefon odzyskano. 
15.10.2005  r. 
O  godz.  14.40 na ul. Brody  kieru
jąca  nissanem  micrą  mieszkanka 
Harbutowic  najechała  na  tył  VW 
golfa kierowanego przez mieszkań
ca  Ustronia. 
15.10.2005  r. 
O  godz.  15.30  na  ul.  Daszyńskie
go  funkcjonariusze  komendy  po
wiatowej  w  Cieszynie  zatrzymali 
nietrzeźwego mieszkańca Ustronia 
jadącego na rowerze. Badanie wy
kazało  1,07 mg/l. 
16.10.2005  r. 
O godz. 0.10 w rejonie  restauracji 
Oaza  wybuchł  pożar  w  mercede
sie.  Badane są przyczyny  spalenia 
się  samochodu. 
16.10.2005  r. 
O  godz.  13.35  na  ul.  Sztwiertni 
funkcjonariusze komendy  powia
towej  zatrzymali  nietrzeźwego 
mieszkańca  Ustronia  jadącego  na 
rowerze.  Badanie  wykazało  0,23 
mg/l.  (ws) 

STRAŻ  MIEJSKA 
10.10.2005  r. 
Kontrolowano posesje w Lipowcu, 
Hermanicach i Nierodzimiu. Spraw
dzano czy wywożone są  nieczysto
ści. W kilku przypadkach stwierdzo
no  nieprawidłowości. 
11.10.2005  r. 
Patrol  strażników  dostrzegł  męż
czyznę leżącego na chodniku. We
zwano  pogotowie,  które  mężczy
znę przewiozło do szpitala  w  Cie
szynie. 
11.10.2005  r. 
Mandatem  w  wysokości  100  zł 
ukarano  mieszkańca  Ustronia  za 
nabałaganienie na ul. Sanatoryjnej. 
12.10.2005  r. 
Wspólnie z pracownikiem  Urzędu 
Miasta  prowadzono  kontrole  po
sesji  na  ul.  Krzywaniec.  W  przy
padkach stwierdzenia nieprawidłozyxwutsrponmlkihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ZATRUDNIĘ 
FRYZJERKĘ 
z praktyką 

na  pełny etat 
Korzystne 

warunki  zatrudnienia. 
Szkolenia w studio  Weila. 

STUDIO URODY TREND 
TEL. 8541425 

wości dalsze postępowanie prowa
dzi  Wydział  Środowiska  UM. 
14.10.2005  r. 
Kontrola  posesji  na ul.  Stalmacha 
z pracownikiem  UM.  (ws)  wutsrponmlkjecaUMC

u^meąkl 

zapraszamy do  ywutsrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

NOWO 
OTWARTEJ 
CU K I ERN I 
i 
W USTRONIU 

POLAN I E zwutsrponmlkjiecbaZUTSRONIHGEDBA

obok restauracji Tropikana 

CZYNNE 
CODZIENNIE 
1 0 .0 0 2 0 .0 0  § 

s  R A R  ® 
Ustroń  Centrum, ul. 3 Maja 44 
tel. 854 41 67 

Zakup y rów nio ż  n a t e l e f o n' 

non 
STOP 
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Podczas otwarcia witano gości Forum zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Uzdrowisk  Kłodzkich,zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  An
drzej   Bera   z  Izby  Gospodar
czej  „Uzdrowiska  Polskie". 

Poruszano  takie  tematy  jak: 
promocja  polskich  uzdrowisk 
na  rynkach  europejskich,  stra
tegia  polskiej  organizacji  tu
rystycznej,  stan  obecny 
i  oczekiwania  niemieckiego 
klienta,  analiza  przekrojowa 
przyjazdu  kuracjuszy  zagra
nicznych  do  polskich  uzdro
wisk    stan  obecny,  przewidy
wania  na  przykładzie  uzdro
wisk  kłodzkich. 

Odbyło  się  też  walne  zgro
madzenie  członków  Izby  Go
spodarczej  „Uzdrowiska  Pol
skie". 

W  sobotę  przemawiał: 
przedstawiciel  Ministerstwa 
Gospodarki  Jerzy  Kwieciński 
reprezentujący  Europejskie 
Centrum  Przedsiębiorczości 
i  Tadeusz  Burzyński  z  Insty
tutu  Turystyki  z  Krakowa, 
a  tematem  sesji  była  wizja 
wsparcia  finansowego  uzdro
wisk,  możliwość  pozyskania 
środków  z  funduszy  europej
skich,  wsparcie  podmiotów 

Fot. M. Niemiec 

uzdrowiskowych  w  zakresie 
inwestycji, tworzenie  uzdrowi
skowych  stref  ekonomicz
nych,  nowe  perspektywy  fi 
nansowe,  w  Unii ,  fundusze 
strukturalne,  przeszkody  i  ba
triery, mnożliwośći  alternatyw
ne.  Podsumowania  II  Forum 
dokonali  przedstawiciele  NFZ 
i  ZUS  oraz  Jan  Golba  i  An
drzej   Bera.  Na  zakończenie, 
żeby  się zrelaksować  uczestni
cy  forum wybrali  się  na  pieszą 
wycieczkę  na Równicę,  (mn)  zyxwutsrponmlkihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Ś W I A T 
TOREBE K 

Eleganckie  torebki! 
Na każdą okazję! 

Na każdą^kieszeń! 
USTROŃ, UL  9  LISTOPADA 3  , i 

(pawilony  nad  rzeczką)  |1 

CZYNNE: 917, SOBOTA 913 ywutsrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Polecam y  t akże : 
TORBY TURYSTYCZNE 
TECZKI MĘSKIE  ^ ^ 
PORTFELE 

V i 

PLECAKI 
PASKI 

W naszy m  punkci e 
Usłu g  Finansowych : 

• Zapłacisz  za  prąd,  gaz,  wodę,  telefon  i  inne 

  od  50  gr  do  2  zł 

• Otworzysz  konto  osobiste  Sezam  Star   za  1 zł 

• Otrzymasz  pożyczkę  szybko  i bez  poręczycieli  nkaZYSRPMHBA

Bank^BPH 

Ustroń 

ui .  Daszyńsk iego  16  Usług i  Finansow e 
tei. (33) 858 48 39  Partne r  Bank u  BPH  SA  ZWUSROMKIFED

• • • • • • • • ˇ ˇ ^ ^ • • ^ • • • • • •^ 

II FORUM 
UZDROWISKOWE zwusromkiedVUIF

II Forum  Uzdrowiskowe  od
bywało  się  w  Ustroniu  od  29 
września  do  1  października 
pod  hasłem  „Aktualne  trendy 
rozwoju  uzdrowisk".  Zjazd 
osób  związanych  z  działalno
śćią  uzdrowiskową  zorganizo
wała:  Izba  Gospodarcza 
„Uzdrowiska  Polskie",  Stowa
rzyszenie  Gmin  Uzdrowisko
wych RP, Unia Uzdrowisk  Pol
skich  i Przesiębiorstwo  Uzdro
wiskowe Ustroń. Obrady  odby
wały  się  w  Domu  Zdrojowym 
na  Zawodzi u. 

W  piątek o godz. 9.15  nastą
piło  oficjalne  otwarcie  obrad, 
na  którym  przywitano  gości: 
posłów,  przedstawicieli  Mo
inisterstwa  Gospodarki,  Mini 
sterstwa Zdrowia,  Urzędu  Wo
jewódzkiego.  Głos  zabrał  bur
mistrz  Ireneusz  Szarzeć,  któ
ry  powitał  uczestników  w  go
ścinnym  Ustroniu  oraz  dyrek
tor Przedsiębiorstwa  Uzdrowi
skowego  dr  Karo l  Grzybow
ski,  który  przedstawił  swoje 
przedsiębiorstwo  podczas 
multimedialnej,  ciekawej  pre
zentacji.  O  celach  Forum  mó

wił  nowo wybrany  prezes  Izby 
Gospodarczej  Uzdrowiska 
Polskie.  Podczas  pierwszej 
części  głos  zabrali:  Jan  Gol
ba    prezes  Stowarzyszenia 
Gmin  Uzdrowiskowych  RP, 
przedstawiciel  Ministerstwa 
Zdrowia,  Jerzy  Gucma    pre
zes  Unii  Uzdrowisk  Polskich, 
dr  Tomasz  Kasiński    dyrek
tor  ds.  Medycznych  NZOZ 
CRW Energetyk  Sp. z o.o.  Mó
wiono o nowych  uwarunkowa
niach  prawnych  i finansowych 
uzdrowisk  polskich  na tle usta
wy  o  lecznictwie  uzdrowisko
wym,  uzdrowiskach  i  obsza
rach  ochrony  uzdrowiskowej 
oraz  o  gminach  uzdrowisko
wych.  Można  było  wysłuchać 
Leszka Orpela, burmistrza  Je
dlina  Zdroju,  Andrzej a  Bery 
z  Izby  Gospodarczej  „Uzdro
wiska  Polskie". 

Moderatorzy:  Andrzej   Ko
złowski    prezes  Polskiej  Or
ganizacji  Turystycznej,  Paweł 
Lewandowski   dyrektor  Biu
ra  Polskiej  Organizacji  Tury
stycznej  Berlinie,  Jerzy  Szy
mańczyk    prezes  Zespołu 

O ustrońskim uzdrowisku mówił dr K. Grzybowski.  Fot. M. Niemiec zwutsrponmljifedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

SERDECZNIE  MURN 
ZAPRASZAMY  PCSIFM 

NA  KIERMASZ  CK9HI  yuonmkjeZYWTSPIECA

CIAST IPECZYWA 
21   23  października 

w sklepie Społem PSS 
przy ul. A. Brody 35 

(os.  Manhatan) 
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ODZNACZENIA I MEDALE 
DLA NAUCZYCIELI zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

14 października  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  z  nauczy
cielami  ustrońskimi  spotkała  się  przewodnicząca  Rady  Miasta  zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Emili a Czembor,  burmistrz  Ireneusz Szarzeć, wiceburmistrz  Jo
lanta  KrajewskaGojny ,  wiceprzewodniczący  RM  Stanisław 
Malina .  Uroczystość  w  pubie  Angels  prowadziła  naczelnik  Wy
działu  Oświaty,  Kultury, Sportu  i Turystyki  UM  Danuta  Koenig. 
Nagrody  Burmistrza  Miasta  otrzymali:  Wiesława  Łużak    Gim
nazjum  nr  1, Wieńczysława  Chybior z    Gimnazjum  nr 2,  Anna 
Szczepańska    Szkoła  Podstawowa  nr  1,  Aleksandra  Szczurek 
  SP2,  Barbar a  Maciejowska    SP3,  Marek  Konowoł    dy
rektor SP5,  Dominik a  Jucha    SP5;  Marzena  Szlajss    Przed
szkole  nr 4,  Joanna  Cieślar    Przedszkole  nr 5, Magdalena  Bq
czek   Przedszkole nr 6. Tytuł nauczyciela dyplomowanego  otrzy
mali:  Wiesława  Herman    SP  2, Joanna  Mańczyk    SP2,  Jo
anna  SłowickaGawełek    SP2, Aleksandra  Szczurek    SP2, 
Ewa  Gruszczyk    SP2,  Barbar a  Maciejowska    SP3,  Marze
na  Szlajss    Przedszkole  nr  4, Joanna  Cieślar     Przedszkole  nr 
5.  Zbigniew  Gruszczyk,  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  2  zo
stał  odznaczony  Srebrnym  Krzyżem  Zasługi  i otrzymał  nagrodę 
kuratora,  Marek  Konowoł,  dyrektor  szkoły  Podstawowej  nr  5 
otrzymał  Srebrny  Krzyż  Zasługi,  a  Mari a  Kaczmarzyk,  dyrek
tor Gimnazjum  nr 2, Medal  Komisji  Edukacji  Narodowej,  (mn) 

SAGA RODU NOWAKOW 
Podczas  kolejnego  spotkania  z  cyklu  „Stąd  są  moje  korzenie" 

poznamy  „Sagę  rodzinną  Nowaków  z  Ustronia",  którą  zaprezen
tuje  dr  Józef  Nowak.  Przedstawi  on  udokumentowany  od  1795 
roku  rodowód  familijny  i  zapozna  z  dziejami  sześciu  pokoleń. 
Przedstawicieli  trzech  najstarszych  poznamy  ze  zdjęć,  a  trzech 
kolejnych  osobiście  w  Oddziale  „Zbiory  Marii  Skal ickiej", 
22  października  o  godz.  15.00.  Na  zdjęciu  pierwszy  prezes  Czy
telni  Katolickiej  w  Ustroniu  Jerzy  Nowak  z  żoną  i  dziećmi. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

W  dawnym  ywutsrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

U ST RON I U 
W  Muzeum  Ustrońskim  zachowała  się  książka  protokołów 

Towarzystwa  Śpiewu  im.  Stanisława  Moniuszki,  które  działało 
w  Ustroniu  w  okresie  powojennym.  Zespół  powstał  w  1945  r.  i 
początkowo  skupiał  około  70  osób  w  wieku  od  18  do  25  lat. 
Działał jako  chór  mieszany  i męski.  Jego  inicjatorami  i  dyrygen
tami  byli  nauczyciele  Emilia  Pilorz  i  Teodor  Śliż.  W  1948  r. 
wzięła  go  pod  swą  opiekę  Kuźnia  Ustroń.  Funkcjonował  do  po
łowy  lat  pięćdziesiątych,  potem  sporo  chórzystów  wycofało  się 

z  działalności,  gdyż  założyli  rodziny.  Zachowało  się  też  sporo 
zdjęć  z  prężnej  działalności  chóru.  Dziś  prezentujemy  jedno 
z  nich  z  albumu  Haliny  Stępowskiej,  która  opisała  wraz  z  kole
żankami  załączoną  fotografię,  pochodzącą  z  1951  r.  Siedzą  od 
lewej:  Stanisław  Mendrek,  Halina  Stępowska,  Franciszek  Rasz
ka,  w drugim  rzędzie:  Zofia  Kuś, Olga  Steller,  NN,  Emilia  Pilorz 
  dyrygentka,  Teodor  Śliż,  Halina  Urbaś,  Wanda  Hladky,  Maria 
Krysta,  Zofia Nowak,  za  nimi:  Aniela  Chowaniec,  Aniela  Poręb
ska, Władysława  Paszcza,  Helena Tomaszko,  NN,  Anna  Stec,  Ja
dwiga Albrewczyńska,  NN, Maria Balcarek, Lesława  Gancarczyk, 
Bronisława  Madzia,  Barbara  Krysta,  Emilia  Halama,  za  nimi: 
Porębski,  Klemens  Tomaszko,  NN,  Wilhelm  Sadlik,  Stanisław 
Husar, Franciszek  Korcz, Józef Cholewa,  Alojzy Tomaszko,  Fran
ciszek  Wawrzyk,  za  nimi:  Chowaniok,  Sikora,  Puzoń,  Erwin  Sa
dlik ,  Leon  Lazar, Puzoń,  Stanisław  Grudzień.  Lidi a  Szkaradnik 
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USTROŃSKIE 
TARGI  PRACY  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

12 października, w dniu obchodzonego w PRL Dnia  Ludowego Wojska 
Polskiego i w dniu rocznicy bitwy pod Lenino, kombatanci oraz pracowni
cy Urzędu Miasta złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci. Bitwę pod Leni
no, w której stan armii polskiej w ZSRR zmniejszył się o 25 procent, przy
pomniał płk Ludwik Gembarzewski. Mówił on także o krwi polskich żołnie
rzy, przelanej za wolność ojczyzny, niezależnie, czy był to front na Wscho
dzie, czy na Zachodzie.  Fot. W. Suchta 

PTASIA GRYPA zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Również  na terenie  naszego  miasta  obowiązuje  Rozporządze
nie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi z  15 października  2005 
rokuzywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGEDCBA  w sprawie  zarządzenia  środków  związanych  z  zagrożeniem 
wystąpienia  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  d.  pomoru  drobiu, 
w  którym  czytamy  m.in.:  wprowadza  się  zakaz:  1.  organizowa
nia  targów,  wystaw,  pokazów  i  konkursów  z  udziałem  żywych 
kur,  kaczek,  gęsi,  indyków,  przepiórek,  perlic,  strusi  oraz  innych 
bezgrzebieniowców,  gołębi,  bażantów  i  kuropatw;  2.  przecho
wywania  i prezentacji  w celu  sprzedaży,  oferowania  do  sprzeda
ży,  dostarczania  oraz  każdego  innego  sposobu  zbycia  zwierząt, 
o  których  mowa  w pkt  I na targowiskach;  3. utrzymywania  zwie
rząt,  o których  mowa  w pkt.  1 na otwartej  przestrzeni. 

Głównym  źródłem  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  i zwierząt  (dro
biu)  są  ptaki  wolnożyjące,  będące  bezobjawowymi  nosicielami 
ptasiej grypy.  Objawy  kliniczne  tej choroby  u drobiu  są mało  cha
rakterystyczne  i zróżnicowane  w zależności  od zjadliwości  szcze
pu  wirusa  wywołującego chorobę,  gatunku  i wieku  ptaków.  Obja
wy  najgroźniejszej grypy  ptaków  to: depresja,  gwałtowny  spadek 
ilości  lub nie znoszenie  jajek,  miękkie  skurupki  jaj,  objawy ner
wowe,  zasinienie  i obrzęk  grzebienia  oraz  dzwonków,  silne łza
wienie,  obrzęk  zatok  podoczodołowych,  kichanie,  duszność, bie
gunka.  Padnięcia  mogą  być  jednak  nagłe,  bez objawów. 

Najbardziej  prawdopodobnym  źródłem  zakażenia  drobiu do
mowego  jest  bezpośredni  lub pośredni  kontakt  z  migrującymi 
ptakami  dzikimi,  najczęściej  ptactwem  wodnym.  Dlatego  trzeba 
kontaktom  zapobiegać  i  strzec  szczególnie  wody  oraz  pokarmu 
przeznaczonego  dla ptactwa  domowego. 

Wirus  grypy  ptaków  może  zachowywać  aktywność  w  środo
wisku  kurnika  przez  5 tygodni.  Może  utrzymywać  się w  drobio
wych  produktach  mięsnych.  Niszczy  go obróbka  termiczna. Li 
pidowa  otoczka  powoduje,  że wirusy  grypy  są  wrażliwe  na po
wszechnie  stosowane  środki  dezynfekujące,  także  detergenty. 

Główny  Lekarz  Weterynarii  zapewnia,  iż nie  istnieje  żadne 
zagrożenie  zakażenia  się konsumentów  ptasią  grypą  poprzez  spo
żywanie  mięsa  drobiowego  i jego  przetworów.  Wszystkie  gatun
ki  drobiu  przed  wysyłką  do ubojni  mają  być obowiązkowo ba
dane  przez  lekarza  weterynarii  wystawiającego świadectwo  zdro
wia,  a  następnie  podlegają  badaniu  przed  i po  uboju. 

W  Ustroniu  stosowanie  się do zapisów  zawartychw  rozporzą
dzeniu  kontrolować  będzie  Straż  Miejska.  Paweł  Machnowski 
prowadzący  Leśny  Park  Niespodzianek  poinformował,  że dzikie 
ptakie  żyjące na terenie  Parku  są zamkniętew  wolierach,  nie od
bywają  się pokazy  ptaków  drapieżnych.  Na szczęście  nie odbije 
się  to zbytnio  na liczbie  turystów,  bo po sezonie,  nie  jest  ich aż 
tak  wielu.zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Monik a  Niemiec 
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  Jesteście  pierwsi  na ziemi  cieszyńskiej    mówiła  na początku 
Targów  Pracy,  kierownik  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Cieszy
nie  Anna  StefaniakBacza.    Na naszym  terenie  działa 9  Gmin
nych  Ośrodków  Informacyjnych, ale ten ustroński  jest  wyjątko
wy.  Wszyscy  znamy  zaangażowanie  w  pomoc  potrzebującym 
ks.  Alojzego  Wencepla,  który  nie boi się podejmować  nowych 
inicjatyw,  czego  dowodem  jest  organizacja  tych  Targów. 

Targi  Pracy  odbyły  się 8 października  w Zespole  Szkół  Ponad
gimnazjalnych  w  Ustroniu,  dzięki  uprzejmości  dyrektora Hen
ryk a  Bujoka.  Zaproszeni  zostali  przedstawiciele  f irm,  szkół  i 
instytucji  pomagających  w  znalezieniu  pracy.  Podczas  otwarcia 
głos  zabrał  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć,  który  mówił  m.in. 
  Na Śląsku  Cieszyńskim  bezrobocie  jest  niższe  niż w  Polsce. 
W  Ustroniu,  dzięki  zaangażowaniu  wielu  osób  skupionych wo
kół  księdza  Alk a  jest  niskie.  Trzeba  mieć  świadomość,  że o  póź
niejszym  życiu  zawodowym  decyduje wybór  odpowiedniej  szko
ły.  Trzeba  mieć  świadomość,  że  nikt  za nas nie jest  w  stanie 
zgromadzić  kapitału,  który  pozwoli  na otrzymanie  dobrej, sa
tysfakcjonującej  pracy. 

Swoje prezentacje przygotowały szkoły, firmy,  instytucje.  Fot. M. Niemiec 

O  działalności  Gminnego  Ośrodka  Informacyjnego  działają
cego  przy  parafii  Dobrego  Pasterza,  prowadzonego  przez  funda
cję  mówił  organizator  targów,  prowadzący  Fundację  Dobrego 
Pasterza  ksiądz Alojz y  Wencepel,  a  swoje przemówienie  zakoń
czył  słowami:  „Czekamy  na  ludzi." 

Ludzie  nie zawiedli.  Przyszli  pytać  o pracę,  o warunki  zatrud
nienia.  Miel i  możliwość,  dzięki  udostępnieniu  pracowni kom
puterowej  przez  szkołę,  sprawdzenia  ofert  pracy  w  internecie, 
znalezienia  wzorów  podań.  Pomagali  w  tym uczniowie,  którzy 
przyszli  w sobotę  by pomóc  organizatorom  Targów.  Największe 
zaangażowanie  wykazali  jednak  wolontariusze  z  fundacji, któ
rzy  przygotowali  Targi.  Zadbali  też o  to,  żeby  ich  uczestnicy 
mogli  się napić  herbaty,  kawy.  Piekarnia  Bethlejem  częstowała 
wszystkich  słodkimi  wypiekami. 

Swo je  stoiska  na  targach  mieli:  Wojewódzki  Urząd  Pracy 
w  Katowicach,  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  Ustroniu, 
Bank  Spółdzielczy,  Śląski  Szpital  Reumatologiczny  im. gen.  Zięt
ka,  piekarnia  Bethlejem,  f irma  HoneyBee  z Katowic,  Uniwersy
tet  Śląski w Katowicach,  Optimal  Skoczów,  Retos  Unitrans  Sko
czów,  hotele  i domy  wczasowe  z Ustronia:  Wilga,  Gwarek, Mu
flon,  Nauczyciel,  Mazowsze,  Tros  Eko,  Eko  Jas Zory,  Przedsię
biorstwo  Uzdrowiskowe  Ustroń,  Pol i farb  Cieszyn  oraz  kilkana
ście  szkół  średnich  i  policealnych.  Do każdego  z  nich  podcho
dziły  osoby,  które  pracy  szukają  lub chcą  zmienić  obecny  za
kład  pracy.  Uprzejmie  informowali  o takich  możliwościach.  Tar
gi  cieszyły  się dużym  zainteresowaniem.  Obiecywano,  że  staną 
się  imprezą  cykliczną, a dzięki  zebranym  doświadczeniom,  będą 
poszerzone,  jeszcze  bardziej  zróżnicowane,  a co najważniejsze, 
jeszcze  skuteczniejsze.  Monik a  Niemiec 
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Po przedstawieniu obrzędu dożynkowego dzieci z Przedszkola nr 5 przeka
zały plony i chleb gospodarzom miasta.  Fot. M. Niemiec 

700LAT  LIPOWCA 
Na  700lecie  swojej  dzielni

cy  przyszli  wszyscy  chyba 
mieszkańcy  L ipowca,  a  na 
pewno przedstawiciele  wszyst
kich  rodzin.  Z  tej okazji  w  nie
dzielę,  9  października  odbyła 
się  uroczystość,  zorganizowa
na  przez  członkinie  Kola  Go
spodyń  Wie jsk ich  oraz  dru
hów  z  Ochotniczej  Straży  Po
żarnej.  W  programie  znalazła 
się  wystawa  fotografi i,  pokaz 

Koł a  Gospodyń  Wie jsk ich 
w  tej  dzielnicy,  przewodniczą
cy Zarządu OsiedlazyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA Antoni  Kę
dzior .  Burmistrz  powiedział, 
że  po  raz  ko le jny  L ipowiec 
podkreślił  swoją  wyjątkowość, 
bo  jako  jedyna  dzielnica  zor
gan izował  swo je  obchody 
700lecia.  Wieloletni  dyrektor 
szkoły  Józef Balcar   złożył  ży
czenia  urodzinowe  l ipowcza
nom  i  mówił  o  znaczen iu 

Lipowczanie prezentowali dawne zajęcia, które teraz należą już do rzadko
ści. Na zdjęciu darcie pierza.  Fot. M. Niemiec 

dawnych  zajęć, degustacja  po
traw  regionalnych,  występy, 
loteria  fantowa,  poczęstunek. 

Boisko  przed  szkołą  zamie
niło  się  w  miejsce  festynu,  na 
ławach  siedzieli  l ipowczanie. 
Specjalne miejsca  przygotowa
no dla  seniorów  oraz  gospoda
rzy  miasta,  którzy  na  imprezę 
w  plenerze  przyszli  z  rodzina
mi.  Obecny  był  burmistrz  Ire 
neusz  Szarzeć,  wiceburmistrz 
Jo lanta  K ra jewskaGo jny , 
skarbnik  Mar i a  Komadow
ska,  radni  z  Lipowca  Jan  La
zar   i  Olga  Kisiała,  która  jest 
jednocześnie  przewodniczącą 

dzielnicy.  Jako  dowód  przyto
czył  anegdotę  o  wyjeździe  de
legacji  z  Lipowca  na  wiec  do 
Cieszyna,  który  miał  miejsce 
po  I  wojnie  światowej.  Wów
czas  furorę  zrobił  transparent: 
„Ni e  ma  Polski  bez  Lipowca." 

Wystąp i ły  dzieci  z  Przed
szkola  nr 5  i Szkoły  Podstawo
wej  Nr  5,  a cały  program  dow
cipnie  i  ze  swadą  prowadził 
Tadeusz  Michalak ,  który  mię
dzy  innymi  zapowiedział  Jó
zefa  Brodę.  Ten  znany  piewca 
kultury  górali  beskidzkich  po
chodzi  w łaśn ie  z  L ipowca. 
J.  Broda opowiedział  dzieciom 

bajkę,  naśladując  idealnie  gło
sy  ptaków  i  innych  zwierząt. 
Przekonywał  dzieci,  że  przy 
jego  prostych  indstrumentach, 
„wys iada"  naj lepszy  kompu
ter.  Gawęda  Józefa  Brody  jak 
zwykle  była  pochwałą  prosto
ty,  miłości  do  ziemi  ojczystej 
i  przyrody.  Zakończy ła  się 
wspólnym  śpiewaniem.  Dzie
ci  przedstawiły  obrzęd  dożyn
kowy,  a  następnie  przekazały 
chleb  gospodarzom  miasta. 

Podczas  festynu  mieszkańcy 
Lipowca  pokazywali  jak  wie
le czynności  robiło  się w  domu 
hańdowni.  Prezentowane  było 
przędzenie  wełny,  szydełkowa

Był o  też  coś  dla  ciała.  Na 
grill u  szykowała  się  kiełbasa 
i  krupnioki.  Można  było  ku
pić  soki,  herbatę,  kawę,  piwo. 
Impreza  była  tak  udana,  rów
nież  za  sprawą  pięknej,  sło
necznej  pogody.  Trudno  było 
znaleźć  miejsce  do  siedzenia. 

Dużym  za in te resowan iem 
cieszyła  się  wystawa  fotogra
fi i zorganizowana  w  szkolnym 
holu.  Na  starych  zdjęciach  ro
dziny  rozpoznawały  swoich 
przodków,  wspominały  krew
nych  i  przyjaciół.  A  obok  ta
blic  z  fotografiami  rozstawio
no  stoły  ze  smakołykami.  Na 
nich  ustawiono  wypieki  przy

Józef Broda pochodzi z Lipowca. Na festynie opowedział dzieciom bajkę i 
uczył młodych miłości do małej ojczyzny.  Fot. M. Niemiec 

nie,  łuskanie  fasol i,  deptanie 
kapusty,  szkubanie  pierza.  Na 
boisku  szkolnym  spacerował 
uroczy  c ie lak,  p rowadzony 
przez  dzieci  państwa  Janików. 
Na  przyczepie  traktora  spokoj
nie  przeżuwała  krowa.  Jedna 
z  pań  prezentowała  specjalnie 
na  tę  okazję  ubraną  gęś,  Wik
tor  Paterny  zdradzał  ta jn iki 
rzeźbiarskie,  nieopodal  grupa 
zac iekaw ionych,  doros łych 
osób  podziwiała  dawną  tech
nikę  wypalania  wódki  laworó
ki    tradycyjnego  specjału. 

gotowane  przez  panie  z  KGW. 
Ch leb  d o m o w e go  wyp ieku, 
domowe  masło.  Był  drożdżo
wy  murzyn  z  pachnącą  wę
dzonką,  kruche  ciasteczka  ze 
szpyrki,  ciasto  z  marchewki, 
tort  z  fasoli. Wszystko  przygo
towane  według  starych  recep
tur.  Organizatorzy  zapraszali 
wszystk ich  zw iedza jących 
wystawę  do  wpisywania  się  do 
księgi  pamią tkowej.  Święto
wanie 7(X)lecia Lipowca  trwa
ło  do  poźnego  wieczora. 

Monik a  Niemiec 

Na festynie spotkali się niemal wszyscy mieszkańcy Lipowca. Podziwiali 
występy dzieci ze szkoły i przedszkola.  Fot. M. Niemiec 
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Irlandia zagościła w Angels s Pub za sprawą zespołu  Poetica, który grą 
i śpiewem przeniósł gości na Zieloną Wyspę.  Fot. M. Niemiec zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  pubie  Angels  w  Ustroniu, 
który  działa  w  budynku  „Pra
żakówki"  w  piątki  odbywają 
się  koncerty.  Jest  wielu  zwo
lenników  spotkań  przy  dużym 
j a s n ym  i  muzyce  na  żywo. 
A  można  posłuchać  bardzo  róż
nych  gatunków.  Od  jazzu  tra
dycyjnego  po  bardziej  nowo
czesny,  pieśni  nas t ro jowych 
i  takich  do  śpiewania  biesiad
nego.  Spotkania  w  Angels  są 
również  okazją  do  poznania 
młodych  muzyków,  zespołów 
z  naszego  terenu,  które  dopie
ro  torują  sobie  drogę  na  rynki 
muzyczne.  Utwory  w  ich  wy
konaniu  nie  są  może  tak  zna
ne  jak  te  z  szaf  grających,  ale 
za  za  to  ujmują  autentyczno

ścią  i pozwalają  na  bezpośred
ni  kontakt  z  muzyką. 

Bardzo  ciekawie  brzmiał  ze
spół  Poeticon,  który  wystąpił 
8  października.  Muzycy  i  wo
kaliści  przenieśli  klientów  An
gels  na  Zieloną  Wyspę.  Czte
roosobowy  zespół  grał  muzy
kę  i  śpiewał  piosenki  irlandz
kie,  ale  nie  stronił  też  od  ro
dzimego  folku,  którego  doma
gali  się  słuchacze.  Wykonaw
com  udało  się  wciągnąć  głó
nie  młodych  ludzi  do  zabawy. 
Klaskali,  tupali,  gorzej  było  ze 
śpiewaniem.  Restaurację  opa
nowali  studenci  Wyższej  Szko
ły  Inżynier ii  Dentys tyczne j, 
którzy  po  irlandzku  rozpoczy
nali  rok  akademicki.  (mn) 

USTRONSKA JESIEŃ MUZYCZNA 2005 
Tegoroczna  Ustrońska  Jesień 

Muzyczna  przypada  w  termi
nie  uroczystych  obchodów 
700  lecia  miasta  wzbogacając 
repertuar  imprez  kulturalnych 
o  kolejne  wydarzenia.  MD K 
proponuje  3  piękne  spotkania 
muzyczne,  które  rozpoczną  się 
w  p ią tek,  28  paźdz iern ika 
anielskimi  brzmieniami.  „N a 
strunach  harf..."  to  tytuł  spek
taklu,  w  którym  na  3  harfach 
grać  będą  urocze  harfistki.  W 
programie  us łyszymy  znane 
utwory  wielkich  kompozyto
rów,  m.in.  Chopina,  Ravela, 
Moniuszki.  Dla  uzyskania  do
datkowych  efektów  muzycz
nych  i wzbogacenia  barwy  po
jawią  się  także  skrzypce  i  in
strumenty  perkusyjne.  Przed 
dwoma  laty  miel iśmy  okazję 
podziwiać  grę  znakomitej  har
fistki  pani  profesor  Ewy  Jaślar 
  i  znów  możemy  spotkać  się 
z  tą  przemiłą  artystką.  Wieczór 
pełen  ciepłej,  przyjaznej,  re
f leksyjnej muzyki    oto co  pro
ponu jemy  w  ostatni  p ią tek 

paźdz iern ika.  Po  koncerc ie 
zaprasza  pub  j azzowy  „An 
ge l ' s ",  gdz ie  można  będz ie 
wysłuchać  znakomitych  jazz
manów    Grzegorza  Piotrow
skiego  i Pawła  Kaczmarczyka. 

4  l istopada  „Mimozami  je
sień  się  zaczyna".  W  przyro
dzie  następuje  to  nieco  wcze
śniej, ale  w naszym  MD K  wła
śnie wtedy  będzie można  wspo
mnieć  Czes ława  N iemena 
i  wysłuchać  jego  ponadczaso
wych  piosenek    m.in.  „Dziw 
ny  jest  ten  świat",  „Pod  papu
gami ",  „Wspomn ien ie ", 
„Obok  nas",  „Czas  jak  rzeka", 
„Sen  o Warszawie",  „Czy  mnie 
jeszcze  pamiętasz",  „Płonąca 
stodoła",  „Domek  bez  adre
su",  , Jednego  serca",  itd...  Zna
ny  i  lubiany  wokalista  zespo
łu  „Akt "  Joachim  Perlik    pa
miętamy  go  z  te lewizy jnego 
teleturnieju  „Jaka  to  melodia" 
gdzie  śpiewał  i  grał  na  instru
mentach  klawiszowych.  Posia
da  warunki  głosowe  pozwala
jące  mu  zmierzyć  się  z  twór

czością  muzyczną  Czes ława 
Niemena.  Od  dawna  zafascy
nowany  nią,  włączał  nieśmia
ło  tylko  niektóre  utwory  mi
strza  do  wykonywanego  przez 
siebie repertuaru. Teraz  prezen
tuje  recital,  który  jest  swego 
rodza ju  ho łdem  z łożonym 
temu  wielkiemu  kompozytoro
wi  naszych  czasów  i jego  mu
zyce.  Recital  ubarwia  słowem 
autor  bogatej  biografii  Czesła
wa  Niemena    Roman  Rado
szewski.  Piękna  wspomnienio
wa  gawęda  o  Czesławie  Nie
menie  z  pewnośc ią  zachęci 
całe  rodziny  do przyjścia w  go
śc inne  progi  „P rażakówk i ". 
A  po tem  można  prze jść  do 
pubu  j a z z o w e go  „ A n g e l ' s" 
i dalej spędzać  wieczór  słucha
jąc  muzyki  na  żywo  w  wyko
naniu  Zbigniewa  Wiktorskie
go  i  Karoliny  Kidoń.  18  listo
pada  znowu  jesteśmy  w  pubie 
by  posłuchać  pięcioosobowe
go  zespołu  „Tress  Jazz". 

Na  zakończenie,  20  listopa
da  czeka  nas  wielka  muzycz
na  uczta    już  po  raz  siódmy 
wirtuozersko  zagra na  fortepia
nie  Adam  Makowicz.  Jego  sil
na  osobowość  prze jawia jąca 
się  pracowitością  i  wytrwało

ścią  w  dążeniu  do  celu  owocu
j e  sukcesami  na  miarę  wyda
rzeń  światowych.  Ten  wielki 
sercem  i  duchem  cz łowiek, 
przyjaciel  naszego  miasta  do
chód  z  koncertu  przekaże  jak 
zawsze  dz iec iom  sprawnym 
inaczej  z  Ośrodka  Rehabilita
c y j  n o  W y c h o w a w c z e go 
w  Nierodzimiu.  A  koncert  Mi 
strza  to prawdziwy  rarytas  mu
zyczny  stąd  obecność  na  nim 
słuchaczy  z  całego  kraju.  Jego 
improwizacje jazzowe  są  jedy
ne  w  swoim  rodzaju.  Pianista 
o  og romnych  os iągn ięc iach 
technicznych  grający  z  wiel
kim  uczuciem,  czaruje  słucha
czy  nie  tylko  niepowtarzalnym 
stylem gry ale  i wyjątkową  oso
bowośc ią,  łącząc  skromność 
z poczuciem  humoru  i fantazją. 
Al e  to  przecież  „książę  forte
pianu"... 

Zapraszam  bardzo  serdecz
nie na  wszystkie  koncerty  wie
rząc,  że  będzie  to  spędzony 
czas w miłym  i przyjemnym  to
warzystwie  przyjaciół,  zaś  du
chowo  wzbogacą  się,  co  po
zwoli  łatwiej przetrwać  długie, 
z imowe  wieczory.  zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Dyrektor  MD K 
Barbara NawiutekŻmi jewska ONKA

OKN A 

Po raz siódmy zagra Adam Makowicz. 
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Od dzieci dla nauczycieli  kwiaty, piosenki, wiersze.  Fot. M. Niemiec zyxwutsrponmlkihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

EMERYCI MŁODZI 
I NAJMŁODS I zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

14  października  w  Muzeum  Ustrońskim  zorganizowano  spo
tkanie  emerytowanych  pracowników  oświaty  z okazji  Dnia  Edu
kacji  Narodowej.  Witała  ich  dyrektorzyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Lidi a  Szkaradnik. 
  Chciałabym,  żebyście  państwo  potraktowali  to  spotkanie  rów

nież  jako  dowód  wielkiej  wdzięczności  i  uznania  dla  wszyst
kich  nauczycieli,  którzy  całe  swoje  życie  zawodowe  poświęcili 
na  nauczanie  i wychowanie  kolejnych  pokoleń  ustroniaków.  Jest 
to  wielki  trud  i  wysiłek  i  proszę  wierzyć  pamiętamy  o  tym  nie 
tylko  od  święta,  nie  tylko  w  tym  jednym  dniu.  Myślę,  że  im  ktoś 
starszy  z  tym  większym  rozrzewnieniem  i wzruszeniem  wspomi
na  swoją  szkołę  i  swoich  kochanych  nauczycieli. 

Do  pracowników  oświaty  zwróciła  się  Emili a  Czenibor,  która 
występowała  w  podwójnej  roli    przewodniczącej  Kady  Miasta 
i  długoletniej  nauczycielki: 
  Drogie  koleżanki,  drodzy  koledzy,  w  tym  uroczystym  dniu 
w  imieniu  Rady  Miasta  chciałabym  złożyć  najserdeczniejsze 
życzenia  przede wszystkim  zdrowia  i spokoju.  Kilk a dni  po  moim 
przejściu  na  emeryturę  spotkałam  kolegę,  który  powiedział,  że 
nievyażne,  il e  się  dostaje  tej emerytury,  ale jak  długo  się ją  dosta
je.  Życzę,  żebyście  państwo  dostawali  emeryturę  jak  najdłużej. 

Szczególne  podziękowania  E.  Czembor  skierowała  do  Zuzan
ny  Sikory,  która  z  wielkim  zaangażowaniem  pracuje  na  rzecz 
polepszenia  sytuacji  f inansowej  swoich  koleżanek  i  kolegów. 
Przewodnicząca  Komisji  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  dla 
byłych  Pracowników  Oświaty  otrzymała  list  gratulacyjny. 

Zaskoczona  i  wzruszona  Z.  Sikora  dziękowała  za  docenienie 
pracy  całej,  pięcioosobowej  komisji: 
  Emeryt  może  być  młody,  młodszy  i  najmłodszy.  Staramy  się 
pomagać  młodym,  którzy  mają  przed  sobą  wiele  pięknych  lat, 
ale  nie  możemy  zapominać  o  najstarszych.  Cieszymy  się  kiedy 
ktoś  przychodzi,  składa  wniosek,  podsuwa  pomysły.  Staramy  się 
pracować  jak  najlepiej,  ale  może  nie  zawsze  nam  to  wychodzi. 
Zapraszamy  do  współpracy  wszystkich  chętnych.  Prosimy  o  to, 
żeby  być  odważniejszym,  składać  wnioski,  zgłaszać  uwagi. 

Przedstawicielka  Sekcji  Emerytów  Związku  Nauczycielstwa 
Polskiego  Elżbieta  Tyrn a  składała  podziękowania  za  organizo
wanie  corocznych  spotkań  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej. 
  Życzenia  chcę  złożyć  wszystkim  emerytowanym  pracownikom 
oświaty   mówiła  E. Tyma.   Tym,  którzy  opiekowali  się  zapłaka
nymi  przedszkolakami  i  tym,  którzy  kształtowali  charakter  mło
dzieży.  Także  ludziom,  którzy  dbali,  żeby  w  szkołach  było  czy
sto,  ciepło,  żeby  mogły  sprawnie  funkcjonować. 

Uczestnicy  spotkania  wysłuchali  piosenek  w  wykonaniu  Jana 
Zachara  i  zespołu  „Sunrise"  oraz  obejrzeli  spektakl  w  wykona
niu  uczniów  ze Szkoły  Podstawowej  Nr 2, przygotowanych  przez 
nauczycielki:  Aleksandrę  Pruszydlo  i Urszulę  Śliwkę.  Po  spo
tkaniu  zaproszono  na  poczęstunek.  Monik a  Niemiec 
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POTENCJAŁ DZIECKA 
W  Ośrodku  EdukacyjnoRehabi l i tacyjnoWychowawczym  dla 

osób  niepełnosprawnych  w Nierodzimiu  od września działa  Punkt 
Konsultacyjny.  Pracownicy  ośrodka  czekają  na  dzieci  do  7  roku 
życia,  które  nie  mają  jeszcze  diagnozy  o  niepełnosprawności. 
Na  razie,  u  progu  edukacji,  ich  rodzice  ciągle  szukają  odpowie
dzi  na  pytanie:  Co  się  dzieje?  Dlaczego  rozwój  ich  dziecka  nie 
jest  w  pełni  harmoni jny?  Dlaczego  jest  zaburzony?  Maluchy 
będą  bezpłatnie  korzystać  z  2  godzin  zajęć  indywidualnych 
i grupowych,  które  odbywają  się dwa  razy  w  tygodniu  we  wtorki 
i środy  od  godz.  13 do  18. Zajęcia  grupowe  opierają  się  na  dogo
terapii    zajęciach  z  półtoraroczną  suczką  rasy  golden  retriever, 
muzykoterapii  i  artoterapii    terapii  przez  sztukę.  Indywidualne 
to  spotkania  z  psychologiem,  pedagogiem,  rehabil i tantem,  lo
gopedą  i  muzykoterapeutą. 

 Jest  to dla  nas  całkowicie  nowe  doświadczenie   mówi  dyrektor 
ośrodka  Dorota  Kohut,  która  objęła  to  stanowisko  również  we 
wrześniu  i jest  długoetnim  pracownikiem  placówki.    Rozpoczę
liśmy  pracę  z  małymi  dziećmi,  które  nie  mają  jeszcze  swoich 
nawyków,  stereotypów  w  zachowaniu,  są  nieoszl i fowane.  Nie 
wiemy  jaki  mają  potencjał,  co  stanie  się  w  ich  rozwoju.  Czy 
zrobią  wielki  skok  do  przodu  czy  zatrzymają  się  na  tym  etapie. 
Nie  jesteśmy  cudotwórcami,  ale  zdajemy  sobie  sprawę,  że  małe 
dziecko  ma  największe  możliwości.  Jeżeli  w  jakiś  sposób  uda 
nam  się  wspomóc  rozwój,  namówić  rodzinę,  żeby  pracowała 
z  dzieckiem,  to  będziemy  szczęśliwi. 

Ośrodek  w  Nierodzimiu  znalazł  nowy  pomysł  na  działalność, 
a  już  nadszedł  czas,  że  trzeba  było  odpowiedzieć  na  pytanie:  co 
dalej?  Dotacje  przekazywane  są  jedynie  na  osoby  mające  obo
wiązek  szkolny    dzieci  z  głębokim  upośledzeniem  do  25  roku 
życia,  z  umiarkowanym  do  21.  Miasto  nie  dysponuje  świetlicą 
dla  dorosłych  osób  upośledzonych,  w  powiecie  działają  tylko 
jedne  warsztaty  terapii  zajęciowej. Towarzystwo  Opieki  nad  Nie
pełnosprawnymi,  które  prowadzi  Ośrodek  i  zdobywa  fundusze 
na  jego  działalność,  bez  dotacji,  nie  byłoby  w  stanie  utrzymać 
placówki.  Podjęto  decyzję  o  zajęciu  się  małymi  dziećmi  i  na  tę 
działalność  od  roku  2006  Ośrodek  otrzyma  pieniądze  z  powiatu. 
Na  razie  f inansuje ją  TONN.  Część  z  dzieci,  które  skorzystają 
z  nowej  formy  działalności  może  zostać  podopiecznymi  ośrod
ka  dz ia ła jącego  w  dawnej  fo rmie,  a  inne  rozpoczną  naukę 
w  szkołach  prowadzących  klasy  integracyjne. 

  Obecnie  do  punktu  zgłasza  się  kilkanaście  dzieci,  ale  jest  bar
dzo  duże  zainteresowanie  rodzin  z całego  powiatu  i te dwa  dni  w 
tygodniu  pewnie  okażą  się  niewystarczające.  Teraz  przyjeżdża
ją  dzieci  z Pogórza, Górek, Wisły, Goleszowa  i oczywiście z  Ustro
nia  mówi  dyrektor  D.  Kohut.  Monik a  Niemiec 

Od września Ośrodek w Nierodzimiu prowadzi D. Kohut.  Fot. M. Niemiec 
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Gdybym  złotą  harfę  miała 
to  bym  tobie  na  niej  grała. 
Gdybym  złotą  harfę  miała 
Moja  ty  Ziemio. 
Gdyby  dali  mi  bogowie 

w  godnym 
Cię  wysławiać  słowie 
To  bym  ciebie  wychwalała 
Bym  slowiczą  nutkę  znała 
Moja  ty  Ziemio. 
Takie  skąpe  moje  wiano 
Kie  niewiele  jest  mi  dano 
Przyjmij  skromne  chęci 

moje 
Uciesz  drogie  serce  twoje 
Moja  ty  Ziemio.  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

nej  Starości  z  Cieszyna,  Ewa
nge l ick iego  Domu  Opieki 
„Emaus"  z  Dzięgielowa  oraz 
z Domov  Duchodcu  z  Czeskie
go  Cieszyna. 

Tematem  wern isażu  były 
„Cztery  pory  roku".  Każda 
z  części  przedstawiała  bardzo 
c iekawe,  różnorodne  prace. 
Wiosnę  charak te ryzowa ły 
kwiaty  z  bibuły,  rysunki  na 
szkle,  wyklejanki,  a  także  pra
ce  o  tematyce  świą tecznej  
kartki  świąteczne,  pisanki  wy
konane  różnymi  technikami. 
Lato    to  prace  z  masy  solnej  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

Prace mieszkańców MDSS przedstawiała dyrektor Ilona Niedoba. 

Wierszem  cieszyńskiej  poet
ki  Emili i  Michalskiej  naczel
nik  Wydziału  Oświaty,  Kultu
ry,  Sportu  i  Turystyki  Urzędu 
Miasta UstrońzyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Danuta  Koenig 
rozpoczę ła  wern isaż,  który 
odbył  się  1  paźdz ie rn ika 
w  Muzeum  Ustrońskim  im.  J. 
Jarockiego. 

Wystawa  zorganizowana  zo
stała  przez  Miejski  Dom  Spo
ko jnej  Starości  w  Ust ron iu 
i  jest  efektem  trzyletniej,  sys
tematycznej  pracy  pensjona
riuszy  MDSSu  podczas  tera
pii  za jęc iowe j.  Na  wern isaż 
przybyli  przedstawiciele  władz 
miasta:  przewodnicząca  Rady 
Miasta  Emil i a  Czembor,  wi
burmistrz Jolanta  Krajewska
Gojn y  oraz  k ierownik  Miej 
skiego  Ośrodka  Pomocy  Spo
łecznej  Zdzisław  Dziendziel. 
Także  dyrekcja  Powiatowego 
Domu  Pomocy  Spo łecznej 
„Pogodna  Jesień"  wraz  z  pen
sonariuszami,  Domu  Spokoj

koszyczki  z  kwiatami,  wykle
janki  z  bibuły,  wazoniki  wy
konane  z gliny  oraz  kwiaty  ha
f t owane  na  papierze.  Różne 
kompozycje  z  kwiatów,  cieka
we  prace  z gliny  i masy  solnej, 
haftowane  chusteczki  obrazki 
to  prace  charakteryzujące  je
sień.  Z ima    prace  związane 
głównie  z  tematyką  świątecz
ną    choinki,  mikołaje,  hafto
wane  serwetki,  ozdobne  butel
ki .  Zima  to  także  okres  karna
wałowy,  zatem  ekspopnowano 
różnego  rodza ju  koty l iony, 
czapki  i  kapelusze.  Autorzy 
prac  to  ludzie  schorowan i, 
mający niesprawne  palce  i nie
j ednok ro tn ie  wykonan ie 
„dzieł"  wymagało  dużego  wy
si łku  z  ich  strony.  Wernisaż 
zakończył  się  występem  ze
społu  dziecięcego  z  Gminne
go  Ośrodka  Kultury  w  Gole
szowie,  po  którym  goście  zo
stali  zaproszeni  na  poczęstu
nek.  Katarzyn a  Magierska 

Który rocznik lepszy?  Fot. W. Suchta zyxwutsrponmlkihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

60 LAT OGOLNIAKA 
14  października  uroczyście  obchodzono  jub i leusz  Liceum 

Ogólnokształcącego  im. Pawła  Stalmacha  w Wiśle. Obchody  roz
poczęło  nabożeństwo  ekumeniczne  w  kościele  ewangelickoau
gsburskim,  znajdującym  się  obok  szkoły.  Kazania  wygłosili  ab
solwenci  LO,  obecnie  księża:  proboszcz  parafii  ewangel icko
augsburskiej  w  Jaworzu  ks.  Władysław  Wantulok  i  duszpasterz 
akademicki  d iecezji  b ie lskożywieck iej  ks.  Wies ław  Greń. 
W  nabożeństwie  uczestniczyli  także  ks.  biskup  Paweł  Anweiler 
i  ks.  biskup  Tadeusz  Rakoczy,  którzy  również  zwrócili  się  do 
absolwentów.  Życzenia  z  okazji  jubi leuszu  składał  poseł  Jan 
Szwarc,  swego  czasu  inspektor  oświaty  w  Wiśle.  Starosta  Wi 
told  Dzierżawski  wręczył  nagrody  powiatowe  dla  obecnej  dy
rektorki  LO  Danuty  Kozyr y  i  nauczycielki  L O  Mari i  Paszek. 
Absolwent,  a  obecnie  burmistrz  Wisły  Jan  Poloczek  gratulował 
i  mówił  z  wdzięcznością  o  tym,  co  ze  szkoły  wyniósł.  Dyrektor 
Delegatury  Kuratorium  Oświaty  w  BielskuBiałej  Józef  Szcze
pańczyk  odczytał  list  gratulacyjny  oraz  wręczył  stypendium 
MEN  uczniowi  LO, skoczkowi  narciarskiemu  Mateuszowi  Wan
tulokowi .  Dyrektor  L O  w  latach  70.  Jan  Kro p  mówił  o  posłan
nictwie  nauczycieli,  wspominał  czasy,  gdy  ogólniak  w  Wiśle  był 
najlepszy  w  powiecie.  Odczytano  też  listy  od  biskupa  Kościoła 
ewangel ickoaugsbursk iego  Janusza  Jaguckiego  oraz  od  nie
obecnych  na  uroczystości  byłych  dyrektorów  LO. 

Przez  cały  dzień  abso lwenci  mogli  zw iedzać  szkolę,  zaś 
w  Muzeum  Beskidzkim  oglądano  wystawę  prac  plastycznych 
obecnych  uczniów  LO. 

Na  zakończenie  poszczególne  klasy  urządzały  sobie  spotka
nia  w  wiślańskich  restauracjach.  Zazwyczaj  wspominano  daw
ne,  szkolne  czasy,  choć  nie  brakło  dyskusji  na  tematy  aktualne, 
a  nawet  polityczne.  Wojsław  Suchta 

Role się odwróciły. Absolwent, obecnie dziennikarz radiowy, Marek Cieślar 
odpytuje swą wychowawczynię i nauczycielkę angielskiego Mirosławę Gab
ską Ślusarczyk.  Fot. W. Suchta 
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J A K  Ł A P A Ć 
P I R A T Ó W zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

11  października  odbyło  się  zebranie  mieszkańców  Hermanie. 
Prowadziła  j e  przewodnicząca  Zarządu  OsiedlazyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Mari a  Chole
wa,  W zebraniu  wzięli  udział  przedstawiciele  ustrońskiego  sa
morządu:  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emil i a  Czembor,  bur
mistrz  Ireneusz  Szarzeć,  wiceprzewodniczący  RM  Stanisław 
Mal in a  oraz  radni  z  Hermanie  Hal in a  PuchowskaRyrych 
i  Wiesław  Śliż. 

Dyskutowano  przede  wszystkim o remontach  poszczególnych 
ulic,  odśnieżaniu,  oświetleniu.  Jedna  z mieszkanek  po  zgłosze
niu  kilk u  wniosków  odnośnie  ul.  Folwarcznej,  najnormaln iej 
w  świecie  spisała  burmistrza.  Owa  pani  nieco  się  spóźniła,  więc 
nie  słyszała  jak  M.  Cholewa  przedstawiała  gości  zebrania.  Gdy 
po  zadanych  pytaniach  burmistrz  chciał  odpowiadać,  mieszkan
ka  nieco  zaskoczona  stwierdziła,  że  nie  wie z kim  ma  do  czynie
nia,  po  czym  zapytała  burmistrza  o personalia,  za jmowane  sta
nowisko,  numer  telefonu.  Wszystko  skrzętnie  zapisała  po  czym 
opuściła  zebranie. 

Dość  długo  rozmawiano  o piratach  drogowych  siejących  po
strach  na  osiedlu.  Na  wąsk ich  os ied lowych  drogach  jeżdżą 
z  zawrotną  prędkością.  Mieszkańcy  postulowali,  by  częściej  był 
na  osiedlu  widoczny  dzielnicowy,  straż  miejska.  Niektórzy  ze
brani  postulowali  instalowanie  kolejnych  garbów  na  ulicach,  na 
co  inni  twierdzili,  że  garby  są  nieskuteczne,  gdyż  piraci  drogowi 
tuż  za  garbem  potrafią  rozwinąć  znaczną  prędkość.  Co  ciekawe 
wszyscy  zabierający  głos  twierdzil i,  że  dokładnie  wiedzą  kto 
jeździ  tak szybko.  Dzielnicowy  Andrzej  Słotwiński  prosił o  zgła
szanie  takich  przypadków  bezpośrednio  na  policję.  Mieszkańcy 
odpowiadali,  że  to on  powinien  być  częściej  na  miejscu,  na  co  A. 
Słotwiński  odpowiadał,  że  poza  dzielnicą  ma  jeszcze  inne  obo
wiązki.  Postulaty  zgłaszano  także  pod  adresem  straży  miejskiej, 
którą  na  zebraniu  reprezentował  Dariusz  Konicki . 

Inny  problem  związany z bezpieczeństwem  na ulicach,  to  chod
niki . Na  ul. Sztwiertni  duży  ruch,  chodzą  tam  dzieci,  a brak  chod
nika.  Może  więc  wydzielić  bezpieczny  pas    postulował  jeden 

Powszechnej  Spółdzielni  Spożywców  w Ustroniu  związane z 

obchodem  jubi leuszu  85lecia  istnienia  Spółdzielni,  które 

odbędzie  się 9  grudnia  2005  r.  Obchody  jubi leuszu 

rozpoczną  się  o godz.  15.00  w „Prażakówce"  w  Ustroniu 

koncertem  zespołu  „Równica". 

Zaproszenie  k ieru jemy  p rzede  wszystk im  do 

c z ł o n k ó w,  p r a c o w n i k ów  o r az  s y m p a t y k ów  n a s z ej 

Spółdzielni. 

Osoby  z a i n t e r e s o w a ne  wz ięc iem  udz ia łu  w 

•  jubi leuszowym  święcie  naszej  Spółdzielni  prosimy o odbiór 

imiennych  zaproszeń  w  siedzibie  „Społem"  PSS  w  Ustroniu 

przy  ul. 3 Maja 4  w dniach  od  20  października  do  6  l istopada 

br.  (pon iedz ia łekp ią tek,  godz.  7.0015.00).  Imienne 

i  zaproszenie  upoważnia  do uczestnictwa  w  uroczystości 

:  zakończonej skromnym  poczęstunkiem. 

Szczegółowych  informacji  udzielamy  pod  numerem 

telefonu  (033)8543310. 

Serdecznie  zapraszamy.  zwusromkiedVUIF

V Zarząd  oraz  Rada  Nadzorcza 

„Społem"   PSS w  Ustroniu  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

Na  zebranie przyszło kilkanaście osób.  Fot. W. Suchta 

z  mieszkańców.  Burmistrz  odpowiadał,  że  ulica jest  za  wąska  by 
wybudować  tam  chodnik,  nierealne  jest  też  wydzielanie  ścieżki 
dla  pieszych.  Granice  posesji  leżą  zbyt  blisko  drogi. 

Dzielnicowemu  zgłaszano  zbyt  głośne  zachowanie  się  gości 
wychodzących  w nocy  z baru.  Tu  jednak  nie  było  zgody,  gdyż 
inni  mieszkańcy  twierdzili,  że  za  zakłócanie  ciszy  nocnej  odpo
wiedzialna  jest  młodzież  wracająca z dyskotek.  Dzielnicowego 
pytano  też,  co  dalej  ze  sprawą  wyciętych  sosen,  na  co  otrzymali 
odpowiedź,  że sprawa została  umorzona, gdyż  nie ustalono  spraw
cy.  A.  Słotwiński  apelował  o zgłaszanie  od  razu  policji  wszel
kich  nagannych  zachowań.  Inni  mówili o konieczności  zwraca
nia  uwagi  młodym  ludziom,  gdy  się  niewłaściwie  zachowują. 
Tu  też  nie  było  zgodności,  bo  jak  stwierdził  jeden  z  mieszkań
ców,  uwagi  zwracać  nie  będzie,  bo  chce  mieć  całe  szyby. 

Tak jak  w  innych  dzielnicach  sporo  zastrzeżeń  miano  do  jako
ści  odśnieżania.  Burmistrz  odpowiadał,  że  to  się  na  pewno  po
prawi, szczególnie na skrzyżowaniach.  Chwalono  natomiast  przy
wrócenie  boiska  w  Hermanicach. 

Odnoszono  się  do  spraw  wykraczających  poza  dzielnicę.  Mó
wiono o oznakowaniu  ulic, które  nie jest  najlepsze. Jeden  z  miesz
kańców  postulował  zniesienie  zakazu  zatrzymywania  się  na  ul. 
Mickiewicza.  Jest  tam przychodnia  i wszyscy  się zatrzymują  przy
wożąc  chorych.  Znak  jest  więc  fikcją. 

Burmistrz  odnosił  się  do  poszczególnych  wniosków,  zwłasz
cza  tych  szczegółowych  dotyczących  poszczególnych  ulic.  In
formował o możliwych  terminach  realizacji.  Gdy  stwierdził,  że 
nie  wszystko  da  się  zrobić  od  razu,  bo  nie  ma  tylu  pieniędzy, 
zebrani  powołali  się  na  relacje  z ostatniej  sesji  w  GU  zatytułowa
nej  „Budżet  rośnie".  Wojsław  Suchta  zwutsrponmljifedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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29 września  2005  r. minęła  trzecia  rocz
nica śmierci Marii Skalickiej  (19232002). 
Postać  tę  bez  wątpienia  należy  przypo
mnieć. Należy  bowiem  do grona osób  naj
bardziej  zasłużonych  dla  kultury  Ustro
nia.  Pięknie  i na  stałe  wpisała  się  w  histo
rię  naszego  miasta.  Rozkochana  w  rodzi
mej  cieszyńskiej  ziemi  przez  całe  życie 
z miłością  i pasją  kolekcjonowała  wszyst
ko, co z tą ziemią  związane. W swojej dzia
łalności  nawiązała  do  najpiękniejszych 
tradycji  cieszyńskich  bibliofilów ,  którzy 
szerzyli  kult  książki  polskiej  na  Śląsku 
Cieszyńskim,  budząc  i utrwalając  narodo
wą  tożsamość.  To  przecież  tu,  na  Śląsku 
Cieszyńskim  odnaleziono w  1928 r. pierw
szy  polski  ekslibris  portretowy  (1612  r.!) 
ks.  Jerzego  Trzanowskiego,  pisarza  i  po
ety  religijnego  rodem  z  Cieszyna.  Tu  po
wstał  odkryty  przez  znanego  bibliofi l a 
i  ludowego  pisarza  Jana  Wantułę  z  Ustro
nia  pierwszy  polski  ekslibris  chłopski  na
leżący  do  kronikarza  i  właściciela  biblio
teki    Jury  Gajdzicy  z  Cisownicy  Malej 
koło  Ustronia.  Z  szacunku  i  fascynacji 
ludźmi  tej ziemi,  książką  jej  znaczeniem  i 
historią  powstała  bogata  i  piękna  kolek
cja  Marii  Skalickiej  podarowana  później 
miastu  Ustroń  wraz  z  domem  i  ogrodem, 
stanowiąca  obecnie  Oddział  Muzeum 
Ustrońskiego.  Znajdujemy  tu  zwłaszcza 
książki  tzw.  „cieszyniana",  będące  świa
dectwem  dawnego  i współczesnego  życia 
gospodarczego,  kulturalnego  i  artystycz
nego  ziemi  cieszyńskiej.  Są  także  staro
druki,  druki  bibliofilski e  i unikatowe.  Jest 
kolekcja  3,5  tysiąca ekslibrisów  będących 
małymi  arcydziełami  sztuki  graf icznej 
i bogata  literatura ekslibrisologiczna.  Wię
zy  przyjaźni  z  wieloma  polskimi  twórca
mi  zaowocowały  pokaźnym  i  cennym 
zbiorem  prac  m.in.  P. Stellera,  J.  Wałacha, 
S.  Jaworskiego,  L.  Konarzewskiego,  M. 
Siary, Z. Jóźwika  i innych.  Znajdujemy  tu 
także  wy ją tkowo  piękny  zbiór  medali. 
Maria  Skalicka  była  jednym  z  twórców 
kultury,  którzy  ściśle  związani  z  własnym 
środowiskiem,  doskonale  rozumieją  jego 
aspiracje  i potrzeby  kulturalne.  Była  czło
wiekiem  nadzwyczaj skromnym,  pracowi
tym  i bezinteresownym.  Dobra  dla  ludzi  
cieszyła  się  ich  wielkim  szacunkiem  i  au
torytetem.  Była  aktywnym  członkiem 
i „dobrym  duchem"  wielu  śląskich  stowa
rzyszeń  m.in.  Śląskiego  Towarzystwa 
Przyjaciół Książki w  Katowicach,  Polskie
go  Towarzystwa  Ewangelickiego,  Macie
rzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Śląskiego  Od
działu  Towarzystwa  Chopinowsk iego. 
Była  wysoko  ceniona  w  środowisku 
bibliotekarskim  Katowic,  a  wśród  kolek
cjonerów  pozostała  niekwestionowanym 
autorytetem.  Była  współorganizatorem 
wieczorów  muzycznych  w Kościele  Zmar
twychwstania  Pańskiego  w  Katowicach. 
Prowadziła  szeroką  działalność  popular
nonaukową  wygłaszając  m.in.  odczyty 
o  Karolu  Kotschym,  Janie  Sztwiertni,  Ka
rolu  Miarce,  Pawle  Stellerze,  Damianie 
Wieluchu  z  Jabłonkowa  i Józefie  Kiedro
niu.  Na  uwagę  zasługuje  także  jej  doro
bek  piśmieniczy.  Publikowała  swoje  arty
kuły  na  łamach  miesięcznika  „Słowo  i 
myśl", opracowała  m.in. szczegółową  kro
nikę  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Przyjaciół  Książki  obejmującą  lata  1968
1988  pt.  „ W  kręgu  bibliofiló w  polskich". 
Wstępem  opatrzyła  druki  bibl iof i lski e 
dotyczące  Jana  Wantuły  i Tobiasza  Wisz
niewskiego. 

A  oto  jak  wspominają  ją  przyjaciele. 
W  roku  1993,  z okazji  otwarcia  „Zbiorów 
Marii  Skalickiej"  Bożena  i  Ryszard  Ga
brysiowie  z  Katowic  tak  piszą:  „Czujemy 

MARI A 
SKALICK A 

JAK Ą 
PAMIĘTAM Y 

ją    niemalże  rodzinnie    od  samego  po
czątku  współdziałali,  jakie  połączyły  nas 
z  Panią  Marią  w  górnośląskiej  Ekspozy
turze  Towarzystwa,  któremu  patronuje 
Fryderyk  Chopin.  Ta  przyjaźń  nie  miała 
uwertury, powstała  natychmiast, bez  szum
nych  słów,  jakby  niepostrzeżenie,  z  całą 
naturalnością  i trwale.  Wiemy,  że  odczuło 
ów dar spolegliwej przyjaźni  i oparcia  wie
lu  ludzi  także w  innych strefach tam,  gdzie 
obecna  jest  Maria  Skalicka:  wśród  biblio
filów ,  w  Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej, 
w  Polskim  Towarzystwie  Ewangelickim 
czy  Komitecie  upamiętniającym  dzieło 
Jana  Sztwiertni.  Istotę  owego  daru  stano
wi  wewnętrzna  jasność  i  przemożnie 
udzie la jąca  się  swoistazywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGEDCBA  promienność 
w przeżywaniu  wydarzeń, wytworów  sztu
ki ,  pamiątek  rodzinnych  dziejów;  pro
mienność  sposobu  życia  nakierowanego 
na piękno  i dobro.  Łatwo  tu dostrzec  wiel
ką  tęsknotę  za  wszystkim,  co  artystyczne, 
pod  warunkiem  wszakże,  iż  artyzm  nie 
zamyka  się  i  nie  wyczerpuje  w  skorupie 
własnej  piękności,  lecz  scala  estetyczne  z 
etycznym.  Jedno  powinno  być  światłem  i 
przedłużeniem  drugiego.  Nie  przypadko
wa  to w tym  miejscu dygresja, ale  oczywi
ste  echo  niejednej  naszej  z  Marią  rozmo
wy!  Nie  będąc  twórczynią  opusów  kom
pozytorskich,  malarskich  czy  poetyckich 
należy  Pani  Maria  Skalicka  bez  wątpie
nia  do  kręgu  autentycznych  twórców  kul
tury.  Uwieńczenie  lat  zbieracza  stanowi 

wypełniony  rzeczami  pięknymi  i  ważki
mi świadectwami  przeszłości dom w  Ustro
niu,  podarowany  miastu  urodzenia,  małej 
i  wielkiej  Ojczyźnie.  Ożywiony  zbiorem 
ksiąg, ekslibrisów,  grafik  i medali  zbiorek 
latami  przez  Panią  Marię  komponowany, 
będąc  kiedyś  jej  kolebką  stał  się  z  póź
niejszej  perspektywy  celem  i  wreszcie 
dziełem  autorskim,  aspektem  „ lekcj i " 
o  życiu  godnym  i celowym,  odpowiedzią 
 jedną  z wiciu   odkrywającą  sens  i  smak 
wędrowania  przez  świat  tym,  którzy  nie 
wiedzą jak  i po co żyją  lub po ludzku  zwąt
pili ,  inaczej niż Pani  Maria, mocna  zawsze 
siłą  wytrwałej  wiary. Tej, która  wyraża  się 
w otwartości,  zaufaniu, w  byciu  dla  kogoś 
drugiego,  i  tej  najintymniejszej:  wobec 
Boga.  Bardzo  piękna  w  dedykowanym 
Ustroniowi  zbiorze  wydaje  się  harmonia 
pomiędzy  tym, co swojskie  i co  światowe. 
Cieszyniana  stoją  tu  obok  uniwersaliów, 
okazując  się  ich  nierozerwalną  częścią, 
pryzmatem  i  barwą  tożsamości  niesionej, 
już  to  przez  ekslibris  z  Cisownicy,  przez 
starośląski  kancjonał,  już  przez  medal 
z  Chopinem.  Jest  tutaj  miejsce  zarówno 
dla  mistrzów  mniejszych  i  dla  geniuszy, 
zatem  i dla  Jana  Sztwiertni   stąd  właśnie, 
jak  Pani  Maria,  wyrosłego    i  dla  Chopi
na, obu  przez  nas,  w  różnym  doborze  pry
zmatu  pamięci,  umiłowanych  i  jednako, 
podług  każdemu  właściwych  proporcji, 
niezbędnych  dzisiejszemu  i  nadchodzą
cemu  światu." 

O  bibliofilskich  pasjach  Marii  Skalic
kiej  pisze  także  Danuta  Musioł  we  wspo
mnieniu  „Książki  mają  swoje  uśmiechy". 
„Mari ę  Skalicka  poznałam  w  gronie  osób 
ogarniętych  wyjątkowo szlachetną  pasją
milością  do  ksiąg  uczonych  i  pięknych. 
Na jednym  z comiesięcznych  zebrań  Od
działu  Śląskiego  Towarzystwa  Przyjaciół 
Książki  w  Katowicach,  a  było  to  chyba 
w  1970  roku,  z  wielką  życzliwością  od
niosła  się  do  mnie  miła  i  wzbudzająca 
sympatię  Pani  Maria,  co  przesądziło,  że 
postanowiłam  włączyć  się  do  prac  tego 
c iekawego  zespołu  ludzi.  Wspólne 
uczestniczenie  w  ogólnopolskich  zjaz
dach  bibliofilskich,  konferencjach,  jubi
leuszach,  aukcjach,  wystawach,  wyciecz
kach,  spotkaniach  organizowanych  przez 
inne  Towarzystwa,  a  także  podobne  umi
łowanie  przyrody,  sztuki,  świata    spo
wodowały,  że  od  tamtych  lat  łączy  nas 
żywa  i wypróbowana  przyjaźń, którą  bar
dzo  sobie  cenię.  Takie  walory  jej  osobo
wości  jak  niezwykła  pracowitość,  rzetel
ność  i  znakomity  zmysł  organizacyjny 
spowodowały,  że  przełożeni  i  pracowni
cy do dziś wspominają  Ją  bardzo  serdecz
nie.  Dla  pełniejszej  charakterystyki  Jej 
osobowości  posłużę  się  cytatem  z  Jana 
Parandowskiego  ...  przyjacielem  książki 
jestem  od  zawsze.  Zżyty,  związany  z  książ
ką  jestem  od  dzieciństwa.  Pamiętam,  ja
kie  ogarnęło  mnie  wzruszenie,  kiedy  na 
wystawie  dawnej  książki  dziecięcej  z 
okazji  III .  Ogólnopolskiego  Zjazdu  Bi
bliofiló w  w  Lodzi  w  1987  roku  Maria  na 
próżno  szukała  swojej  ukochanej  lektu
ry  „Stasia  i  Józi  wędrowanie",  odkry
wającej  najmłodszemu  czytelnikowi  ta
jemniczy  świat  baśni." 

Iren a  Maliborsk a 
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ust rońsk ieywutsrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  ga le r ie ,  muzea, 
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M I EJ SK A  BI BLI OT EK A  PU BLI CZ N A  im .  J .  Wa nt uł y  zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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 ST ROŃ SK I E  im .  J .  J a roc k ie 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" 
Muzeum  czynne:  w poniedziałki  9  14 

we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9  14 
w soboty,  niedziele 9.30   13. 

ODDZ I A Ł  M U Z EU M  „Z BI OR Y  M ARI I   SK ALI CK I EJ " 
ul. 3 Maj a  68,  tel.  8542996. 

Ekspozycja  prac  wybitnych  polskich  twórców:  P.  Stellera, 
J. Wałacha,  S. Jaworskiego,  L.  Konarzewskiego,  M.  Siary,  Z.  Jóźwika 
i  innych. 

Kolekcj a  medali:  poczet  królów  i  książąt  polskich,  dzieje  oręża 
polskiego, medale z dziedziny  kultury  i sztuki. 
— Starodruki ,  kolekcja  3,5  tysiąca  exlibrisów,  druk i  bibliofilski e 
i  unikatowe.  Cenny  zbiór   książek    CieszynianazywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGEDCBA  (możliwość 
korzystania  ze  zbiorów  przez  uczniów  i  studentów). 
— Walka o niepodległość w czasie II  wojny światowej: Polskie Państwo 
Podziemne, Polskie Siły Zbrojn e na Zachodzie, Żołnierze  Września 
1939 r., Wojsko Polskie na  Wschodzie  i martyrologi a  mieszkańców 
Ustronia.  (Zapraszamy  nauczycieli  i uczniów  na ciekawe  lekcje  historii) 
Atrakcyjne wystawy  czasowe,  wernisaże  i koncerty. 
KLU B  PROPOZYCJI    klub  tysiąca  inicjatyw  i spotkań  z ciekawymi 
ludźmi;  LATAJĄC A  AKADEMI A  SZTUK     warsztaty  artystyczne 
dla dzieci  i młodzieży; OPOWIEŚCI  NIESŁYCHAN E   cykl  spotkań 
etnograficznych. 
Oddział  czynny: 
od środy do niedzieli w godz.  1116 

GALERI A  SZ T U K I  WSPÓŁCZ ESN E J   „N A  GOJ ACH " 
B&K  Heczkowie  ul. Błaszczyka 19,  tel.  85411 00.  Galeria czynna cały czas. 

GALERI A  SZ T U K I  WSPÓŁCZ ESN E J   „Z AWODZ I E " 
ul. Sanatoryjna  7,  tel. 8543534  wew.  488. 
Galeria czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9  1 3. 

BI U R O  PROM OCJ I   I   WY ST A W  ART Y ST Y CZ N Y C H 
Rynek 3A,  tel. 8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Biur o i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

CH RZ EŚCI J AŃ SK A  FU N DACJ A  „Ż Y CI E  I   M I SJ A " 
ul. 3 Maj a  14,  tel. 854 45 22,  fax 854  18  14 
U ST ROŃ SK I E  ST OWARZ Y SZ EN I E  T RZ EŹ WOŚCI 
KU) Abstynenta  „RODZNA",  Ustroń, ul. Rynek 4  (byłe  liceum  koło  ZUS) 
MITYN G  AA   czwartek  od  17.30 MfTYN G AkAnon.  wtorek  od  17.30 
Kłuto Abstynenta   w pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  teł.  kontaktowy:  0 601  516  854. 

FU N DACJ A   Św.  AN T ON I EGO, ul.  Kościelna  21,  tel. 854  17 72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  wspóluzależnień 

wtorek  9.0010.00 
czwartek  16.0017.00 

Psycholog   każdy ostatni piątek miesiąca 
Punkt  wydawania  odzieży   pon. śr. pt.  10.00  14.00 

WY ST AW A  M OT OC Y K L I   Z A B Y T K O W Y C H 
—  RDZ AW E  DI AM EN T Y 
ul.  Partyzantów  1 
Od  wtorku  do niedzieli   godz.  10.00   18.00 

M I EJ SK I   DOM  K U LT U R Y  „PRAŻ AK ÓWK A " 
ul.  Daszyńskiego  28,  teł.  8542906.  email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski,  rękodzieło  artystyczne,  teatralne  i recytatorskie,  modelarskie, 
akrobatyka   zajęcia  odbywają  się po  południu. 

20 października 2005  r. 

kur s j . angielskiego dla dorosłych   czwartek godz.  17.00   sala nr 8 
gimnastyka  lecznicza   poniedziałki  i czwartki  godz.  19.00  okRO

- 20.00, 

 piątek godz. 8.30   s. nr 7 
aerobic    poniedziałek  i  czwartek  od  godz. 

19.00 do 20.00sala  nr 7 

T O W A R Z Y S T W O  K SZ T AŁCEN I A  A R T Y S T Y C Z N E G 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 

M I EJ SK A  I N FORM ACJ A  T U RY ST Y CZ N A 
Rynek 2, tel. 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30   17.00 

 sobota 8.30   13.00 
ul. Sanatoryjna 7,8542025   od poniedziałku do piątku 8.45   16.00 

 sobota 8.45   13.00 

K OM I SARI A T  POLI CJ I   U ST ROŃ 
ul. 3  Maj a  21,  (tel. alarm.  997);  tel. 8542413;  8543413. 

ST RA Ż  M I EJ SK A  U ST ROŃ 
ul. Rynek  4,  tel. 8543483;  kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

18  października na ratuszu zainstalowano zegar, który będzie bił odpowied
nią  ilość  razy o każdej pełnej godzinie. Również tego dnia o godz. 14.28 
z ratusza zabrzmiał hejnał naszego miasta. Od  19  października grany będzie 
zawsze w południe.  Fot. W.  Suchta 
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KULTUR A zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

Początek kariery  artystycznej jest  czasem zupełnie  nieoczekiwany. Albo 
podczas pasowanie na pierwszaka starszego rodzeństwa...Fot. M. Niemiec zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Zginęły  indeksy  MSTD  o  nume
rach 372/2003 Paweł Klamut; 367/ 
2003  Marcin  Żebrowski. 

Masaż  leczniczy w domu  pacjenta 
wykonuję. Tel.  0508486551. 

Szukani  lokalu  do  wynajęcia 
w centrum Ustronia  (minimum 70 
m2). Tel.  0600989526. 

Robienie  soku  z owoców;  elek
tryczne rąbanie drzewa. 
Tel.  8528112. 

Korepetycje z języka  niemieckie
go. Tel.  8541435. 

Udzielam  lekcji gry na fortepianie 
  niedrogo.  Ustroń,  0887497
529. 

Do wynajęcia mieszkanie. 
Tel.  8528112. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, 
tel. 8544997.  Bankiety,  domowa 
kuchnia. Zapraszamy 
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27.10  godz. 9.00  Barwy  brzmienia    audycja  muzyczna 
środa  Filharmonii  Śląskiej  dla gimnazjalistów  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

MDK  „  Prażakówka  ". 
28.10  godz.  18.00  USTROŃSKA  JESIEŃ  MUZYCZN A 

piątek  Na strunach  harf    koncert  przy  świecach, 
wstęp  wolny,  MDK  „Prażakówka". 

SPORT 
20.10  godz.  18.00  TRS  Siła  Ustroń   SCS  Sokół  Chorzów 

czwartek  mecz  siatkówki  o  mistrzostwo 
województwa  śląskiego  juniorek 
sala  gimnastyczna  Szkoły  Podstawowej  nr2 

22.10  godz.  10.00  Integracyjn e  Zawody  dla  Rehabilitantów 
sobota  Nordi c  Walkin g    dolna  stacja  Kolei 

Linowej  na  Czantorię 
2223.10 godz.  10.00  Puchar   Besk idów  Dzieci  i  M łodz i kó w 

sobota  w Rugby 
niedziela  stadion  KS  Kuźnia 

KIN O 
21 27.10  godz.  18.45  Karo l  człowiek, któr y został  papieżem 

historia  życia  Karola  Wojtyły  do  momentu 
jego  wyboru  na  papieża. 

28.103.11 godz. 18.15  Garbi   super   rybk a  komedia  USA  (12 1.) 
28.103.11 godz. 19.50  Imperiu m  Wilkó w  sensacyjny  Francja  (18  1.)  zyxwutsrponmlkihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

DYŻURY  APTEK 
79.10  apteka Elba,  ul. Cieszyńska 2,  tel.8542102 
1012.10  apteka 111,  ul. Skoczowska 111,  tel.8542489 
1315.10   apteka Centrum ,  ul. Daszyńskiego 8,  tel .  8545776 

O S T R O W S K A zwutsrponmljifedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

dziesięć  lat  temu 
Pisaliśmy  po  śmierci  Józefa  Pilcha:  I my  w  redakcji  Gazety 

Ustrońskiej  poznaliśmy  jego  spokojny  i  otwarty  charakter.  Słu
żył  pomocą,  doradzał,  a jego  krytyka    wyważona  i  spokojna  
zawsze  była  pomocną.  Odszedł  człowiek  prawy  i serdeczny,  mą
dry  i  uczciwy.  Trudno  będzie  wypełnić  pustkę  po nim w  naszym 
mieście.    Dopóki  mi sił i zdrowia  starczy,  będę  się starał  zasłu
żyć  w  waszych  sercach  na  miano  uczciwego    mówił  pan  Józef 
podczas  jubileuszu  swego  osiemdziesięciolecia.  Postanowieniu 
temu  pozostał  wierny  do  końca. 

•  •  •  

Jako  neonatolodzy  musimy  również  wiedzieć,  jakie  było  życie 
płodowe  jeszcze  nienarodzonego  dziecka.  Jest  to o tyle  interesu
jące,  że nam  wydaje  się, że  noworodek,  jest  to  mały  człowiek  
przychodzi  na świat  i jest  zdrowy.  Tak  naprawdę  jest  to  człowiek, 
który  często  choruje,  a schorzenia  przebiegają  u niego  w  zupeł
nie  inny  sposób  niż u  dorosłych    mówił  dr Janusz  Świetlicki, 
konsultant  medyczny  podczas  II  Katowickich  Szkoleń  Neona
tologicznych,  które  odbyły  się w  Tulipanie. 

•  •  •  

W  niedzielę,  15 października  przy  ul.  Stawowej  znaleziono 
chorego  kota.  Po  przeniesieniu  go  do  lecznicy  dla  zwierząt 
i  dokładnych  badaniach  u  zwierzęcia  stwierdzono  wściekliznę. 
Dlatego  wszystkie  osoby,  które  w  ostatnich  dwóch  tygodniach 
miały  kontakt  z bezpańskim  burym  kotem  (szary  w pręgi)  powin
ny  bezwzględnie  skontaktować  się z  lekarzem  bądź  Stacją  Sani
ta rn o  Epidemiolog  iczną. 

•  •  •  

8  października  po  ciekawym  i  szybkim  meczu  Kuźnia  Ustroń 
wygrała  na  własnym  boisku  z LKS  Drzewiarz  Jasienica.  Jedyną 
bramkę  strzelił  w  11 minucie  Janusz.  Szal bot.  (mn ) 

20 października  2005 r. zwutsrponmlkjiecbaZUTSRONIHGEDBA

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Do wynajęcia  mieszkanie. 
692741763. 

Niemiecki  korepetycje, tłumacze
nia. Tel. 8542744,0607727992. 

Ogólnopolska  firma  działająca 
w branży  sanitarnej i instalacyjnej 
zatrudni do działu handlowego pra
cowników ze znajomością  branży. 
Ustroń,  ul. Cieszyńska  51,  teł. 
0605175851.  Mil e  widziane 
orzeczenie o niepełnosprawności. 

Do wynajęcia pokój. 
Tel. 8541435 po 17.00 

Atrakcyjne chwilówki  na telefon. 
(032)  7876457. 

Hotel  „Tulipan"  w Ustroniu, ul. 
Szpitalna  12 zatrudni Panią do pra
cy w recepcji. Zgłoszenia osobiście 
(CV + list motywacyjny + zdjęcie) 
codziennie w godz.  10.0012.00 

...albo podczas jubileuszu  „Równicy".  Fot. M. Niemiec 

cowtor 



PLAŻOWKAWSIL E zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Trwają  rozgrywki  juniorek  w  siatkówkę  o  mistrzostwo  woje
wództwa  śląskiego.  Juniorki  to  dz iewczęta  roczników  1987 
i  młodsze.  W  rozgrywkach  uczestniczy  drużyna  juniorek  TRS 
„Siła"  Ustroń.  Dotychczas  rozegrano  sześć  kolejek  spotkań,  przy 
czym  w  jednej  kolejce  „Siła"  pauzowała.  Nasze  dziewczęta  do
tychczas  wygrały  na  wyjeździe  z  LK S  PTL  Pszczyna  3:0,  prze
grały  we  własnej  sali  z  STS  Victorią  Lubliniec  2:3,  przegrały 
gładko w BielskuBiałej z tamtejszym  MK S 0:3, wygrały  w  Ustro
niu  z  Orłem  Kozy  3:0  i  18  października  na  wyjeździe  w  Gliwi 
cach  z  tamtejszym  AZS  Politechnika  wygrały  3:0. 

Kadrę  zespołu  tworzą:zyxwutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Anna  Pietras,  Sylwia  Szindler,  Sylwia 
Szlaur,  Luiz a  Haratyk ,  Zuzanna  Gońda,  Mari a  Haratyk ,  Ka
tarzyna  Kuraczowska,  Natalia  Żebrowska,  Kaj a  Romaniuk, 
Katarzyn a  Sikora  oraz  dwie  dziewczyny  rocznika  1992  Karo 
lin a  Janik  i  Karolin a  Sikora. 

Trener Zbigniew  Gruszczyk  chciałby  w tym  roku zająć czwarte 
miejsce  w  województwie  śląskim.  Jego  zdaniem  poza  zasięgiem 
jest  drużyna  mistrzyń  Polski  z  ubiegłego  roku  MMK S  Dąbrowa 
Górnicza,  szósta  w  Polsce  drużyna  MK S  BielskoBiała  i  zespół 
BK S  BielskoBiała.  Pokazał  to  zresztą  mecz  z  MK S  Bielsko
Biała  dość  gładko  przegrany.  Z  drugiej  strony  nasze  siatkarki 
nie  dały  żadnych  szans  drużynie  z  Kóz  wysoko  wygrywając  dwa 
pierwsze  sety,  napotykając  na  opór  dopiero  w  secie  trzecim.  Jest 
to jednak  siatkówka  kobieca  i każdy  wynik  jest  możliwy.  Nie  raz 
na  meczach  „Siły "  mogliśmy  się  o  tym  przekonać. 
  W  tym  roku  mamy  bardzo  mocną  grupę   mówi  Z.  Gruszczyk.  
Jest  mniej  zespołów  niż  przed  rokiem,  ale  pozostały  te  najmoc
niejsze.  Trzon  zespołu  pozostał,  powróciła  po  rocznej  przerwie 
Sylwia  Szindler,  również  Sylwia  Szlaur,  która  jednak  znowu  nie 
może  ćwiczyć  do  końca  października.  Trudno  nam  będzie  wal
czyć  z  siatkarskimi  potęgami,  ale  w  naszym  zasięgu  są  pozostałe 
drużyny.  Czwarte  miejsce  na  Śląsku  byłoby  dużym  osiągnię
ciem.  Naszymi  głównymi  rywalkami  będą  siatkarki  z  Lublińca. 
Planowałem  założenie  drugiej  drużyny  siatkówki  w  kategorii 
młodziczek,  ale  ze  względów  tylko  i  wyłącznie  f inansowych  to 
się  nie  udało.  A  dziewcząt  w  tej  kategorii  wiekowej,  dysponujązyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

Nie ma piłek straconych.  Fot. W. Suchta 

cych  dobrymi  warunkami  jest  sporo.  Dwie  włączyłem  do  druży
ny  juniorek,  choć  są  młodsze  o  pięć  lat.  Mim o  że  to  dopiero 
pierwsza  klasa  gimnazjum,  dziewczęta  te  już  sporo  umieją. 

Powstał  ostatnio  w  Ustroniu  nowy  klub    MK S  Ustroń.  Tam 
w  przyszłości  mają  grać  siatkarki.  Oczywiście  ten  sezon  grają 
jako  TRS  „Siła". 
  Dziewczęta  kończące  w  tym  roku  wiek  juniorek  pozostaną  na
dal  w  „Sile"  i w  przyszłym  roku  będą  występować  w  siatkówce 
plażowej.  Chciałbym,  by  zaistniały  w  siatkówce  plażowej  na 
Śląsku    mówi  Z.  Gruszczyk.    Młode  dziewczęta  będziemy  pro
wadzić  już  jako  MKS. 

Warto  dodać,  że  przy  Szkole  Podstawowej  nr  2 jest  dobre  bo
isko  do  siatkówki  plażowej,  więc  z  dobrym  przygotowaniem  do 
sezonu  nie  powinno  być  problemów.  Wojsław  Suchta 

DWA  KARN E 
Nierodzim    Tempo  Puńców  0:1  (0:0) 

Mim o  mokrego  boiska  piłkarzom  z  Nierodzimia  i Puńcowa  uda
ło się  stworzyć  niezłe  widowisko  piłkarskie.  Obie  drużyny  umie
jętnie  się  broniły,  starały  się  też  atakować.  Obie  próbowały  opa
nować  środek  boiska,  lecz  żadnej  nie  udało  się  zdobyć  wyraźnej 
przewagi.  O  wyniku  meczu  zdecydowała  skuteczność  przy  eg
zekwowaniu  rzutów  karnych.  Każdy  zespół  miał  po  jednej  jede
nastce.  Najpierw  na  początku  drugiej  połowy  strzelał  jedenastkę 
Mirosła w  Ustaszewski  i  niestety  jego  intencje  wyczuł  bram

Michał Borus pod bramką Tempa.  Fot. M. Marciniuk 

karz.  Pod  koniec  drugiej  połowy  sędzia  podyktował  karnego 
przeciw  drużynie  Nierodzimia.  Tym  razem  pewnie  karnego  wy
korzystał  Paweł  Krupa .  Przypomnieć  wypada,  że  zawodnik  ten 
przed  ki lkoma  laty  reprezentował  barwy  Kuźni  Ustroń.  Jego  oj
ciec,  obecnie  trener  Tempa,  Piotr   Krupa ,  niegdyś  Kuźnię  treno
wał.W  końcówce  Nierodzim  zaciekle  atakował,  natomiast  za
wodnicy  Tempa  wyraźnie  grali  na  czas. 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener Tempa  Piotr   Krupa :   Przed  meczem  zakładaliśmy  ostra 

walkę  na  każdej  pozycji,  ścisłe  krycie  i  współdziałanie  wszyst
kich  formacji.  Nasza  drużyna  w  pierwszej  połowie  zagrała  naj
lepszy  futbol  w  ostatnich  czasach.  Nierodzim  okazał  się  bardzo 
dobrym  przeciwnikiem.  Gra  była  wyrównana,  a  nam  dopisało 
szczęście.  Może  sytuacji  miel iśmy  więcej,  ale  przeciwnik  też 
groźnie  atakował.  Kibice  chyba  mogą  być  zadowoleni  z  wido
wiska.  Cieszymy  się  z  czwartego  wygranego  meczu  po  nienaj
lepszym  początku.  Wreszcie  udało  się  skompletować  skład. 

Trener  Nierodzimia  Dariusz  Halama:   Jak  na  „Aklasę"  bar
dzo  dobry  mecz  z jednej  i  dru
giej  strony.  Dużo  c iekawych 
akcji.  My  nie  strzeliliśmy  kar
nego  i  to  się  zemści ło.  Taka 
jest  piłka.  Zagral iśmy  lepszy 
mecz  niż  dwa  ostatnie  i  mimo 
to  przegra l iśmy.  Zabrak ło 
szczęścia.  Gdybyśmy  strzelili 
karnego,  prawdopodobnie  to 
my  wygralibyśmy.  Moim  zda
niem  zagraliśmy  dobry  mecz, 
nikt  nam  nie  może  zarzuc ić 
przestoju  w  grze.  W  meczach 
z  Wisłą    ostatnio  wzmocnio
ną   i Pogwizdowem  trzeba  zro
bić  parę  punktów,  by  spokoj
nie  trenować  w  zimie.  (ws) 

1  Chybi e  22  32:13 
2  Zabłocie  20  22:13 
3  Wisła  19  38:18 
4  Puńców  19  18:29 
5  Strumień  17  29:21 
6  Haźlach  17  24:18 
7  Zebrzydowice  17  18:20 
8  Brenna  16  22:27 
9  Nierodzim  15  20:14 
10  Kończyce  M .  15  21:16 
11  Drogomyśl  15  25:22 

12  Istebna  11  22:36 
13  Kończyce  W.  7  17:42 
14  Pogwizdów  2  16:35 
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Walka w narożniku.  Fot. W. Suchta mVH
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Wyzwolenie  Simoradz   Kuźnia  Ustroń  1:4 (0:2) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Wystarczy  podać  statystykę 
celnych  strzałów,  by  zdać so
bie  sprawę  z  przewagi  Kuźni. 
Nasza  d rużyna  strzela ła  I  1 
razy,  Simoradz  raz.  Pierwsze
go  gola  zdobywa  w  19  min. 
Mateusz  Zebrowski  strzałem 
z  18 m, po  przejęciu  odbi tej 
piłki .  W 44 min.  gola do szat
ni  po  podaniu  Przemysława 
Piekara  strzela Łukasz  Toma
la.  W  58  min.  zamieszan ie 
podbramkowe  i  dezorientację 
obrońców  wykorzystuje P. Pie
kar  i strzela  bramkę.  Następnie 
Simoradz  zdobywa  gola, a wy
nik  ustala  w 85 min.  Ł. Toma
la,  który  aby  zdobyć  go la, 
musiał  w zamieszaniu  strzelać 
aż trzy  razy.  (ws) 

1  Żabnica  29  32:11 

2  Czaniec  27  29:6 

3  Zabrzeg  27  23 :10 

4  Porąbka  20  22:12 

5  Kaczyce  18  16:20 

6  CzechowiceEfe.  17  22 :14 

7  BielskoBiała  .17  17:12 

8  Bestwina  17  18:18 

9  Podbeskidzie 11  16  10:10 

10  Kuźni a  15  20:23 
11  Simoradz  14  24 :29 

12  Łękawica  13  12:19 

13  Wilamowice  1  1  14:29 

14  Koszarawa 11  10  10:21 

15  Kaniów  9  10:19 

16  Kobiernice  3  5:31 zwutsrponmljifedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Witejcie ludzie ! ! ! zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Jako  sie też. mocie  w tyn szkaredny  czas?  Dyć ani sie z  chałupy 
wyńś  nie  chce,  bo już  za progym  zima  człowiekym  dyrbie.  Haj
czym  se  w  cyntralnym  na  całego,  bo jo  je  w  naszej  chałupie 
pałaczym.  Nałe  nie jyno  przikłodóm  do  pieca,  ale jeszcze  mu
szym  se dokludzić  łopał,  tóż nie dziwota,  że mi sie to nie  bardzo 
widzi. 

Łoto  łóńskigo  tydnia  teściowo  łodprawiała  miano,  tóż  my z 
mojóm  babom  rozmyślali,  co teżji  sprawić  na tóm łokazje.  Baba 
nabyła  hrubszy  sweter  na torgu  i wełniane  rynkawice,  dyć sie ji 
to  przido  na  z.ime,  a jo  przechodził  kole  muzeum  i  wlozłech  do 
postrzodka  podziwać  sie co tam nowego.  Nó i kupiłech  za  dychę 
nowóm  ksiónżke  ło ustróńskich  cmyntorzach.  Zdało  mi sie, że se 
to  teściowa  rada  przeczy  to,  dyć fórt  czy to  „Ustróńskóm"  łod 
deski  do deski  i już  czako  na nowy  kalyndorz•  Ale moja  baba  mie 
łowrzeszczała,  że se błozna  robiym  z jeji  mamy  i że se pomyśli,  że 
jóm  już  na  tyn  kierchów  chcymy  wysłać.  Machnyłech  rynkom  i 
swoji  żech  se pomyśloł,  bo czy babe  kiedy  przegodosz? 

Wczora  po połedniu  prziszeł  sómsiad  ku mie.  Chcioł  pojczać 
jedyn  forszt,  bo mu chybiło  desek,  a sprawioł  w piwnicy  córek  na 
ziymnioki.  Nó i tak my siedli  w kuchyni,  a żech  też wczora  spuścił 
wino  z  dymiona,  tóż  musiała  być  degustacja  i  ani  my  sie  nie 
skapli  jak  nóm sie przi  tym zećmiło.  A, że ta ksióńżka  ło  cmynto
rzach  fórt  leżała  na  kredynsce,  tóż my jóm  przeszkartowali.  Je 
tam  moc fotografii  grobów,  łoto  baji  je  tam grób  Janka  Chole
wy,  tego  lotnika,  a za rok ło tym czasie  bydzie  już  sztyrycet  roków 
jak  je  pochowany.  Możne  i werci  to całe  przeczytać  Chycym  sie 
tego  przi  widnie,  bo już  mi  łoczy  coroz  bardziyj  nawalajóm.  A 
jak  mie  baba  bydzie  fórt  dopalować,  to dóm te ksiónżke  teścio
wej  za dwa  miesiónce  w pączku  pod  gojiczek.  Mie  sie  zdo, że 
bydzie  tymu  rada.  Jura 

RUGBY ZAMIAST FUTBOLU 
W  najbliższa sobotę  nie odbędzie  się na stadionie  Kuźni  Ustroń 

mecz  piłkarski  z  Przełomem  Kaniów.  Mecz  odbędzie  się,  ale 
w  Kaniowie  o  godz.  15.00.  Wyjazd  z  Ustronia  o  godz.  13.15. 
Zmiany  dokonano  za porozumieniem  obu klubów,  a  przyczyną 
jest  turniej  rugby,  który  będzie  rozgrywany  na stadionie  Kuźni 
w  najbliższą  sobotę  i  niedzielę.  Odbędzie  się bowiem  w  Ustro
niu  Puchar  Beskidów  Dzieci  i Młodzików  w Rugby.  Organizato
rem  jest  Śląski  Okręg  Rugby.  Początek  meczów  o  godz.  10.00. 
W  sobotę  mecze  rozgrywane  będą  przez  cały  dzień  na głównym 
boisku,  w  niedzielę  na  bocznym.  Organizatorzy  zapowiadają 
udział kilku drużyn z Polski  i Czech.  (ws) 

POZIOMO:  1) mienią  się kolorami  jesieni, 4) cel  biegaczy, 
6) wąsata ryba, 8) luz, wypoczynek, 9) znosi  jaja, 10)  odgłos 
pracy  silnika,  11)  usuwa  miny.  12)  bóg  egipski,  13)  okazja, 
możliwość,  14) piorący  zwierzak,  15) wyspa  koło  Zadaru, 
16) król  stawu,  17) na kawior,  18) żelazny  wieszak.  19) for
macja piłkarska,  20) próbna  praca. 

PIONOWO:  1) lekkomyślny  facet, 2) owoc klonu  lub jesionu, 
3) duży balkon, 4) ostoja dzikich zwierząt, 5) paryski  chuligan, 
6) świadek  pistoletowego  pojedynku, 7) pracownik  drukarni, 
11) część wyrazu,  13) kłótnie  zwady. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  czeka
my do 28 października  br. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr  40: 
J E S I E N NE  K O L O RY 

Nagrodę 30 zł otrzymuje HELENA  GŁAŻEWSKA,  Ustroń, 
os. Manhatan  3/32. Zapraszamy  do  redakcji. ywutsrponmlkjigfedcaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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