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ROZSĄDNE WIETRZENIE 
Rozmowa z Tadeuszem  Recmanem,  lekarzem 
prowadzącym  przychodnię  w  Nierodzimiu 

Jak  ten  rok  zaczął  się  dla  właściciela  przychodni  pierwszego 
kontaktu ? Czy spokojniej  niż  poprzednie? 
Spokojniej, ale  to nie znaczy  lepiej.  Największe cięcia,  które  zgo
tował  nam  Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  przeżyliśmy  na  począt
ku  2003  roku,  więc  myśleliśmy  że gorzej  być  nie  może.  Jest  źle, 
bo  system  opieki  zdrowotnej  jest  chory,  a  na  dodatek  niezgodny 
z  prawem.  I  to  niekoniecznie  jest  kwestia  wyłącznie  zapisów 
i  rozporządzeń  NFZ  praktycznie  zmieniających  się  chyba  z  dnia 
na dzień.  Problem  tkwi  w centralizacji  systemu,  który  z  założenia 
jest  złym  systemem,  nie  uwzględniającym  ani  położenia  geogra
ficznego  t.j miejsca zamieszkania  pacjentów,  innych  kosztów  do
jazdu  w  górskich  miejscowościach,  innych  na  osiedlu  mieszka
niowym,  ani  indywidualnych  potrzeb  pacjentów  w  danym  regio
nie.  Służba  zdrowia  dalej  kuleje, ponieważ  sławna  reforma,  która 
miała  zmienić  system  na  lepszy  okazała  się  tyle  warta  i pewna  co 
obiecane  leki  za  l  zł.  Mieliśmy  reformę  zdrowia  w  1999  roku, 
która  moim  zdaniem  przynajmniej  na  Śląsku  sprawdziła  się  ale 
rząd  SLD  zafundował  nam  kolejną  w  2002  roku  i  obserwatorom 
z zewnątrz mogłoby  się wydawać,  że jesteśmy jednym  z najbogat
szych  krajów,  bo  stać  nas  na  takie  eksperymenty.  Beznadziejnym 
jest  fakt, że  zasady  działania  systemu  służby  zdrowia  nie  są  usta
lone  na  bazie  doświadczeń  pacjentów  i  lekarzy  praktyków,  ale  są 
ustalane  przez  „parytet  partyjny" oraz  „ideologię  wyborczą"  i do
póki  służba  zdrowia  będzie  zależna  od  polityki,  dopóty  nie  bę
dziemy  mieli  zdrowej  ustawy  w  ochronie  zdrowia. 
Czy  miał  pan  cień  nadziei,  że  będzie  lepiej,  kiedy  ministrem 
został  Marek  Balicki? 
Nie, ponieważ  nastąpiła tylko zmiana personalna  powodująca nie
istotne  kosmetyczne  korekty  NFZ.  Natomiast  naszym  rządzącym 
brak  koncepcji  na  sprawny  system  ochrony  zdrowia. 
Czy  spośród  innych,  pozarządowych  propozycji  ustaw,  któraś 
wydaje się panu  rozsądna? 
Jedynym  wyjściem jest  powrót  do kas chorych  i pójście krok dalej 
  wprowadzenie  prywatnych  kas chorych.  W  I999  r.  konkurencja 
wymogła  korzystne  zmiany. Pacjent poczuł,  że o niego się  walczy, 
bo za nim  idą  pieniądze. W  tej chwili,  przychodnie  nie mogą  kon
kurować.  Jak  wprowadzać  nowe  usługi,  poprawiać  infrastrukturę, 
kiedy  ledwo  wystarcza  na  prowadzenie  podstawowej  działalno
ści?  Nie  wiem,  jakim  bilansem  zamknę  luty,  ponieważ  już  ze
szłym  roku  finansowanie  było przesunięte o miesiąc, a w tym  roku 
prawie  o  kolejny.  Czyli  przez  styczeń  i  luty  przychodnia  działa 
bez  środków  z  NFZ.  Tym  razem  mają  problem  z systemem  Start, 
który  nic  wystartował  jak  trzeba,  bo  deklaracje  pielęgniarek  śro
dowiskowych  i  położnych  wprowadziły  niezłe  zamieszanie. 
Czy  był  pan  w  takiej   dramatycznej   sytuacji,  że  nie  mógł  pan 
pomóc jakiemuś pacjentowi z powodu  irracjonalnyc h  zapisów, 
takich  na  przykład  jak  nie  finansowanie  leczenia  chorych  na 
białaczkę  po 50.  roku  życia? 
W  tej  chwili  usiłuję  wynegocjować  w  jednej  z  klinik  przydział 
leku,  który  jest  potrzebny  pacjentowi  choremu  na  stwardnienie  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA

(dok.  na  str.  2) 
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Na stokach narciarskich t łok.  Fot. W. Suchta 

TERMINY  ZEBRA Ń 
Mieszkańcy  doskonale  wiedzą,  gdzie  będą  się  odbywać  ich 

zebrania.  Zapewniamy,  że  my  również  orientujemy  się,  w  jakiej 
dzielnicy  znajdują  się  poszczególne  szkoły.  Niestety  w  poprzed
niej gazecie w tabelkę wkradły  się błędy drukarskie. Bardzo prze
praszamy  zainteresowanych. 

Poniżej  prawidłowe  dane  dotyczące  terminów  i miejsc  zebrań 
sprawozdawczowyborczych  w  osiedlach,  w  których  zakończy
ła  się  kadencja  zarządów. 

Ustroń  Polana  1  marca 
SP  nr  3  (świetlica) 

Ustroń  Poniwiec  3 marca 
ul.  3 Maja  108  Nadleśnictwo  (świetlica) 

Ustroń  Nierodzim  7  marca 
SP  nr  6  (świetlica) 

Ustroń  Hermanice  10 marca 
Przedszkole  nr   4 

Ustroń  Lipowiec  11 marca 
SP nr  5  (świetlica) 

Początek  wszystkich  zebrań o godz.  17.00 
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(dok.  ze  str.  1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
rozsiane. Jego przyjmowanie przez  tego bardzo  młodego  człowie
ka jest  uzależnione  tylko  i wyłącznie od  tego, czy będzie  refundo
wany.  Pacjenta  nie  stać  na  zapłacenie  za  kurację  interferonową, 
która jest  kluczowa  dla jego  zdrowia  i życia.  Wydzwaniam  do  tej 
klinik i  i tłumaczę,  że jest  to osoba  młoda,  że naprawdę  potrzebuje 
tego  specyfiku  i jak  na  razie  bez  konkretów.  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Porozmawiajmy o tych lżej  chorych. Ponoć mroźna zima sprzy
j a zdrowiu, bo bakterie i wirusy są mniej  aktywne. Na początku 
stycznia  mieliśmy  jednak  ciepłą  i mokrą  zimę, czy  było  zagro
żenie  epidemią  grypy? 
Teraz  o  epidemii  nie  można  mówić.  Kiedy  przeżywaliśmy  taką 
epidemię,  to przyjmowaliśmy  1(X)15() pacjentów  dziennie.  Teraz 
jest  znośnie,  ale  oczywiście  ludzie  chorują.  Liczba  pacjentów 
z chorobami  górnych  dróg oddechowych  utrzymuje się na  podob
nym  poziomie co w zeszłym  roku. Jeśli  chodzi  o wpływ  mrozu  na 
zachorowalność,  to  nie  da  się  tego  tak  jednoznacznie  określić, 
ponieważ  zawsze  jest  jakiś  poślizg,  który  zależy  od  wcześniej
szych  warunków  pogodowych.  Choroba  się rozwija, przenosi, jest 
to  łańcuch  trudny  do  przewidzenia  i oceny.  Zależy  to  też  od  pa
cjentów,  bo jeśli  przy  bardzo  niskich  temperaturach  narażą  się  na 
wyziębienie, odporność  spada  i chorują. Trzeba  by  też  wspomnieć 
o  higienie  dróg  oddechowych  zimą. 
Jak  o drogi  oddechowe  powinniśmy  dbać  przy  mrozie? 
Pierwszą  kwestią  jest  sposób  ogrzewania  mieszkania.  Rodzina 
schodzi  się wieczorem  i nagrzewa dom do temperatury  23 i więcej 
stopni.  Do  rana  dom  się  wychłodzą  i jest  17,  15 stopni.  Wahania 
wpływają  na spadek  wilgotności,  za  tym  idzie  wysuszanie  się  ślu
zówki,  jej  pękanie,  a  to  sprzyja  zachorowaniom.  Po  drugie  nie 
wietrzymy,  bo jak  tu  wietrzyć,  skoro  udało  nam  się  w  końcu  na
grzać  nasze  pomieszczenia.  Dla  naszego  zdrowia  dobra  byłaby 

T. Recman.  Fot. M.  Niemiec 

mniej  więcej  stała  temperatura,  z  niewielkim  wahnięciem  nocą. 
Około  20  stopni  w  dzień  i  18  nocą.  Trzeba  utrzymywać  odpo
wiednią  wilgotność,  a  więc  nawilżać  powietrze.  Ważne  jest  wie
trzenie,  ale  rozsądne.  Wychodzimy,  otwieramy  okno  na oścież  na 
kilka  minut,  włączamy  ogrzewanie  i dopiero  wracamy  do  pokoju. 
Czy szczepienia się upowszechniły? Mamy się szczepić czy  nie? 
Szczepi się coraz więcej osób i ja swoim pacjentom zalecam  szcze
pienia.  Zawsze jednak  lepiej  pójść do  lekarza  i zasięgnąć  porady. 
Osoby,  które  chorują  na  astmę  oskrzelową,  mają  problemy  z  od
pornością,  niewydolnością  krążenia,  na  pewno  powinny  się  za
szczepić.  Ludziom  ze  skłonnością  do  powikłań  poszczepiennych, 
źle  tolerujących  wszelkie  szczepionki,  odradzałbym.  Natomiast 
osobom  generalnie  zdrowym  szczepionka  nie  zaszkodzi,  a  może 
być  pozytywną  stymulacją  sił  obronnych  organizmu.  Nawet  jeśli 
zachorują,  to  łatwiej  im  będzie  zwalczyć  grypę. 
Jakie  objawy  powinny  skłonić  dorosłą,  ogólnie  zdrową  osobę, 
do  pójścia  do  lekarza? 
Stan  podgorączkowy,  który  utrzymuje się dłużej niż  trzy  dni,  wy
soka  temperatura,  kaszel  z  nieciekawą  kolorystycznie  wydzieli
ną, stale  utrzymujące się osłabienie,  przemęczenie,  bóle  stawowe, 
mięśniowe,  nudności,  problemy  z  drogami  moczowymi,  przewo
dem  pokarmowym,  bóle  głowy.  Zresztą  nasz  organizm  sam  pod
powiada,  czy  to tylko  zwykłe  przeziębienie,  czy już  poważniejsza 
choroba.  Przy  drobnej  infekcji  chodzimy  do  pracy,  funkcjonuje
my,  a  przy  poważniejszych  schorzeniach,  brakuje nam  na  to  siły. 
Czy generalnie pacjenci  lekceważą choroby czy wręcz  przeciw
nie  biegają  do  lekarza  z  byle  czym? 
Zdarzają  się  pacjenci,  którzy  z  jednodniowym  bólem  gardła  idą 
do  lekarza. Obawiają  się, że jest  to symptom  poważniejszej choro
by.  Są  też  inne  motywacje,  jak  wyczuwam  kiedy  komuś  bardzo 
zależy  na  zwolnieniu  lekarskim.  To  jednak  zdarza  się  coraz  rza
dziej.  Raczej  obserwuję  odwrotne  zjawisko,  kiedy  pacjenci  za 
wszelką  cenę chcą  tego zwolnienia  uniknąć. To jest  znak  naszych 
czasów.  Ludzie  boją  się  utraty  pracy  i dochodzi  do  tak  drastycz
nych  sytuacji,  że  z  zapaleniem  płuc  pracują  fizycznie  na  mrozie. 
Al e  przy  poważniejszych  schorzeniach,  nawet  jeśli  na  początku 
pacjent  nie bierze  L4,  to  wraca,  bo  nie  ma  siły  pracować. 
Czy świadomość,  wiedza  medyczna  pacjentów jest  większa? 
Są  pacjenci, którzy przychodzą  i właściwie  mówią  mi, co im  dole
ga, a są  tacy, którzy  lekceważą  poważne  objawy  i trafiają do  gabi
netu  w  bardzo  poważnym  stanie  chociaż  powodem  ich  wizyty 
w  gabinecie  jest  inna  dolegliwość.  Myślą,  że  samo  przyszło,  to 
samo przejdzie   cytuję jednego z moich  pacjentów.  Uświadamia
nie  pacjentów  to  zadanie  dla  mediów,  szkoły,  ale  także  samych 
lekarzy,  co  niestety  w  naszych  warunkach,  jest  trudne.  A  mówie
nie  o  profilaktyce,  uczenie  pewnych  nawyków  jest  bardzo  po
trzebne.  Przekonałem  się o  tym, kiedy  spotykałem  się z  mieszkań
cami,  żeby  porozmawiać  na przykład  o  nadciśnieniu.  Okazało  się, 
że  konieczne  było  wytłumaczenie,  jak  prawidłowo  należy  mie
rzyć ciśnienie.  W  Polsce  mamy  słabą  wczesną  wykrywalność  no
wotworów,  a  tu  liczy  się  czas  i  dużą  rolę  odgrywa  świadomość 
pacjenta.  Jeśli  zauważymy  np.  krwiomocz,  przedłużający  się  ka
szel  z  podejrzaną  wydzieliną,  powinniśmy  zgłosić  się  do  lekarza. 
I  te objawy  nie  muszą  wskazywać  na  nowotwór,  a jeśli  już,  to  im 
prędzej  zostanie  wykryty,  tym  większa  szansa  na  wyleczenie. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Monik a  Niemiec zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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okol ic y 

Już  blisko  7  lat  szkoły  średnie 
i zawodowe  są  w gestii  powia
tu.  W  momencie  przejmowa
nia  było  17 szkół  publicznych 
i 7  niepublicznych  z  ponad  12 
tys.  uczniów. 

•   •   •  

Cisy   drzewa  o czerwonej  ko
rze  i  gęstych  gałązkach  szpil
kowych  nie  występują  w  cie
szyńskim  regionie  w  nadmia

rze. Sporo  rośnie  ich w  Cisow
nicy,  o  co  dbają  mieszkańcy. 
Nadleśnictwo  Wisła  natomiast 
wdrożyło  program  odnowy 
tego  gatunku. 

•   •   •  

Od  ponad  sześciu  lat  pasaże
rowie autobusów  PKS w  Wiśle 
korzystają  z  nowego  dworca. 
Obiekt  w  góralskim  stylu  za
stąpił  drewniane  baraki. 

•  •  •  
Ponad  15  lat  działa  Izba  Re
gionalna  Kocyanów  na  Bajca
rach  w  Wiśle  Malince.  Mieści 
się  w  niej  wystawa  prac  ludo
wych  i pracownia  rzeźbiarska. 
Wokół  starej  góralskiej  chaty 

można  obejrzeć  dawne  sprzę
ty  gospodarskie. 

•   •   •  

Starostwo  Powiatowe  do  daw
nego  budynku  Celmy  przy  ul. 
Bobreckiej  „wprowadziło  się" 
na początku  1999 r. Przeprowa
dzono  modernizację  i  remont 
obiektu  wewnątrz  i  na  ze
wnątrz. Zyskał  dzięki  temu  es
tetyczny  i nowoczesny  wygląd. 

•  •  •  
W  nadolziańskim  grodzie  ro
śnie  kilkadziesiąt  pomników 
przyrody.  To  drzewa  chronio
ne w szczególny sposób,  głów
nie  ze  względu  na  swój  wiek 
i rzadkość występowania.  Przy

kładem  są  lipy,  dęby,  tulipa
nowce, klony srebrzyste, jesio
ny.  Drzewa  są  oznakowane. 

•  •  •  
Na  miejscu  dworca  autobuso
wego  „B "  w  Cieszynie  drugi 
rok  funkcjonuje stacja  benzy
nowa koncernu  Statoil.  Wbrew 
obawom  nie wpływa  negatyw
nie  na  środowisko. 

•   •   •  

Drewniany  kościół  w  Kaczy
cach  został  tu  przeniesiony  na 
początku  lat  70.  ubiegłego 
wieku  z  Ruptawy.  Świątynię 
wzniesiono  jednak  w  1620  r. 
Kaczycka  parafia  funkcjonuje 
od  1976 r.  (nik ) 
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KRONI KA  M 
27  lutego  w  Ustroniu  przy  ul. Sportowej  (Inżbud)  odbędzie  się 

jedna  z  pięciu  prób  na  Śląsku  Cieszyńskim  Konkursowej  Jazdy 
Samochodem.  Miejscem bazy  KJSu są Ochaby  Małe (DW  „Mar
cel")    otwarcie  biura  o godz.  7.(M). Pozostałe  cztery  próby  mają 
miejsce  w  Drogomyślu  (tor  rajdowy),  Kaczycach  (parking  przy 
KWK  Morcinek  i tor  rajdowy)  i Cieszynie  (cegielnia).  Długość 
trasy    144  km  w  5  próbach  sportowych  przejeżdżanych  2  razy. zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

•   •   •  

4  marca  (piątek)  o  godz.  17.00  w  kościele  ewangelickim  ap. 
Jakuba  w  Ustroniu  odbędzie  się  ekumeniczne  nabożeństwo 
z  okazji  Światowego  Dnia  Modlitwy. 

•   •   •  

Muzeum  Ustrońskie  zaprasza  na  wernisaż  połączony  z  wie
czorem  poezji  pt.  „Ustroń  w  poezji  i  malarstwie  ustroniaków", 
który  odbędzie  się  26  lutego  (sobota)  o  godz.  16.00. 

Trwa przycinanie  drzew  i krzewów wokół  stawu  kajakowego.  M. Niemiec zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 
Wincenty  Bąkosz  lat  67  os.  Manhatan  10/44 
Aniela  Chrapek  lat  82  ul.  Błaszczyka  I 
Józef  Kotecki  lat  66  ul.  9  Listopada  11 
Mari a  Lipowczan  lat  55  ul.  A.  Brody  94 
Paweł  Podżorski  lat  73  ul.  J.  Sztwiertni  23  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

S  P  R O S T O  W A N I A 
Jedna  z  informacji  zawarta  w  artykule  pt.  „Niezapomniane 

domy",  który  ukazał  się  w  GU  nr 6/2005  wymaga  uzupełnienia. 
Ludwik  Rycko  nie  przekazał  Fundacji  św.  Antoniego  domu 
przy  ul. Polnej.  Fundacja  św.  Antoniego  miała  tam jedynie  swo
ją  siedzibę. 

•   •   •  

W  artkule  pt.:  „Grand  Prix  dla  Buratino"  błędnie  podaliśmy 
imię  nauczycielki,  która  przygotowywała  grupę  teatralną  z  SP
6. Panią  Zofię Sikorę  i czytelników  przepraszamy.  Redakcja 

Odszedł  od  nas 
znany artysta, malarz,  rzeźbiarz zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

śp .  Wincent y  Bąkos z 

Ż e g n a my  w s p ó ł z a ł o ż y c i e la  g r u py  p l a s t y c z n ej 
„ B r z i m y " ,  c z ł o w i e ka  n i e t u z i n k o w e go  o  b a r d zo 
szerokich  za interesowaniach,  z  k tórym  spędzi l iśmy 
wie le  n i ezapomn ianych  chwi l . 

Ko leżanki  i  ko ledzy 
ze  S towarzyszen ia  T w ó r c z e go  „ B r z i m y " 

KRONIKA  POLICYJNA 
16.02.2005  r. 
Na  ul.  Katowickiej  około  godz. 
12.20 kierujący oplem astra miesz
kaniec Strumienia wymuszał pierw
szeństwo  i doprowadził  do kolizji 
ze  skodą  favorit,  którą  jechała 
mieszkanka Zabrza. 
16.02.2005  r. 
O godz. 20.30 na ul.  Daszyńskie
go zatrzymano mieszkańca  Ustro
nia,  który  kierował  lordem  ka 
w stanie nietrzeźwym. Badanie wy
kazało 0,61 mg/l. 
18.02.2005  r. 
Około godz.  19 na ul.  Błaszczyka 
kierująca audi  mieszkanka  Rybni
ka nie zachowała ostrożności  i co
fając uderzyła w BMW, które pro
wadził obywatel Niemiec. 
18.02.2005  r. 
O godz.  19.40 na stację paliw przy 
ul.  Katowickiej  podjechał  opel 
omega. Kierowca zatankował pali

wo, po czym  wsiadł do samocho
du  i odjechał  nie  zapłaciwszy  ra
chunku. 
18/19.02.2005  r. 
W  nocy  z  terenu  posesji  przy  ul. 
Błaszczyka ukradzione zostało audi 
A6. Samochód odnaleziono na par
kingu przy ul. Cieszyńskiej 21  lu
tego. 
19.02.2005  r. 
O godz. 2 w nocy na ul. Góreckiej 
zatrzymano  mieszkańca  Górek 
Małych, który prowadził opla asco
nę w stanie nietrzeźwym.  Badanie 
wykazało 0,36 mg/l. 
19.02.2005  r. 
O godz. 21.30 na ul. 3 Maja doszło 
do potrącenia  pieszego.  Mieszka
niec  Ustronia  z ogólnymi  obraże
niami ciała trafił do szpitala w Cie
szynie. 
20.02.2005  r. 
O  godz.  1.55  na  ul. Sanatoryjnej 
mieszkaniec  Siemianowic  prowa
dził  mercedesa  w stanie  nietrzeź
wym  0,54 mg/l.  (mn) 

WŁAMANIE NA ZYCZENIE 
14  lutego  około  godz.  13 na  parkingu  przy  Szpitalu  Reumato

logicznym  złodzieje  włamali  się  do  samochodu  peugeot  i zabra
li  saszetkę.  Było  to  kolejne  włamanie  „na  życzenie".  Mogą  się 
tego  spodziewać  kierowcy,  którzy  zostawią  na  siedzeniu  saszet
ki,  torebki,  teczki,  aparaty  fotograficzne,  kamery.  Czasem  skra
dzione  przedmioty  są  bardzo  wartościowe,  portfele  pełne  go
tówki,  ale  bywa  że  złodzieja  skusi  saszetka  nie  przedstawiająca 
większej  wartości.  Właściciel  samochodu  będzie  jednak  musiał 
zapłacić  za nową  szybę  i naprawę  w warsztacie.  (mn) 

STRA Ż  M I EJSK A 

14.02.2005  r. 
Straż  Miejska  w  dalszym  ciągu 
prowadzi kontrolę wywozu nieczy
stości z posesji  i punktów  handlo
wych. Tego dnia na komendzie Stra
ży  sprawdzano  faktury  z  jednego 
z punktów  handlowych znajdują
cego się przy ul. Skoczowskiej. 
14.02.2005  r. 
Strażnicy  dwukrotnie  interwenio
wali w sprawie bezpańskich  psów 
  w okolicy szkoły w Nierodzimiu 
i w Hermanicach. Zlecono wywie

zienie dwóch psów do cieszyńskie
go  schroniska. 
16.02.2005  r. 
Interwencja  przy  ul.  Akacjowej 
w  sprawie  zakłócania  porządku 
przez nietrzeźwego mężczyznę. 
16.02.2005  r. 
Nocą  wspólny  patrol  z  policją, 
podczas którego czuwano nad prze
strzeganiem porządku w mieście. 

•  •  •  
W dalszym ciągu strażnicy podczas 
patroli prowadzili czynności zwią
zane  z  akcją  zimową  oraz  częste 
patrole  w  okolicach  ustronskich 
wyciągów narciarskich.  (ag) 

K A W I A R N I A 
HOTELU TULIPAN 
Ustrorf  Zawodzie,  ul.  Szpitalna  21 

zaprasza 
CODZIENNIE  OD  16:00 
NIEDZIELA  OD  14:00 

w   każd y  piąte k  i  sobot ę 

ZAPRASZAMY  NA 
DYSKOTEKI  

REZERWACJE:  033/854  37  80 
INFO@HOTELTULIPAN . PL 

drogeria  "KĘ S JA" zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA

lis/roń,  ul. Daszyńskiego  12b 

Zaprasza 

z  poniższym  kuponem 

na  zakupy  z  rabatem  10% 

WAŻN Y  l)( )  19  M A R CA  SRA

S  R AR zyxwutsrponmlkjigfedcaUSMLKJC

Ustroń    Centrum,  ul.  3  Maja  44 

tel.  854  41  67 

Zakup y równie ż natelefo n ! 

non 
S T O P 
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WIDAĆ PRACĘ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

19  lutego  odbyło  się  walne  zebranie  sprawozdawcze  Ochotni
czej  Straży  Pożarnej  w  Ustroniu  Nierodzimiu.  Prezes  jednostki  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Władysław  Zieliński  witał gości: przewodniczącą  Zarządu  Osie
dla  w Nierodzimiu  Halinę  Kujawę,  burmistrza  Ireneusza  Szar
ca,  zastępcę  komendanta  powiatowego  Państwowej  Straży  Po
żarnej  Krzysztofa  Żaczka,  radnego  Józefa  Kurowskiego,  ko
mendanta  miejskiego  OSP  Mirosław a  Mclccra.  Odczytał  też 
pozdrowienia  i życzenia  owocnych  obrad  od  Juliusza  Pindóra. 
Następnie  na  przewodniczącego  zebrania  wybrano  Tadeusza 
Dudę,  a na  sekretarza  Józefa  Ciemałę. 

Minutą  ciszy  uczczono  pamięć  zmarłych  druhów  Józefa  Saja
na i Karola  Wantuloka. 

Sprawozdanie  zarządu  przedstawił  W.  Zieliński.  Strażacy 
z  Nierodzimia  uczestniczyli  w  45  akcjach  bojowych.  W  minio
nym  roku  kupiono  forda  przystosowanego  m.in.  do  likwidacji 
zagrożeń  ekologicznych.  Prezes  stwierdził  na  zakończenie,  że 
bieżący  rok  trzeba  poświęcić  na  zastanowienie  się jak  jednostka 
ma  działać  w  przyszłej  kadencji  i przygotować  się  do  wyborów. 

Sprawozdanie  finansowe  odczytał  Robert  Rymorz.  Dochody 
jednostki  wyniosły  41.135  zł,  wydatki  36.327  zł.  W  imieniu 
Komisji  Rewizyjnej  wystąpił  Sylwester   Chrapek  z wnioskiem 
o  udzielenie  absolutorium  zarządowi.  Poinformował  też, że 
w OSP Nierodzim jest  obecnie 43 członków  czynnych,  22  człon
ków  wspierających  i 2  członków  honorowych. 

W  dyskusji  T.  Duda  opowiedział  o  załatwianiu  nowego  samo
chodu  ratowniczego.  Stwierdził  też,  że  cieszyć  się  należy  wi
dząc  zapał  młodych  druhów  dbających o nowy  wóz.  O  działal
ności  strażaków  w  powiecie  mówił  K.  Żaczek. 

Burmistrz  I. Szarzeć  mówił,  że działanie  strażaków  ma  nie  tyl
ko  wymiar  materialny.  To  także  zaangażowanie,  które  ludzie 
potrafią  docenić.  Stwierdził  też,  że  cieszy  obecność  młodzieży 
na  zebraniu.  Natomiast  zakup  samochodu  to  przykład  na  to,  ile 
można  osiągnąć  działając  razem. 
 Widać pracę i widać młode twarze. To wasz dorobek   mówił 
J.  Kurowski  dziękując strażakom  za  pracę. 

Komendant  miejski  M.  Melcer  poinformował o akcjach  po
żarniczych  w Ustroniu  w  minionym  roku.  Teofil  Grendowicz 
natomiast  wyraził  uznanie,  że  mimo  tak  skromnych  środków, 
strażacy  z Nierodzimia  potrafili  tyle  dokonać. 

Jednogłośnie  udzielono  absolutorium  zarządowi. 
K.  Cieniała  przedstawił  plan  działania  na  najbliższy  rok.  Pla

nuje  się  m.in.  poszerzenie  grona  członków,  uzyskanie  zezwole
nia  na  prowadzenie  parkingu  nad  Wisłą,  przeprowadzenie  re
montu  węzła  sanitarnego  i pomalowanie  dachu.  M.  Rymorz  za
proponował  plan  finansowy, w którym  dochody  wynoszą  38.400 
zł,  wydatki  39.650  zł. 

Wyróżniającym się druhom  burmistrz  wręczył  nagrody.  Otrzy
mali  je:  Karo l  Ciemała,  Maria n  Leszczyna,  Ireneusz  Wyka, 
Piotr   Górniok ,  Grzegorz  Jaworski. 
 To skromna  zapłata  za  wasze  zaangażowanie   stwierdził  T. 
Duda.  Wojsław  Suehta zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Burmist rz  wręczył  nagrody. 

4  Gazeta  Ustrońska 

Fot. W. Suchta 

Prof. Gburek  prostował  informacje z  kolorowych  gazet.  Fot. M.  Niemiec 

PODSTAWOWY BUDULEC 
Są  w Ustroniu  spotkania,  po  których  wpadam  w zachwyt 

i  opisując  je,  muszę  bardzo  się  starać,  żeby  nie  popaść w nie
strawną  dla  czytelnika  egzaltację.  Takie  spotkanie  odbyło  się 
9  lutego,  kiedy  w  Oddziale  Muzeum  Ustrońskiego  „Zbiory  Ma
rii  Skalickiej" gościł  prof. dr  hab.  med.  Zbigniew  Gburek. 

Prof.  Gburek  jest  lekarzem,  naukowcem  znanym  w  kraju i za 
granicą.  Wiedząc o tym  chciałam  poznać  bliżej  jego  działal
ność.  Szukałam  w  internecie  i długo  nie  musiałam.  Od  razu  wy
świetliło  mi  się  kilkadziesiąt  adresów  stron  www,  na  których 
widnieje nazwisko  profesora z Ustronia. Jest  ujęte przy  relacjach 
z  konferencji, sympozjów,  w  informacjach o dokonaniach  uczel
ni  medycznych,  w  spisach  artykułów  medycznych,  na  stronach 
branżowych  dotyczących  reumatologii,  tematycznych  o oste
oporozie. Siedząc same nagłówki  można się zorientować, że prof. 
Gburek  zajmował  się  między  innymi:  molekularnymi  mechani
zmami  resorpcji  kostnej,  leczeniem  zaburzeń  metabolizmu  ko
ści,  leczeniem  osteoporozy,  chorobami  zwyrodnieniowymi  sta
wów,  zwyrodnieniowym  mechanizmem  uszkodzenia  narządów 
ruchu,  zastosowaniem  żelu  „bals  sulphur"  w  fonoforezie  (ultra
sonoforezie)  w  chorobie  zwyrodnieniowej  stawu  barkowego 
i  kolanowego.  Zdaję  sobie  sprawę,  że  wymienione  tematy  są 
czytelne  jedynie  dla  fachowców,  ale  i laikom  dają  pogląd  z  jak 
wartościowym  człowiekiem  można  było  porozmawiać  w  środo
we  popołudnie  na  Brzegach. 

Spotkanie  pod  hasłem  „Rola  żywienia  w  zapobieganiu  oste
oporozie"  można  nazwać  popularnonaukowym.  W  pierwszej 
części  było  naukowe, a w  drugiej  popularne.  Wykład  profesora 
był  trudny  dla  słuchacza  nieobeznanego  z fachową  terminolo
gią  medyczną.  Trudny,  ale  interesujący.  Wynikało z niego,  że 
nie  wystarczy  pić  dużo  mleka,  jeść  przetworów  mlecznych,  po
karmów  bogatych  w  wapń, bo żeby  został  on  przyswojony  przez 
nasz  organizm,  musi  być  spełnionych  jeszcze  kilka  warunków. 
Przede  wszystkim  wapń  musi być przyjmowany  w  odpowiednim 
towarzystwie,  a cały  nasz  układ  pokarmowy  musi  działać  bez 
zarzutu.  Wszelkie  problemy  z  trawieniem,  wątrobą,  trzustką,  ale 
także z tarczycą  sprawiają,  że  mimo  iż  zajadamy  się  jogurtami, 
serami,  naszym  kościom  brakuje  podstawowego  budulca. 

Drugą  część  spotkania  zajęły  bardziej  indywidualne  tematy. 
Zebrani  na  Brzegach  ustroniacy  chcieli  zweryfikować  informa
cje,  których  dostarcza  prasa,  pytali o  konkretne  pokarmy,  prepa
raty  dostępne  w  aptece, a nawet  pokazywali  profesorowi  doku
mentację  lekarską  prosząc o radę.  Monik a  Niemiec 
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KONKURS zyxwutsrponmlkjigfedcaUSMLKJC

Ustroń  w  700leciu  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Jeśli  interesujesz się  historią  Ustronia,  to  weź  udział  w  Otwar
tym  Konkursie  Wiedzy  o  Ustroniu  pt.  „Ustroń  w  700    leciu", 
który  odbędzie  się  14  maja  w  Muzeum  Ustrońskim.  Pierwszą 
nagrodą  jest  wyjazd  za granicę,  ufundowany  przez  BUT  „Ustro
nianka".  Zgłoś  swą  kandydaturę  w  Muzeum  w  terminie  do  31 
marca. 

Sprawdź już dziś swoje wiadomości.  Podajemy  następne  przy
kładowe  pytanie:  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  który m  roku  przyłączono  do Ustronia  Lipowiec  i  Niero
dzim? 

Prawidłowa  odpowiedź  zostanie  zamieszczona  w  następnym 
numerze. 

Odpowiedź  na  pytanie  z  poprzedniego  numeru: 
Połączenie kolejowe Ustroń   Goleszów  uruchomiono  w  1888 r. zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

KONCERT CHARYTATYWNY 
W sobotę 5 marca, o godz.  16.00 w MDK  „Prażakówka"  odbę

dzie  się doroczny  koncert  charytatywny  Fundacji  św.  Antoniego 
pod  patronatem  Starosty  Cieszyńskiego.  Wystąpi  Orkiestra  Sa
lonowa  Fili i  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Cieszynie  pod  dyrekcją 
Hilarego  Drozda  oraz  węgierski  zespół  „Bartok".  Przewidziano 
również  loterię fantową. Z pewnością  warto wesprzeć dzieło  Fun
dacji  swoją  obecnością  i hojnością.  (ag)  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBANa bulwarach  nad Wisłą.  Fot. W. Suchta 

W  dawnym  zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

USTRONIU 

Przypominamy  fotografię  z  1967  r.,  na  której  ujęto  uczestni
ków  Związku  Rencistów,  Emerytów  i  Inwalidów  w  Ustroniu. 
Zebrania odbywały  się w świetlicy  Szkoły  Podstawowej  nr  I  i na 
tle  tej  szkoły  wykonano  zdjęcie,  które  wypożyczyła  do  naszej 
rubryki  Zofia  Bojda.  Szkoda  jednak,  że  nie  potrafimy  zidentyfi
kować  ustrońskich  seniorów  sprzed  prawie  czterdziestu  lat. 

Lidi a  Szkaradnik 
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O  zwyczajnych,  konwencjonalnych  ludziach  nie  opowiada 
się  anegdot,  nie  cytuje  się  ich  powiedzonek,  oni  żyją  od  śniada
nia  do  kolacji,  od  serialu  do  serialu,  żyją  swoimi  bardzo  ważny
mi    nieważnymi  sprawami. 

Ty  byłeś  niekonwencjonalny,  Ty  potrafiłeś  malować,  rzeźbić, 
latać szybowcem, przepysznie gotować,  ska
kać ze spadochronem,  robić  meble,  wsiadać 
własnoręcznie  do  taksówki.  Przywiało  cię 
z  rodzinnego Chorzowa  do Wisły, do  Geesu 
w  sześćdziesiątych  latach  ubiegłego  wieku. 
Przesiedziałeś  w  tej  spółdzielni  trzydzieści 
kilk a  lat,  wtopiłeś  się  w  wiślańską  społecz
ność, w czasach pierwszych, najfajniejszych 
Tygodni  Kultury  Beskidzkiej  za  panowa
nia  Włodzimierza  G.  i Wiktora  B. 

Byłeś jednym  z tych, którzy uznali, że pla
stycy  amatorzy  powinni  się  jakoś  zorgani
zować  i  powołać  do  życia  jakąś  grupę,  np. 
Brzimy.  Istniejemy  do  dziś  i  mamy  się  do
brze.  Jest  to  również  twoje  dziecko.  Prze
prowadziłeś  się  z  Fredką  do  Ustronia,  do 
swojego emdwa  na Manhatanie,  ale  Ustroń 
się  na Tobie  nie zdążył  poznać. Twój  najak
tywniejszy  okres  życia  to  czas  wiślański, 
malarstwo  olejne,  rzeźba,  trzydzieści  kilka 
lat oprawy  plastycznej Tygodni  Kultury  Be
skidzkiej,  twórczość  wszechstronna,  wysta
wy  w  Warszawie,  w Czechach,  Niemczech, 
Belgii.  Niewielu  wie o  tym, że byłeś  znako
mitym  kucharzem.  Ustroniacy  nie  wiedzą, 
wiślanie  chyba  też  nie,  że  byłeś  kolekcjo
nerem  książek,  zwłaszcza  albumów  o  sztu
ce  i o przyrodzie. Twoja biblioteka  była  wy
jątkowa.  Z  dwóch  waszych  pokoi  jeden  był 
od  początku  przypisany  książkom.  Niewie
lu  wie  o  tym,  że  byłeś  niezłym  stolarzem. 
Zaciekawiła  Cię  moja stara,  pięcioszuflado
wa  komoda,  i co?  I zrobiłeś  sobie  podobną. 
Miałeś  licencję  pilota  szybowcowego,  wy
latałeś  kilkadziesiąt  godzin  w  powietrzu.  Byłeś,  o  czym  niewie
lu  wie,  skoczkiem  spadochronowym,  oddałeś  kilkanaście  sko
ków  spadochronowych,  w  tym  dwa  nocne.  Poszedłeś  kiedyś  na 
plażę  w  Ustce  malować  wzburzony  Bałtyk,  było  to  ponad  trzy 
kilometry  od  hotelu.  Na  miejscu  zorientowałeś  się,  że  nie  zabra
łeś  wszystkich  farb,  że  błękity  zostały  w  hotelu.  Wisi  na  ścianie 
u  mnie  ten  niepowtarzalny  widok  Bałtyku  w  zieleni  i  żółciach, 
bez  grama  błękitu.  Po  śmierci  Fredki  długoletniej  towarzyszki 
życia,  Ty,  mocny  z pozoru  facet, utraciłeś  sens  dalszej  egzysten
cji . Nie  sprostałeś  samotności.  Być  może  właśnie  wtedy  należa
ło  Cię  zaktywizować,  pobudzić  do  działania,  ostrzec,  że  masz  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

POWSTAJE MONOGRAFIA 
Inicjatywa  szerokiego  opracowania  historii  Ustronia  w  posta

ci  monografii  wyszła  od  przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
Uzdrowiska  Ustroń  kadencji  199094  Zygmunta  Białasa  i  zosta
ła sformułowana w postaci  uchwały  nr XLVII/322/93  Rady  Miej
skiej  z dnia  17 września  1993 r. Uchwalę realizuje Wydział  Oświa
ty,  Kultury  i Turystyki  Urzędu  Miasta  oraz  Muzeum  Ustrońskie 
im.  J.  Jarockiego.  Monografia  opracowywana  jest  pod  naukową 
redakcją  prof.  Idzi  Panica,  a stosowne  porozumienie  spisane  zo
stało z Polskim Towarzystwem Historycznym  w Cieszynie w  1999 
r. W  poprzednich  latach  zadania  realizowane  były  poprzez  umo
wy  zlecenia  z autorami  opracowań.  W  ciągu  12 lat  trwają  inten
sywne  prace  związane z opracowaniem  i wydaniem  szeregu  ma
teriałów  źródłowych  oraz  materiałów  naukowych  po  sesjach  hi
storycznych.  W  minionych  latach  wydano  m.in.:  Wybór  źródeł 
do dziejów  Ustronia   3  tomy,  Studia  z dziejów  Ustronia,  Kroni
ka  Ustronia,  Dzieje  Wydziału  Gminnego    2  tomy,  Bibliografia 
do  dziejów  Ustronia,  Wspomnienia  ustroniaków,  Wspomnienia 
nauczycieli,  Wspomnienia  pracowników  Kuźni,  opracowanie 
historyczne  Jana  Wantuły    Z  dziejów  Ustronia,  Zasłużeni  dla 
Ustronia,  Z  przeszłości  i współczesności  Ustronia.  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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np.  tylko  sześć  tygodni  na  przygotowanie  indywidualnej  wysta
wy  w  Muzeum,  być  może  to by  Cię obudziło.  Ale  nam  się,  Two
im  kolegom,  pozmieniały  miesięczne  harmonogramy,  każdy 
z  nas  miał  swoje codzienne  życie,  swoje  przyziemne,  zwyczajne 
problemy.  Zabrakło  czasu  dla  Wituszy. 

W  wywiadzie,  który  zamieściła  Gazeta 
Ustrońska  w  zeszłym  roku,  mówisz  o  sen
sie sztuki, o swoich  fascynacjach, o począt
kach  tworzenia,  o  legendarnym  już  portre
cie starki. Artykuł  ukazał się  12 lutego 2004 
roku.  W  rocznicę  tego  wywiadu  odszedłeś 
bez  pożegnania. 

Witku.  Byłeś  skoczkiem  spadochrono
wym,  ale  ten  Twój  ostatni  skok  nie  był  po 
naszej myśli.  Zbigniew  Niemiec 

•  •  •  

Wincenty  Bąkosz  urodził  się  w  1937 
roku  w  Chorzowie,  mieszkaniec  Ustronia. 
Z  zawodu  tokarzfrezer,  lecz  ukończył  tak
że  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Pracują
cych  w  Katowicach.  Z  Wisłą  związał  się 
w  1963  r.,  podejmując  pracę  w  Gminnej 
Spółdzielni  „Samopomoc  Chłopska"  jako 
dekorator.  W  1970  r.  ukończył  w  Warsza
wie  2letnie  Studium  Reklamy  i  Aktywiza
cji  Sprzedaży. 

Od  1964 r. od  pierwszego  Tygodnia  Kul
tury  Beskidzkiej  przez  wiele  lat  współpra
cował  z  tą  imprezą  folklorystyczną,  pełniąc 
funkcję  członka  Komitetu  Organizacyjne
go  odpowiedzialnego  za  dekorację  i  rekla
mę  całej  imprezy.  W  1973  r.  został  odzna
czony  srebrną  odznaką  „Zasłużony  dla 
Rozwoju  Województwa  Katowickiego". 
Wraz z Bogusławem  Heczko  i Zbigniewem 
Niemcem  jest  współzałożycielem  powsta
łej  w  1978  r.  grupy  plastycznej  „Brzimy" 
w Wiśle. 

Malarstwo  olejne  uprawiał  od  1959  r. 
W  jego  pracach  dominuje  pejzaż  beskidzki,  ale  nie  brak  także 
i  portretów  ludzi  z  regionu.  Ta  twórczość  malarska  jest  rezulta
tem  talentu  i  konsekwentnej,  wieloletniej  pracy  nad  sobą. 
W  1978  r. zorganizowano  jego  pierwszą  wystawę  indywidualną 
w  Muzeum  Beskidzkim  w  Wiśle.  W  1996  r. wystawa jego  obra
zów  oraz  żony  i  teścia  Rudolfa  Demela  miała  miejsce  w  Mu
zeum  Zbiory  Marii  Skalickiej.  Prezentował  swe  prace  na  wielu 
wystawach  zbiorowych:  w  Ustroniu,  Chełmku,  Andrychowie, 
BielskuBiałej, Cieszynie, Katowicach, Toruniu  i Warszawie  oraz 
na Zaolziu.  Uwzględniony  w  wydawnictwie  „Ziemia  cieszyńska 
w  twórczości  plastyków  regionu". 

Równocześnie  realizowane  były  poszczególne  rozdziały  mo
nografii  zlecone  historykom  i znawcom  tematów.  Autorami  opra
cowań  są  m.in.  historycy:  prof.  Idzi  Panic,  dr  Janusz  Spyra,  dr 
Krzysztof Nowak, dr Wacław Gojniczek, dr Lidia Szkaradnik, oraz 
Włodzimierz Gołkowski, mgr Przemysław  Korcz, mgr  Aleksander 
Dorda,  prof.  Gustaw  Michna,  mgr  inż.  Zygmunt  Białas,  mgr  inż. 
Leon  Mijał ,  mgr  Marian  Żyromski,  mgr  Małgorzata  Kiereś,  mgr 
Grażyna  Kubica,  mgr  Grażyna  Winiarska,  Wojsław  Suchta,  mgr 
Bożena  Kubień,  mgr  Michał  Pilch,  mgr  Henryk  Buszko,  dr  Alek
sander  Franta,  ks. dr Henryk  Czembor,  ks. kan. Antoni  Sapota. 

Rozdziały  współczesne  obejmujące  lata  19452005  będą  sze
roko  konsultowane  przez  społeczną  komisję  powołaną  Zarzą
dzeniem  Burmistrza  w  składzie:  Zygmunt  Białas,  Bogusław  Bi
nek,  Andrzej  Georg,  Czesław  Gluza,  Włodzimierz  Gołkowski, 
Stanisław  Malina,  Zbigniew  Nawrotek,  Zdzisław  Pokorny,  Wal
ter  Piątek,  Andrzej  Piechocki,  Halina  RakowskaDzierżewicz, 
Benedykt  Siekierka,  Korneliusz  Świątek. 

Zgodnie  z  procedurą  wynikającą  z  ustawy  o  zamówieniach 
publicznych  skład  komputerowy  monografii  realizuje  Galeria 
na  Gojach  A.  B.  K.  Heczko.  Wydanie  monografii  planuje się  na 
listopad  2005  r.  jako  jedno  z  zadań  związanych  z  jubileuszem 
700  lecia miasta.'  naczelnik  WOKSiT  UM 

Danuta  Koenig 

24  lutego 2005 r. 



KONKUR S OFERT NA REALIZACJ Ę  ZADA Ń 
PUBLICZNYC H GMIN Y  USTROŃ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Burmistrz  Miasta  Ustroń  ogłasza  otwarty  konkurs  ofert 
na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Ustroń 

z  dniem  23  lutego  2004  r. w  zakresie: 
•  szkolenia  sportowego,  udziału  w  rozgrywkach,  organizacji 
zawodów  i  turniejów  sportowych 
• działań  na  rzecz  promocji  informacji  o  mieście. 

Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację 
zadań  określa  się  w kwocie:  69  090  zł. 

Wszystkie  oferty  będą  poddane  weryfikacji  przez  Burmistrza 
Miasta  przy  współudziale  Komisji  OpiniującoDoradczej  ze 
szczególnym  uwzględnieniem: 
a)  możliwości  realizacji  zadania  przez  daną  organizację  pożyt
ku  publicznego, 
b)  kalkulacji  kosztów  realizacji  zadania, 
c)  posiadanych  zasobów  rzeczowych  i  kadrowych  pozwalają
cych  na  wykonanie  zadania, 

Zwycięskim  ofertom  zostanie  przyznane  dotacje  na  zadania  bę
dące  przedmiotem  niniejszego  konkursu  w  oparciu  o  umowy 
cywilnoprawne. 
Do  konkursu  mogą  być  składane  oferty  zadań,  których  realiza
cja  rozpoczyna  się  nie  wcześniej  niż  26  marca  2005  r.  i  kończy 
nie  później  niż  15  grudnia  2005  r. 
Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  oferty  w 
terminie  do  24  marca  2004  r.,  do  godziny  15:00  w  Urzędzie 
Miejskim  w  Ustroniu  pokój  nr  12  lub  przesłanie  jej  drogą  pocz
tową  na  adres:  Urząd  Miejski  Ustroń,  43450  Ustroń,  Rynek  I 
(decyduje  data  stempla  pocztowego). 
W  konkursie  mogą  brać  udział  organizacje  pozarządowe  oraz 
podmioty,  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 
2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie 
(Dz.U.  Nr  96,  poz.  873  z  2003  roku  z późn.  zm.) 
Formularze  ofert  dostępne  są: 
a)  w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu    Wydział  Oświaty  Kultury 
Sportu  i Turystyki  pokój  nr  16, 
b)  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu 
www.ustron.pl 
Wymagane  załączniki: 
a)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  (ważny  do  3  miesięcy 
od  daty  wystawienia), 
b)  sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  za  2003  r..  W  przy
padku  organizacji  działającej  krócej    sprawozdanie  za  okres 
od  rejestracji  do  daty  ogłoszenia  konkursu, 
c)  aktualny  statut  lub  inny  dokument  określający  przedmiot 
działalności  składającego  ofertę, 
d)  oświadczenie  o  nie  prowadzeniu  działalności  gospodarczej 
w  rozumieniu  art.  9  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i  o  wolontariacie  w  odniesieniu  do  zadania  będącego  przed
miotem  oferty. 
Termin  rozstrzygnięcia  konkursu:  25  marzec  2005  r. 
Szczegółowe  informacje  na  temat  konkursu  można  uzyskać 
w  Wydziale  Oświaty  kultur y  Sportu  i  Turystyk i  teł.  8579
328,  email:  umpromoeja@ustron.pl  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

We wtorek  około  południa w Parku  Kuracyjnym.  Fot. M. Niemiec 

24  lutego 2005 r. 

Mieszkance  ul.  Solidarności  5  lutego  zima  dała  się  porządnie 
we  znaki.  Każdy  z  nas  doświadcza  pewnych  uciążliwości  zwią
zanych  z  tą  porą  roku,  ale  niektórzy  przeżywają  naprawdę  cięż
kie  chwile,  które  mogą  na  dłużej  zachwiać  ich  poczuciem  bez
pieczeństwa  i wiarą  w porządek  publiczny. O  takiej sytuacji  opo
wiedziała  nam  pani,  która  odwiedziła  redakcję. 

Między  godz. 20 a 21  mieszkanka  nadwiślańskich  terenów  wra
cała z pracy  samochodem.  Na ul. Nadrzecznej mijała 2 pługi  jadą
ce jeden  za drugim  i zgarniające śnieg  w stronę  wyjazdów  z  prze
cznic  prowadzących  do  ul.  Nadrzecznej.  Dalej  pani  opowiada:  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

ZAPOMNIANA 
 Skręciłam  w  lewo w ul. Solidarności.  Widziałam,  że  przejazd 
jest  zasypany,  ale  myślałam,  że  przez  ten  śnieg  „przeburzę" . 
Niestety  nie  udało  mi  się,  zawisłam  na  podwoziu  na  grząskim 
kopcu,  któr y  panowie  usypali.  Ucieszona,  że  dopiero  co  pługi 
przejechały,  zadzwoniłam  szybko  na  policję  prosząc o  numery 
telefonów do pana Górnioka, prowadzącego akcję  odśnieżania. 
Chciałam,  żeby  zawrócił  pługi.  Miałam  nadzieję,  że  pomogą 
mi wyjechać i przede wszystkim odgarną wjazdy do  wszystkich 
ulic,  któr e  po drodze do  ul. Grażyńskiego,  zasypali. 

Niestety  telefon  komórkowy,  którego  numer  uwięziona  w  za
spie  kobieta  otrzymała,  w  ogóle  nie  odpowiadał.  Pod  numerem 
telefonu  stacjonarnego  uzyskała  informację  od  pani,  że  pługi 
zjechały  na  bazę. 
  W  takim  razie  prosiłam  panią  o  interwencję,  żeby  chociaż 
jeden  z  kierowców  przy jechał,  skoro  jeszcze  nie  zdążyli  się 
rozejść.  Odzewu  nie  było.  Dzwoniłam  jeszcze  raz,  bo  chcia
łam prosić o rozmowę z którym ś z panów obsługujących  pług, 
żebym  mogła  go osobiście  poprosić,  ale  numer  już  nie  odpo
wiadał. 

Nasza  rozmówczyni  zadzwoniła  kolejny  raz  na  policję.  Dy
żurny  posłał  patrol  do  bazy  i  powiedział,  że  za  15    20  minut 
przyjedzie  pług.  Wcześniej  nie  może,  bo  zasypana  jest  ul.  Mie
dziana.  Poradził,  żeby  czekać. 
 Po około  półtorej   godzinie,  mając  znowu  na  lini i  dyżurnego 
policjanta,  patrzę    jedzie  pług.  Bardzo  ucieszona  wysiadam 
z  auta,  któr e  stało  praktycznie  w  poprzek  Nadrzecznej.  Pan 
zgrabnie mnie ominął, przejechał właściwie po plaży nad Wisłą 
i  ruszył  dalej.  Nie  pomogły  moje  wołania,  machanie  rękami. 
Skierował  się  na  ul.  3  Maj a  i  od  tego  momentu  słuch  o  nim 
zaginął, jak  dowiedziałam  się od  policjantów. 

Na  wspomnienie  sobotnich  wydarzeń  mieszkance  Ustronia  za
czyna  drżeć  głos.  Spędziła  w zablokowanym  samochodzie  kilka 
godzin.  Był  bardzo  późny  wieczór,  zimno  i znikąd  pomocy.  Do
brze,  że  był  telefon  i kontakt  z  policją. 
  Chciałabym  powiedzieć,  że  policja  zachowała  się  na  medal. 
Ponieważ  pan  dyżurny  naście  razy  wysłuchiwał  uwag  na  te
mat  mojej   dramatycznej   sytuacji  i  wykazywał  anielską  cier
pliwość. Pokazał  taką opiekuńczą  postawę, zrozumienie.  Poli
cjanci  przyjechali  skodą,  któr a  jest  mocniejszym  samocho
dem  niż  ten,  który m  przedtem  patrolowali  teren  i  wyciągnęli 
mnie.  Dzięki  nim  dojechałam  do  domu.  Chciałam  policjan
tom  bardzo  serdecznie  podziękować. 

Nasza rozmówczyni  rozpłakała  się ze zdenerwowania,  ale jesz
cze  raz  prosiła  o  wyrażenie  podziękowań  policji. 

Służbę  sobotniego  wieczoru  pełnili:  dyżurny    asp.  szt.  Jan 
Strządała,  patrol    sierż.  szt.  Krzysztof  Nadolny,  st.  post.  Robert 
Kurdun. 

Ulicę  Solidarności  odśnieżono  w  niedzielę  około  godziny  I I. 
Monik a  Niemiec 
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Speawdź 
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\nfoiwatov  Tuty<iyczny  zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

HOTELE,  SRNRTORIR,  PENSJONAT Y 
OŚRODK I  I  DOMY  WCZRSOWE 

RESTRURRCJE,  PIZZERIE.  PUBY 

KanŁakŁ :  •  E 03  5 29  8 04 

Piwnica  dla  smakoszy 
„Równica" 

l :.sttx>ń.  ul. /)ii.sćy/'t.\/\tcy<>  1. 
teL/ fax:  033  854  10  05  zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Oferu j em y  usług i  gast r onom iczne :  zywutsrponmlkjigfedcbaVNH
•  bankiety  •  rauty  •  uroczystości •  mprezy zamknięte 

•  udostępniamy  sale  na  szkolenia 

•  obiady  abonamentowe  w cenie  7,50 zl 

•  przyjmujemy  zamówienia  na  pierogi 

•  przyjmujemy  zamówienia  na  posiłki 

regeneracyjne  na miejscu  lub  na  wynos 

Naszą dewizą  jest: 
niska cena! mHa obsługa! miła atmosfera! 
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zapomniani  ludzie 

zapomniane  zdarzenia  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

U s t r o ń  w  la tach  o k u p a c j i  1 9 3 9  1 9 4 5  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA

Poniższy  tekst  jest  fragmentem  przygotowywanej  monografii 
miasta  i gminy  Ustronia,  dotyczącym  lat  okupacji  hitlerowskiej. 
Wiele zawartych  w nim  informacji  jest  publikowanych  po  raz  pierw
szy,  stąd,  ze  względu  na  wagę  problematyki  11 wojny  w  ustroń
skich  dziejach  XX  wieku,  wszelkie  opinie  ze  strony  czytelników 
będą  mile  widziane  i  uważnie  analizowane.  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Z PROBLEMÓ W  RUCHU  OPORU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Polski  ruch  oporu  początkowo  przybierał  formy  żywiołowe  i 
skupiał  się  głównie  na  prowadzeniu  pomocy  dla  pokrzywdzo
nych  rodzin,  zagrożonych  aresztowaniem  osób, przerzucie  „spa
lonych"  działaczy  do  Generalnej  Guberni,  na  Węgry,  propagan
dzie  szeptanej,  podtrzymywaniu  rodaków  na  duchu,  drobnym 
sabotażu.  Niezależnie  od  konspiracji  przyporządkowanej  od 
swojego  zarania  określonym  ośrodkom  politycznym,  po  klęsce 
wrześniowej  powstawały  w  Ustroniu  także  samorzutne  grupy 
konspiracyjne,  co  było  zjawiskiem  typowym  podczas  okupa
cji .  Położenie  Ustronia  sprzyjało  także  leśnej  partyzantce.  Wie
le  z  tych  pierwszych  inicjatyw,  prowadzonych  niekiedy  bez 
należytej ostrożności,  w  sposób  naiwny  i w dodatku  w  środowi
sku  na  początku  wojny  zdezorientowanym,  najeżonym  kolabo
rantami  i  szpiclami,  zostało  przez  Niemców  brutalnie  zduszo
nych.  Nie  dotyczyło  to  jednak  najbardziej  znanej  z  nich,  po
wstałej  w  maju  1940  r.  grupy  „Zwycięstwo  albo  Grób".  O  jej 
założeniu  zadecydowali  były  powstaniec  śląski  Karol  Schre
iber ps. Jastrząb, Józef Glajc ps. Lis, Klemens  Starzyk  ps.  Szpak, 
który jako  woźny  w  kuźni  przeglądał  niemiecką  pocztę,  Michał 
Gomola  ps.  Kruk,  Emil  Banach  ps.  Wąs,  trzej bracia  Pilchowie. 
Z  grupy  tej wywodził  się  najbardziej aktywny  i najbardziej  zna
ny  ustroński  oddział  partyzancki  zwany  „Czantoria",  od  1942  r. 
podporządkowany  AK ,  nie  bez  oporów  niektórych  socjalistów 
Gwardii  Ludowej  PPS,  zwłaszcza  ambitnego  Franciszka  Zawa
dy,  który  chciał  podporządkować  oddział  sobie.  W  składzie 
oddziału  ustroniakami  byli  m.in.:  Starzyk,  Banach,  Jan  Bujak 
ps. Jawor,  fryzjer Holeksa  ps. Jasny.  Rozpoczęto  na  większą  niż 
dotychczas  skalę  akcję  rozbrajania  przybywających  na  urlop 
żołnierzy  Wehrmachtu  i  funkcjonariuszy  niemieckich  władz. 
Masowość  tego zjawiska spowodowała,  iż przebywający na urlo
pach  żołnierze  zobowiązani  byli  do  pozostawiania  broni  w  ma
gazynach  w  Cieszynie  lub  Boguminie.  15  V  1943  r.  na  stoku 
Czantorii  Wielkiej partyzanci  pochwycili  żandarma  Franza,  któ
rego  pobito  i ostrzeżono,  aby  nie  znęcał  się  nad  przesłuchiwa
nymi.  Generalnie  bowiem  Franz,  mówiący  trochę  po  polsku, 
stary  austriacki  służbista,  wolał  wiele  swoich  interwencji  zała
twiać  „ręcznie"  lub  kopniakami,  co  mieszkańcy  nawet  tolero
wali jako  zło  konieczne, jeśli  nie  przekazywał  sprawy  na  Gesta
po.  Widocznie  jednak  przesadzał  w  tych  „służbowych  czynno
ściach".  Ostrzeżenie  poskutkowało  na  tyle,  że  Franz,  w  odróż
nieniu  od  Gebauera,  Forstera  i  kilku  miejscowych  funcjonariu
szy  nie  był  w  relacjach  mieszkańców  uznawany  za  wyróżniają
cego  się  „polakożercę",  choć  oczywiście  opinie  te  są  na  swój 
sposób  subiektywne.  Fakt,  iż  Franz  ocalił  życie,  świadczy  rów
nież  o  świadomości  partyzantów  możliwości  ściągnięcia  na 
Ustroń  zbiorowych  niemieckich  represji  w  zemście  za  zabicie 
szefa  miejscowego  posterunku. 

Po  incydencie  z  Franzem  obławy  się  nasiliły.  Ściągnięto  do 
Ustronia  dodatkowe  siły  policyjne, agentów  i kompanię  wojska. 
W  drugiej  połowie  1943  r.  partyzanci  „Czantorii"  rozpoczęli 
kolejną  akcję zastraszania  napływowej  ludności  niemieckiej  oraz 
hitlerowców  w  Ustroniu,  Cisownicy,  Lesznej  Górnej  i  na  Zaol
ziu.  Dzięki  rozczłonkowaniu  oddziału  udawało  się  również  uni
kać  coraz  częstszych  zasadzek  i obław.  30  września  doszło  jed
nak  do  tragedii.  Niemcom  udało  się  otoczyć  bunkier  na  zboczu 
Czantorii  Wielkiej.  W  czasie  walki  z  użyciem  granatów  ręcz
nych polegli: „Jawor", „Tobiasz",  „Lis" , Jan Pytel ps. Góra,  „Czar
ny".  Dowódca  Klemens  Starzyk  zmarł  następnego  dnia  w  trzy

nieckim  szpitalu.  Innym  udało  się  zbiec.  Poległych  pochowano 
na cmentarzu  w Nydku. Oddział  na nowo  próbował  organizować 
i  podporządkować  Batalionom  Chłopskim  Karol  Faruga.  Dzia
łalność  partyzancką  prowadził  nadal  oddział  Józefa  Gląjca ope
rujący  pod  Równicą.  Na  terenie  Ustronia  operowały  oczywiście 
także  oddziały  partyzanckie  z  sąsiednich  gmin,  jak  np.  pluton 
AK  „Wędrowiec"  z  Brennej. 

Jesienią  1944  r. nowym  elementem  w czynnej walce z  okupan
tem  stali  się  dywersanci  sowieccy,  zrzuceni  na  spadochronach 
w nocy  z 23/24  VII I  1944  r. między  Orłową  a Oborą.  Ich  dowód
ca,  mjr Anisimow,  kierujący  się  oczywiście  wyłącznie  interesa
mi  militarnymi  Armii  Czerwonej  doprowadził  do  podporządko
wania  sobie  części  akowskiej  partyzantki  w  Brennej,  podczas 
gdy  reszta  dowodzona  przez  Pawła  Heczkę,  na  wyraźny  rozkaz 
Centrali  unikała  bliskich  kontaktów  z  Sowietami.  Wiadomości 
wywiadowczych  dostarczali  Rosjanom  także  ustrońscy  socjali
ści.  Wspólne  akcje  sabotażowe  z  Rosjanami  przeprowadzał  też 
Karol  Faruga.  Ważną  rolę  w  ustrońskim  ruchu  oporu  spełniał  też 
prowadzony  na  terenie  kuźni  sabotaż  przemysłowy. 

Rozdrażnienie  z  powodu  niekorzystnej  sytuacji  wojennej 
i  narastającego  ruchu  oporu  rodziło  u  niektórych  hitlerowców 
chęć zemsty na krnąbrnych sąsiadach. Czasami wystarczyło  drob
ne zajście, byle pretekst,  aby  pokazać,  kto w dalszym ciągu  spra
wuje  nieograniczoną  władzę.  Potwierdziły  to  wypadki  z  9  XI 
1944  r.,  które  stały  się  największą  tragedią  okupacyjną  Ustronia. 
Zamordowano  wtedy  35  mieszkańców  gminy. 

W  świetle  dostępnych  materiałów  można  stwierdzić,  iż  pre
tekstu  dostarczyły  Niemcom  najprawdopodobniej  nieudane  i  do 
dziś  budzące  sporo  kontrowersji  wśród  starszych  mieszkańców, 
próby  zamachów  na  kilku  miejscowych  hitlerowców,  takich  jak 
Franz  Kaluza  z  Hermanie.  Partyzanci  z  ustrońskiej  grupy  Glajca 
oraz  z  Brennej  planowali  początkowo  zastrzelenie  Kaluzy 
w  pociągu  między  Goleszowem  a  Ustroniem.  Ostatecznie,  po
czątkiem  października  1944  r„   zdecydowano  się  na  nocny  na
pad  na jego  gospodarstwo.  Kaluza jednak  wraz  z żoną  zaczął  się 
ostrzeliwać,  czym  zaalarmował  wojsko  i policję.  Według  relacji 
został  lekko  ranny,  jednak  na  skutek  powikłań  przy  leczeniu, 
utracił  oko.  Przeprowadzono  także  atak  na  papiernię  Matlocha 
w  Hermanicach  i  skonfiskowano  żywność  oraz  kartki  żywno
ściowe  kupcowi  Heinrichowi.  Za  akcje  partyzanckie  przyszło 
ustroniakom  słono  zapłacić. 

Wśród  rozstrzelanych  9  XI  znalazł  się  także  zamieszkały 
w  Ustroniu  ukraiński  propolski  „petlurowiec"  z  Kijow a  Łu
kasz  Harkawy  (ur.  1890  r.). Według  dostępnych  relacji,  obecny 
na  liście  Franciszek  Grzesiok  stracił  życie  jako  podejrzany 
o  przekazanie  partyzantom  informacji  o  miejscu  ukrycia 
w  Cisownicy  majątku  Józefa  Pustelnika,  który  przewiózł  tam 
z  Ustronia  dla  zabezpieczenia  przed  nadchodzącym  frontem. 
Wbrew  obiegowym  informacjom  Grzesiok  nie  był  jednak  je
dynym  rozstrzelanym  wtedy  obywtatelem  Ustronia  posiadają
cym  DVL .  Warto  także  zaznaczyć,  iż  podawana  dawniej  liczba 
33  a  nie  35  zamordowanych  wynikała  z  faktu,  iż  po  wojnie 
Józef  Pilch  i ustrońskie  środowisko  ZBOWiD  sugerowało,  aby 
pominąć  Grzesioka  i Harkawego,  ze względu  na  ich  wcześniej
szą  współpracę  z  okupantem.  Listopadowa  egzekucja  ponow
nie  załamała  mieszkańców  Ustronia.  Kolejni  robotnicy  z  Kuź
ni  w  obawie  o  los  własny  i  rodzin  jeszcze  końcem  1944  r. 
zdecydowali  się  przyjąć  DVL . 

Ze  wspomnień  części  mieszkańców  wynika,  iż  wiele  poczy
nań  „leśnych"  nie  było  aprobowanych   jako  niepotrzebne,  nie
skoordynowane  demonstracje,  w  warunkach  ustrońskich  odno
szące  odmienny  od  spodziewanego  skutek,  czyli  zwiększenie 
represji ze strony  hitlerowców, stosujących zasadę  odpowiedzial
ności  zbiorowej.  Tak  było  chociażby  w  przypadku  zastrzelenia 
przez  Zawadów    jednych  z  kontrowersyjnych  wtedy  postaci  w 
życiu  ustrońskiego  miasteczka    dwóch  zwykłych  niemieckich 
żołnierzy  wiosną  1945  r.  (mimo,  iż  z  reguły  partyzanci  unikali 
zabijania  szeregowych  żołnierzy  Wehrmachtu)  na  posesji  Hein
richa  w Polanie,  za które o mały  włos  Ustroń  nie zapłacił  kolejną 
masową  egzekucją.  Tylko  podobno  dzięki  suto  zakrapianych 
wódką  perswazjom  Wilhelma  Scharbeta,  Jana  Sikory  z  Herma
nie,  Jana  Błaszczyka  i Ludwika  Lipowczana,  udało  się  odwieść 
od  tego czynu  Niemców,  którzy  koło obecnego  technikum,  przy
gotowali  już  miejsca  na  10  szubienic.  Krzysztof  Nowak 

(druga  część  artykułu  w  następnym  numerze) 
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SPOTKANI E Z GWARĄ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  środę  9  lutego  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej 
Nr  3  w  Polanie  spotkały  się  trzyosobowe  reprezentacje  szkół 
ustrońskich  by  pochwalić  się  znajomością  gwary  cieszyńskiej, 
dawnych  obrzędów,  potraw  regionalnych  oraz  piosenek. 

Tradycyjnie już  w jury  zasiedli  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Danuta  Koenig    naczelnik 
Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  UM  w  Ustroniu, 
Lidi a  Szkaradnik    dyrektor  Muzeum  Ustrońskiego  oraz  Jan 
Kro p  z  Wisły    współautor  „Słownika  gwarowego  Śląska  Cie
szyńskiego". 

Konkurs  wspólnie  prowadziły  nauczycielki  z SP3  Aleksan
dr a  Majętny  i Jadwiga  Konowoł.  Tegoroczny  konkurs  stał  na 
bardzo  wysokim  i wyrównanym  poziomie.  W  konkurencji  indy
widualnej  trzy  dziewczynki  zdobyły  maksymalną  ilość  punk
tów  i dopiero  po  emocjonującej dogrywce  można  było  wyłonić 
zwyciężczynię Została nią Anna  Kozub z SP5 w Lipowcu  przed 
Joanną  Strach  z  SP2  oraz  Katarzyn ą  Nogawczyk  z  SP3 
z  Polany.  Podobnie  było  w  konkurencji  drużynowej.  Poszcze
gólne drużyny  dzielił  tylko  1 punkt  różnicy.  I miejsce zajęła  SP
5   37 pkt,  II  miejsce   SP2   36 pkt,  II I   miejsce   SP3   35 pkt 
i  IV  miejsce  startująca po  raz pierwszy  SP6    22  pkt. 

Najwięcej  braw  zebrali  uczestnicy  za  przedstawienie  tekstów 
gwarowych.  W  strojach  regionalnych  długozyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA  rzóndzili  po  naszy
mu.  Jan  Krop bardzo żałował, że mógł przyznać  tylko 5 pkt  zgod
nie z regulaminem  za występ,  bo niektórym  dałby  dwa  razy  tyle. 
Pewną  trudność  sprawiło  dzieciom  tłumaczenie  wyrazów  gwa
rowych  na  język  literacki  i  odwrotnie.  Także  tych  związanych 
z  potrawami  regionalnymi.  Natomiast  część  praktyczną,  polega
jącą  na  odgadnięciu  nazw  potraw,  które  znajdowały  się  w  garn
kach  wszyscy  zaliczyli  bezbłędnie.  Długo  ślinka  ciekła,  gdy  po 
podniesieniu  pokrywek  dolatywały  smakowite  zapachy  krepli
ków,  jelit,  wajecznicy  czy  fusatych  gałuszek. 

Poszczególne  części  konkursu  przedzielały  pieśniczki  śpie
wane  przez chórek  szkolny  przygotowany  przez  Karolin ę  Dybę. 

Szkoły  biorące  udział  w  konkursie  otrzymały  dyplomy  i  na
grody  ufundowane  przez  Urząd  Miasta  w  Ustroniu    toner  do 
drukarki  kolorowej, płyty  CD, dyskietki  oraz wydawnictwa  pro
mujące  Ustroń.  Indywidualni  zwycięzcy  otrzymali  oprócz  dy
plomów  kolorowe  albumy  i maskotki  „Ustroniaczka".  Dyrektor 
Muzeum  wręczyła  wszystkim  komplet  kart  pocztowych  z  zabyt
kami  Ustronia  oraz  broszurkę  „Z  przeszłości  i  współczesności 
Ustronia".  Tradycyjnie  już  od  organizatora  konkursu  uczestni
cy  otrzymali  pamiątkowe  warzechy  ozdobione  przez  Edwarda 
Heczko  akwarelkami. 

Spotkanie  z  gwarą  uatrakcyjniła  obecność  znanego  propaga
tora  i animatora  kultury  naszego  regionu  Józefa  Brody. 

Na  zakończenie  poproszono  wszystkich  na  smakowity  poczę
stunek.  Jadwiga  Konowoł  zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

K R A D N Ą  G O L F Y 
W  nocy  z  21  na  22  lutego  ulicami  Ustronia  pędzili  złodzieje, 

a  za  nimi  policjanci.  Było  to  29  minut  po  godz.  3.  Całą  akcję 
zarejestrowała  kamera  moniturująca  rejon  ronda  u  zbiegu  ulic  3 
Maja  i  Daszyńskiego. 

Pierwszy  samochód    volkswagen  golf  przestępcy  ukradli 
w  Żorach.  Jak  się  później  okaże  szczególnie  upodobali  sobie  tę 
markę  i ten  typ. Być może  ta szajka odpowiedzialna jest  za  wcze
śniejsze  kradzieże  innych  golfów.  W  Skoczowie  złodzieje  prze
siedli  się  do  innego  samochodu,  również  ukradzionego  i  wybra
li  się  do  Wisły.  Tam  próbował  skontrolować  ich  patrol  policji, 
ale  kierowca  nie  miał  zamiaru  się  zatrzymać.  Zawrócił  w  stronę 
Ustronia.  Wiślańscy  policjanci  zaczęli  pościg.  Na  terenie  nasze
go  miasta  dołączyli  do  nich  koledzy  z  Ustronia,  którzy  chcieli 
zablokować  golfa  jadąc  od  strony  Skoczowa.  Nie  było  to  po
trzebne,  bo  samochód  zdążył  tylko  wjechać  na  rondo.  Na  oblo
dzonej  nawierzchni  wpadł  w  poślizg  i  zamiast  ruszyć  ul.  Da
szyńskiego  zatrzymał  się  w  zaspie  na  rondzie  przy  wjeździe  na 
ul. Grażyńskiego.  Złodzieje wysiedli  z samochodu  i zaczęli  ucie
kać,  ale  po  kilkudziesięciu  metrach  policjanci  dopadli  dwóch 
mężczyzn. Golf stał w śniegu do rana.  Monik a  Niemiec 

Można  pochwalić  się  stokami  Czantorii.  Fot. W. Suchta 

MNOGO  SWIETIEŁ 
13  lutego  przebywała  w  Ustroniu  delegacja  rosyjskich  dzien

nikarzy  i  przedsiębiorców  zajmujących  się  turystyką.  Ustroń
skie  atrakcje  prezentowała  Rosjanom  Grażyna  Winiarska ,  któ
ra o  tej wizycie  mówi: 
 Starałam  się pokazać  te miejsca w naszym  mieście,  które  mogą 
być  atrakcyjne  dla  turystów  z  Rosji.  Wyjechaliśmy  koleją  lino
wą  na Czantorię,  a niektórzy  z gości  zdecydowali  się  na jazdę  na 
nartach.  Rosjanie  zainteresowani  byli  usługami  na  wysokim 
poziomie.  Dlatego zdecydowałam  się, choć  to wcześniej nie  było 
w programie,  na odwiedziny  w hotelu  Belweder. Hotel  ten  spodo
bał  się, jak  również  znajdujący się po  sąsiedzku  Leśny  Park  Nie
spodzianek.  Obiad  spożyliśmy  w  Sanatorium  Uzdrowiskowym 
„Narcyz". Oczywiście zwiedziliśmy  Uzdrowiskowy Zakład  Przy
rodoleczniczy.  Zainteresowanie  budziły  baseny  solankowe 
i  kabina  do  krioterapii.  Wieczorem  pojechaliśmy  na  Równicę, 
gdzie  zaplanowana  była  kolacja  w  Zbójnickiej  Chacie.  Wcze
śniej  jednak,  Rosjanie  zachwycali  się  widokiem  z  Równicy  po 
zmroku.  Tego  dnia  dopisała  widoczność,  co  nasi  goście  patrząc 
wkoło  komentowali  krótko:  „Mnogo  swietieł". 

O  tym,  czy  wizyta  delegacji  z  Rosji  zaowocuje  przyjazdami 
gości  z  tego  kraju,  przekonamy  się  w  najbliższym  czasie.  Poza 
Ustroniem  zwiedzano  Wisłę,  Istebną,  Korbielów,  Szczyrk.  Jeżeli 
wizyta  w  naszym  województwie  okaże  się  owocna,  być  może 
w  najbliższym  czasie  zostanie  uruchomione  regularne  połącze
nie  lotnicze  Moskwa    Pyrzowice. 

Delegacja  z  Rosji  przebywała  w  województwie  śląskim  dzięki 
współpracy z Polskim Ośrodkiem Turystycznym  w Moskwie,  (ws) 

BAZ A FIRM W SIECI  
Na  internetowej  witrynie  Ustronia  www.ustron.pl  znajduje  się 

wejście  do  bazy  ustrońskich  firm.  Administrator  witryny  prosi 
w  tym  miejscu  o  kontakt  osoby  zainteresowane  bezpłatnym  za
mieszczeniem  w bazie wpisu  dotyczącego  firmy. Jest  to potencjal
nie  bardzo  dobry  pomysł,  tzn.  pomysł  już jest,  a jego  pełna  reali
zacja  będzie  możliwa,  jeśli  spotka  się  z  szerszym  odzewem  ze 
strony  właścicieli  ustrońskich  firm. Na  razie  firm  jest  niewiele. 

Te  firmy,  które już  znalazły  się w bazie można znaleźć  wybiera
jąc  konkretną  branżę  („wybierz  branżę")  lub  „sortuj  wg": 
i wtedy  mamy  dwie  możliwości:  nazwa  lub  ulica. 

Dodatkową  pomocą  dla  szukającego jest  mapa.  Kiedy  znacz
nie powiększymy  przeszukiwany  obszar, pokazują  się nazwy  ulic 
oraz piktogramy  informujące o znajdujących się w pobliżu  obiek
tach  turystycznych,  sportowych  i rekreacyjnych.  (ag) 
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A MOŻE TAK LODOWISKO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Żeby  być  zimową  stolicą  Polski  czy  choćby  tylko  Beskidów, 

nie  wystarczy  już  tylko  mieć  góry,  wyciągi  narciarskie  i śnieg  od 
jesieni  do  wiosny.  Któż  zresztą  może  być  pewien  pogody  w  na
szym  klimacie... 

Dlatego coraz powszechniejsze staje się wzbogacanie  infrastruk
tury  uzdrowisk  o  obiekty  rekreacyjnosportowe  nie  mające  nic 
wspólnego 7.  „białym  szaleństwem".  Tu  i ówdzie  powstają  aqua
parki,  wielofunkcyjne  hale  sportowe.  Chodzi  o  zaproponowanie 
atrakcyjnych  sposobów  spędzania  wolnego  czasu  miejscowej 
młodzieży  i  przyciągnięcie  zastanawiających  się  nad  wyborem 
miejsca  wypoczynku  turystów,  wczasowiczów  i  kuracjuszy. 

W Czechach    zarówno za komuny jak  obecnie   sport,  budowa 
i  utrzymanie  obiektów  sportowych,  „kultura  fizyczna  narodu", 
były  i  są  jednym  z  priorytetów.  U  nas  było  i jest  niestety  dużo 
gorzej  pod  tym  względem. 

Jakiś  czas  temu,  podczas  sesji  ustrońskiej  Rady  Miasta  padł 
pomysł  stworzenia  w  mieście  sztucznego,  sezonowego  lodowi
ska.  Autor  pomysłuzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Zdzisław  Kaczorowski,  prezes  Klubu  Spor
towego  „Kuźnia",  zdaje sobie  sprawę,  że  nie jest  to już pomysł  na 
bieżący  rok,  ale  optymizm  pomaga  wierzyć  w  realność  takiej  in
westycji  w  przyszłości. 
 W wielu miastach organizowane są w zimie sezonowe  ślizgawki, 
zazwyczaj  lokowane  w  centrum  aglomeracji    we  Wrocławiu  na 
rynku, w Warszawie  pod  Pałacem  Kultury. Już od  dwóch  lat  nosi
my  się z podobnym  pomysłem    stwierdził  Z.  Kaczorowski.    Po
wstał  on, gdy  próbowaliśmy  wymyśleć  sensowne  rozwiązanie  dla 
wykorzystania  w  sezonie  zimowym  miejsca  letnich  parkingów 
przy  stadionie.  Z  parkingów  klub  czerpał  w  lecie  dochody,  któ
rych  od  jesieni  do  wiosny  wyraźnie  brakowało.  Lodowisko  mo
głoby  zostać  ulokowane  obok  hali  tenisowej,  gdzie  mamy  spory 
plac.  Należałoby  teren  ten  wyrównać,  założyć  instalację,  która 
mroziłaby  taflę  lodową  i zrobić  kolorowe  bandy,  założyć  oświe
tlenie,  żeby  wszyscy  chętni  mogli  korzystać  z obiektu  do  wieczo
ra.  Zrobienie  zaplecza  socjalnego,  szatni,  nie  byłoby  problemem. 
Lokalizacja  wydaje  się  niezła. 

Miejsce  rzeczywiście  wydaje  się  optymalne    „na  szlaku" 
z  Zawodzia  do  centrum,  w pobliżu  stacji  PKP,  przystanków  PKS 
i  W1SPOL.  Jednak  oczywiście  słabym  punktem  podobnych  za
mierzeń  bywa  strona  finansowa zagadnienia.  Jak jest  w  tym  przy
padku? 
  Są  firmy,  które dostarczają  komplet  instalacji  sezonowego  lodo
wiska,  band,  agregatów,  prowadzą  doradztwo,  a  nawet  pomagają 
znaleźć  środki  z  różnych  funduszy  lub  partnera,  który  pomógłby 
udźwignąć  inwestycję  finansowo.  Jesienią  prowadziliśmy  rozmo
wy  z  taką  właśnie  firmą.  Proponowano  nam  również  znalezienie 
partnera  do  tego  przedsięwzięcia.  Niestety  bieżące  problemy  fi
nansowe  klubu  powstrzymały  nasze  działania  skierowane  w  tym 
kierunku    poinformował  prezes  Z.  Kaczorowski.    Nie  wiemy 
też, czy  miasto mogłoby  się do podobnej  inwestycji dołożyć,  gdyż 

Cieszyńska młodzież chętnie  korzysta z  lodowiska.  Fot. A.  Gadomska 
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dotąd  nie  było  żadnych  poważnych  rozmów  na  ten  temat.  Po  rzu
ceniu  przeze  mnie  pomysłu  takiego  przedsięwzięcia  podczas  jed
nej  z  sesji  RM  nie  było  odzewu.  Uważam,  że  to  przedsięwzięcie 
jest  realne.  Ruszają  programy  z  funduszy europejskich,  w  których 
nawet  kluby  sportowe  będą  mogły  ubiegać  się  o  pieniądze  na 
podobne  inwestycje.  Samorządy  będą  mogły  występować  o  dota
cje tego typu. W bieżącym sezonie nie ma już oczywiście szans na 
uruchomienie  lodowiska,  ale  możnaby  zacząć  myśleć  o  sezonie 
następnym.  Lodowisko  w  tym  właśnie  miejscu  funkcjonowałoby 
z  pożytkiem  zarówno  dla  mieszkańców  Ustronia  jak  turystów 
i  wczasowiczów.  Byłaby  to  z  pewnością  jeszcze  jedna  atrakcja 
mogąca  przyciągnąć  gości  do  naszego  miasta. 

To  propozycja  nie  tylko  dla  osób  odwiedzających  Ustroń 
w  celach  rekreacyjnych.  Przede  wszystkim  obiekt  służyłby  bo
wiem  ustrońskim  dzieciom  oraz  młodzieży  szkolnej,  która  mo
głaby    podobnie  jak  się  to  dzieje  w  Cieszynie    uczestniczyć 
na  lodowisku  w  zajęciach  wychowania  fizycznego  oraz  w  róż
nych  konkursach,  zawodach  i  spartakiadach. 
  W  pierwszym  rzucie  należałoby  pomyśleć  o  wersji  oszczędno
ściowej.  Wiem  z  rozmów  z  przedstawicielem  firmy,  że  agregat 
można  byłoby  na  początek  wypożyczyć,  rozważyć  spłaty  ratalne 
itp.  W  ten  sposób  małymi  krokami  możnaby  dojść  do  własnego 
lodowiska    stwierdził  Z.  Kaczorowski. 

Na  razie jedynym  sztucznym  lodowiskiem  w naszym  powiecie 
jest  lodowisko  w  Cieszynie.  Zaciekawiona  jak  funkcjonuje  tego 
typu  obiekt  odwiedziłam  go  parę  dni  temu. 

Obiekt  jest  własnością  Urzędu  Miasta  i  został  zbudowany 
z  pieniędzy  cieszyńskich  podatników  w  latach  197981.  Od  1993 
r. administratorem  lodowiska jest Cieszyński  Klub Hokejowy, któ
rego  prezesem  i  zarazem  kierownikiem  obiektu  upoważnionym 
do  pełnienia  nadzoru  technicznego  jest  Ryszard  Kwietniewski. 
Oto,  co  powiedział  m.in.: 
  Obiekt  jest  ze  wszech  miar  potrzebny  miastu  a  zwłaszcza  mło
dzieży.  Staramy  się  stworzyć  użytkownikom  lodowiska  przyjem
ną  atmosferę  podczas  ślizgawek  oraz  przygotowujemy  szeroką 
gamę  zajęć  sportowych  i  zabaw.  Młodzież  szkół  cieszyńskich 
korzysta  w  grupach  szkolnych  nieodpłatnie  z  lodowiska  codzien
nie od  8.(H) do  14.00. Po południu  prowadzimy  dwie  tury  ślizgaw
kowe, na które wstęp kosztuje niemal  symboliczne 2 zł.  Prowadzi
my  zajęcia szkoleniowe  w dwóch  grupach  hokejowych,  organizu
jemy  cykle  eliminacyjne  do  wielkiego  Finału  Zawodów  o  Tytuł 
Najszybszego  Łyżwiarza  Ziemi  Cieszyńskiej.  Tradycyjnie  otwie
ramy  lodowisko  Łyżwiarskim  Biegiem  Legionów.  W  trakcie  ferii 
zimowych,  wspierani  dotacjami  Urzędu  Miasta, organizujemy  Fe
riadę  Lodowiskową    cykl  zabaw  takich  jak  Mikołajki ,  Śnieżne 
Niedziele,  bale  przebierańców,  walentynki,  LodoDisco  itp. 

Muszę  podkreślić,  że  gospodarzymy  tym  obiektem  za  bardzo 
niewielką  kwotę  dotacyjną,  rocznie  170.000  zł,  a  sezon  lodowi
skowy  jest  stosunkowo  długi    trwa  od  2  listopada  do  końca 
marca. 

Poza  sezonem  łyżwiarskim  obiekt  wykorzystywany  jest  przez 
łyżwo  i deskorolkowców,  którzy  korzystają  z  rampy  i  skatepar
ku  oraz  tenisistów  (4  korty).  Podczas  letnich  wakacji  organizu
jemy  dzieciom  „Lato  w  mieście"  z  takimi  atrakcjami  jak  nauka 
jazdy  konnej. Trzeba dodać,  że  mamy  w  klubie 4  sekcje:  hokeja, 
pływacką,  deskorolkową  i  właśnie  hippiczną. 

Sądzę, że pomysł zbudowania  sezonowego  lodowiska  w  Ustro
niu  jest  bardzo  dobry.  Możemy  zaproponować  Ustroniowi  dale
ko  idącą  pomoc  w  technicznym  zorganizowaniu  takiego  przed
sięwzięcia.  Technologia  chłodnicza  poszła  tak  dalece  do  przo
du,  że  zrobienie  ad  hoc  lodowiska  na  niemal  dowolnym  miejscu 
nie  kol idującym  z  innymi  inwestycjami  jest  bardzo  szybkie 
i  proste.  Przywozi  się  mały  układ  chłodniczy  zamykany  w  kon
tenerku,  stawia  się  bandy  lub  robi  obwałowanie  ziemne,  rozkła
da rury układu chłodniczego, zasypuje się piaskiem, zalewa  wodą, 
włącza  maszyny  i  ma  się  lodowisko.  Po  sezonie  wszystko  się 
zwija,  chowa  do  magazynu  i czeka  na  sezon  następny    stwier
dził  R.  Kwietniewski. 

Na  pewno  nie  byłoby  to  takie  proste  ze  względu  na  koszt 
przedsięwzięcia,  wynoszący  powyżej  500  tys.  zł.  Może  jednak 
warto  poszukać  rozwiązania,  które  umożliwiło  by  sfinansowa
nie  tego  pomysłu.  Czasem  wystarczy  dostrzec  sens  przedsię
wzięcia,  aby  zarazem  znaleźć  możliwości  jego  realizacji.  Może 
tak  właśnie  będzie  w  przypadku  pomysłu  stworzenia  lodowiska 
w Ustroniu.  Anna  Gadomska 
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KELNERZY, KUCHARZE 
KONSERWATORZY zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec stycznia  zarejestro
wano 765 bezrobotnych z Ustronia, w tym 360 kobiet. W ewiden
cji PUP widnieje nazwisko jednej  absolwentki. Zasiłek mogą  po
bierać 84 osoby z  naszego miasta, w tym 34  kobiety. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  pozostałych  gminach  po  emerytalne  6 osób (o 5 mniej), 
wiatu  w  styczniu  odnotowano  z  innych  powodów  np.  służba 
następującą  liczbę  bezrobot  wojskowa,  pobyt  w  zakładzie 
nych:  Cieszyn    2.226  (1188  karnym   31 osób  (o 7  więcej), 
kobiet);  Wisła    711  (334);  W styczniu w ewidencji  PUP 
Brenna    633  (340);  Chybie    było  2.569  zarejestrowanych 
404  (232);  Dębowiec    296  osób  w  wieku  do  25  roku  ży
(168);  Haźlach    597  (349);  cia,  w  tym  1.263  kobiety.  125 
Istebna  680 (324); Skoczów    osób  podjęło pracę  (o  60  osób 
1500  (837);  Strumień    658  mniej  niż  przed  miesiącem), 
(373);  Zebrzydowice    711  w  tym  6 osób rozpoczęło szko
(441).  lenia  a  18  osób  rozpoczęło 

W  całym  powiecie  bez  pra  staż. 
cy  pozostaje  10.515  i  jest  to  Natomiast  osób  powyżej  50 
o 603 osoby więcej niż w grud  roku  życia  zarejestrowanych 
niu  2(X)4  roku.  W  pierwszym  było  1.506,  w  tym  655  kobiet, 
miesiącu 2(X)5 roku zarejestro  22  osoby  podjęły  pracę.  Dłu
wało się  1.230 osób, o  156 wię  gotrwale  bezrobotnych  było 
cej  niż  w  poprzednim  miesią  6.263,  w  tym  3.522  kobiety, 
cu.  Pracodawcy  zgłosili  120  z  nich  129  osób  podjęło  pra
ofert, o 2 mniej niż w ostatnim  cę,  w  tym  70  rozpoczęło  szko
miesiącu  2004  roku.  Pracę  lenia.  Końcem  stycznia  zare
w  tyczniu  znalazło  340  osób,  jestrowanych  w  ewidencji  o
w  grudniu  360.  sób niepełnosprawnych  bezro

Na  koniec  grudnia  stopa  botnych  było  322 osób,  w  tym 
bezrobocia  w  Polsce  wyniosła  180  kobiet,  z czego  36  osób 
19,1%;  w  województwie  ślą  pobierało  zasiłek,  w  tym  19 
skini  16,8%, a w powiecie  cie  kobiet, 
szyńskim  15,5%. Prognozowa  Na  koniec  stycznia  upraw
na  stopa  bezrobocia  na  koniec  nionych  do  pobierania  zasiłku 
stycznia  wynosi  16,4%.  było  1277  osób,  o  231  więcej 

Wśród  zarejestrowanych  niż przed  miesiącem.  W  chwili 
w  styczniu  47%  to  kobiety,  obecnej  stanowi  to  12%  zare
19%  nigdzie  dotychczas  nie  jestrowanych  bezrobotnych, 
pracowało,  51 %  to  mieszkań  Wśród ofert pracy, które  PUP 
cy  wsi,  33%  miało  prawo  do  otrzymał  w  styczniu,  przewa
zasiłku,  20%  rejestrowało  się  żały  propozycje  dla  pojedyn
w  urzędzie  po  raz  pierwszy,  czych pracowników, ale do ho
26% ma do 25  lat, 43%  to oso  telu  „Jaskółka" w Ustroniu  po
by  długotrwale  bezrobotne  trzebowano  19  pracowników: 
(pozostające w rejestrach PUP  4  bufetowych,  3  kelnerów,  3 
łącznie  przez  okres  ponad  12  kucharzy,  3  konserwatorów, 
miesięcy  w okresie ostatnich  2  3 recepcjonistów,  1  szefa kuch
lat),  27%  ma  powyżej  50  roku  ni,  1 magazyniera,  I  pokojo
życia,  16%  to  osoby  bez  kwa  wą  i  I  stolarza.  Sklep  „Bie
lifikacj i zawodowych,  2%  sta  dronka"  ze  Skoczowa  poszu
nowią  osoby  samotnie  wycho  kiwał  10 osób do  pracy   8  ka
wujące  co  najmniej  jedno  sjerów    sprzedawców  i 2  za
dziecko  do  lat  7,  2%  to  osoby  stępców  kierownika  sklepu.  5 
niepełnosprawne.  robotników  budowlanych  po

Bezrobotni  zostali  wypisani  trzebował  Zakład  Dekarsko
z  ewidencji  Urzędu  Pracy,  po  Blacharski  z  Zebrzydowic, 
nieważ  podjęli  pracę    340  W  styczniu  Urząd  Pracy  nie 
osób  (o  20  mniej  niż  w  grud  otrzymał  żadnej  informacji 
niu),  nie  potwierdzili  gotowo  o  planowanych  zwolnieniach 
ści  do pracy    127 osób  (o 224  grupowych, 
mniej),  rozpoczęli  szkolenia    Na  koniec  stycznia  2005  r. 
93  osoby  (o  18 mniej),  rozpo  Powiatowy  Urząd  Pracy  nie 
częli  staże   18 osób  (o  15 wię  miał  żadnych  zaległych  zobo
cej), dobrowolnie zrezygnowa  wiązań  finansowych,  a  środki 
li ze statusu  bezrobotnego    11  są  na  bieżąco  przekazane  na 
osób  (o  1 mniej), nabyli  prawa  konta  partnerów  PUP. 
emerytalne, rentowe  lub przed  Monik a  Niemiec 

Szybko  minął  w  tym  roku  karnawał.  W  drugą  sobotę  nowego 
roku    8 stycznia już  szósty  raz  Szkoła  Podstawowa  nr  2  i  Gim
nazjum  nr  2  w  Ustroniu  wspólnie  zorganizowały  karnawałowy 
bal  rodzicielski.  Organizatorami  tegorocznego  balu  były  Rady 
Rodziców  obu  szkół  kierowane:  w  SP2  przez  Halinę  Puchow
ską   Ryrych, a w G2 przez  Małgorzatę  Waszek. W tym  roku  bal 
odbył  się już  drugi  raz  w  DW  „Złocień",  za  co  bardzo  dziękuje
my  Pani  Dyrektor  Irenie  Płonce.  Rodzice  pod  przewodnictwem 
Pani  Małgorzaty  Waszek  samodzielnie  przygotowali  całą  im
prezę.  Od  lat  kierują  pracą  w kuchni już  nie  rodzice,  a przyjacie
le  i  sympatycy  naszych  szkół.  Państwo  Urszula  i  Józef  Sikoro
wie.  Ta  praca  przynosi  widoczne  efekty.  Zaangażowanie  rodzi
ców  było  bardzo  duże.  Jesteśmy  wszystkim  wymienionym  i  nie 
wymienionym  z  nazwiska  bardzo  wdzięczni,  ponieważ  dzięki 
wypracowanemu  zyskowi  będzie  można  więcej  zrobić  dobrego 
dla  naszych  uczniów,  a  często  koszty  są  barierą  nie  do  pokona
nia  przy  różnych  przedsięwzięciach.  Przy  okazji  balu  sympaty

SZKOLNY  KARNAWAŁ 
cy  gimnazjum  zakupili  za  500  zł  obraz  uczennicy  klasy  trzeciej 
G2  Agaty  Kostki  wykonany  na  plenerze  malarskim  w  Brennej, 
a  pieniądze  zostały  przeznaczone  na  materiały  potrzebne  na 
czerwcowy  plener  dla  uczniów  malujących  i fotografujących. 

W  zorganizowaniu  balu  pomogli  nam  sponsorzy:  p.  Urszula 
i  Henryk  Kaniowie,  p.Zuzanna  i  Michał  Bożkowie,  p.  Danuta 
i Roman  Kubalowie,  p. E. Holeksa,  p. Błahutowie,  p.R.  Macura, 
p.  Janina  i Andrzej  Szejowie,  p.  B.  Siekierka,  p.  Kolankowscy, 
p. Bujokowie, p.W. Brudny, p. B. Burczyński,  p. H. Krysta,  p. M. 
Jurczok,  p. Halamowie,  p. Więcławkowie,  p. Kowalowie,  p.  Lan
ghamerowie,  p.  Pilchowie,  p.  Gąsiorowie,  P.  Librowscy,  p.  J. 
Kubala, p. U. Janota, p. A. Adamczyk,  p. J. Owczarek,  p. K. Gre
lowski,  p.  Maciejczyk,  p.  Baranowscy,  firmy:  „  Mundial  Pol", 
„Tomar", „Artchem",  „Adriático",  „ Lumbago", Galeria p. Hecz
ko,  RKS  Goleszów,  RSP „Jelenica",  Kolej  Linowa  „Czantoria", 
„Kamil" ,  „Smakosz",  Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej,  Sklep 
„MAX" ,  Kwiaciarnia  „Kubień",  Cukiernie:  „Oaza",  „Delicje", 
„Bajka",  DW  „  Gwarek". 

13  stycznia  odbyły  się  bale  przebierańców  dla  dzieci  i  mło
dzieży  w  SP2  i  G2,  ale  te  ze  względu  na  wiek  nie  były  już 
wspólne.  Rodzice  przygotowali  w  tym  dniu  naszym  uczniom 
słodki  poczęstunek    pączki. 

Dziękujemy  bardzo  wszystkim:  sponsorom,  sympatykom,  ro
dzicom  naszych  szkół  za  zorganizowanie  naszego  tradycyjne
go  balu  oraz  uczestnikom  balu.  Zysk  zostanie  przeznaczony 
dla  dzieci  i  młodzieży  na  pomoce  i  materiały  wspomagające 
działalność  dydaktyczną  oraz  na  wyjazdy  do  teatru,  kina,  wy
cieczki  naukowe  wspomagające  proces  dydaktyczny  w  naszych 
szkołach.  Dyrektorzy  „ Dwójek": Mari a  Kaczmarzyk 

i  Zbigniew  Gruszczyk 

Zamieć  na  Czantorii.  Fot. W. Suchta 
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Porządna sowa, spełniająca wszyst
kie  powszechne  o  tych  ptakach 
mniemania,  powinna  mieć  ogromne, 
„mądre"  oczy,  prowadzić  intensyw
ne nocne życie, dzień smacznie  prze
sypiając,  a  przede  wszystkim  być 
zdecydowanie  większa  od  wróbla. 
Mam  nadzieję,  że  tego  mojego  pry
watnego „przepisu" na sowę nie prze
czytają  ornitolodzy,  bowiem  każdy 
z  nich,  bez  trudu,  na  przykładzie 
choćby  i sów,  potrafiłby dowieść,  że 
przyroda  jest  znacznie  bogatsza 
i różnorodniejsza niż nasze o niej wy
obrażenia.  Również i ja się o tym sta
le  przekonuję,  na  każdym  kroku, 
choćby  jak  przed  laty,  podczas  wy
cieczki  ustrońskiego  Koła  PKE  do 
rezerwatu  „Barania  Góra". 

Schodziliśmy  już  ze  szczytu  Ba
raniej  do  schroniska  na  Przysłopie, 
kiedy  do  naszych  uszu  doszedł  na
gle  głośny  ptasi  harmider.  Pewnie 
potraktowałbym  go jak  kolejną  pta
sią  awanturę,  ot,  żywą  ilustrację  do zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA
„Ptasiego  radia''''  Juliana  Tuwima, 
gdyby  nie  pewien  leśnik  i  ptakolub 
zarazem.  Jego  krótkie  „Oho,  sikor
ki/"  można  by  od  biedy  potrakto
wać  jako  proste  nazwanie  tego,  co 
docierało do nas z głębi  lasu, ale bar
dziej  intrygujące  było  następne 
stwierdzenie  „ Ooo,  a  teraz,  sówecz
ka/"  To odnosiło  się do głosu,  który 
moje  niewprawne  ucho  nie  odróż
niło  od  reszty  ptasiego  wrzasku.  Po 
chwili  biegliśmy  w  głąb  lasu,  cho
ciaż  wtedy  wydawało  mi  się  to  zu
pełnie  absurdalne    sowa  w  pełni 
dnia?  Po  przebiegnięciu  kilkudzie
sięciu  metrów  zatrzymało  mnie  w  miejscu  krótkie  ,Jest  tam!" 
i rzeczywiście,  na gałęzi  drzewa  siedziała  nieduża  sowa,  trzyma
jąca  w  łapie  ciałko  niewiele  od  niej  mniejszej  sikorki.  Siedziała 
ledwie  chwilkę,  tyle,  ile  trzeba  by  zrobić  jedno  zdjęcie.  Zdjęcie 
okazało  się  nieudane  i  nieostre,  i  pewnie  całe  to  zdarzenie  po
szło  by  w  niepamięć,  gdyby  nie  intrygujące  słowo  „sóweczka". 
Nie  jest  to  bowiem  sympatyczne  zdrobnienie  od  „sowy",  ale 
nazwa  odrębnego  gatunku,  najmniejszej spośród  naszych  krajo
wych  sów. 

Sóweczka  dorasta do  17 cm  długości  ciała  (porównajmy:  wróble 
  14 cm,  sikorki  w  zależności  od  gatunku    1114  cm)  i  35  cm 
rozpiętości  skrzydeł. Z  wierzchu  ma  pióra ciemnobrązowe  z jasny
mi plamkami,  spód białawy  z ciemnymi  prążkami  i biało  pręgowa
ny ogon. Ptaki  te mają stosunkowo  małe oczy  z białymi  „brwiami". 
Sóweczki  żyją głównie  w rozległych,  starych drzewostanach  liścia
stych  z  domieszką  świerka.  W  odróżnieniu  od  większości  innych 
sów, sóweczki  są  aktywne  także w dzień  i właśnie jedną  z nich,  tuż 
po  udanym  polowaniu,  mieliśmy  możliwość  zobaczyć  na  własne 
oczy.  Swoje  gniazda  ptaki  te  zakładają  w  dziuplach  umieszczo
nych  z  reguły  w świerkach,  często usychających, na  wysokości  od 
1 do  17 m. Z  racji  swoich  niewielkich  rozmiarów  sóweczki  często 
zajmują dziuple po dzięciołach  pstrych,  z otworami  o  małych  śred
nicach,  gnieżdżą  się  także  w  budkach  lęgowych.  Dziupla  jest  po
zbawiona  jakiejś  „ekstra"  wyściółki,  a jaja  (od  4  do  6  w  jednym 
lęgu)  są  składane  bezpośrednio  na jej  dnie.  Jaja  sóweczki  są    co 
chyba  oczywiste  w  przypadku  tego  gatunku    mniejsze  od  jaj  in
nych  sów, kuliste, o białawej skorupie.  Po 26 dniach  wysiadywania 

  wysiaduje samica, a samiec  znosi jej w  tym czasie pokarm    wy
kluwają  się  pokryte  jasnoszaropopielatym  puchem  pisklęta,  które 
jeszcze przez kilka pierwszych dni życia są ogrzewane przez „mamę". 
Młode  opuszczają  gniazdo  po  około  30 dniach  i przez  kolejne  34 
tygodnie przebywają w pobliżu rodzinnego gniazda, karmione przez 
rodziców.  Sóweczki  to ptaki  terytorialne,  zajmujące zwykle  obszar 
o  powierzchni  ponad  I km2,  na którym  wyznaczone  są części  lęgo
wa,  łowiecka  i  odpoczynkowa. zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

BLIŻE J   NATURY 
Sów eczk a 

Sóweczka  jest  w  Polsce  gatun
kiem  bardzo  rzadkim  i  wpisanym 
do  polskiej czerwonej  księgi  zwie
rząt.  Występuje  jedynie  w  górach 
i  na  północnym  wschodzie.  Jesz
cze w XIX wieku sóweczkę  uważa
no  za  gatunek  gniazdujący  na  te
renie  całego  kraju, jednak  z  upły
wem  czasu  i poznawaniem  zarów
no  zwyczajów,  jak  i  rozmieszcze
nia  tej  sowy,  trzeba  było  zweryfi
kować  te optymistyczne  przypusz
czenia.  Obecnie  uważa  się,  że 
oprócz  Karpat,  skąd  pochodzą  ra
czej nieliczne  obserwacje,  sówecz
kę  można  spotkać  głównie  na 
wschód  od  Wisły,  a  naj l iczniej 
sowy  te  zamieszkują  Puszczę  Bia
łowieską.  Przed  mniej  więcej  15 
laty  szacowano,  że  w  całej  Polsce 
żyje  zaledwie  100150  par  sówe
czek,  z  czego  50100  par  w  samej 
Puszczy Białowieskiej. Kiedy  prze
glądam  różne  informacje o  wystę
powaniu  sóweczki  na  południu 
Polski  (są  to  opracowania  wydane 
na  początku  lat 90.  ubiegłego  wie
ku),  to  rzeczywiście  wychodzi  na 
to,  iż  sóweczkę  spotyka  się  w  tej 
części  kraju bardzo rzadko. Na przy
kład  w  dwudziestym  stuleciu  na 
Śląsku  odnotowano  ten  gatunek 
zaledwie  4  razy.  W  połowie  lat  30. 
ktoś  „dorwał"  sóweczkę  pod  Biel
skiemBiałą,  w  latach  60.  słyszano 
głosy  kilku  ptaków  gdzieś  indziej, 
a  w  1933  r. znaleziono jej  szczątki 
przy  gnieździe  puchacza  (w  tym 
przypadku  myśliwy  sam  stał  się 
ofiarą)  i w  zasadzie  to  wszystko. 

Jeśli  tak,  to nasze spotkanie  z  tą  dzienną  sową  na stokach  Bara
niej Góry  wygląda  zupełnie  inaczej, a  zdjęcie   choć  niestety  nie 
udane,  bo  robione  na  chybcika,  w  biegu    jest  niezwykłą  pamiąt
ką  i dowodem, że sóweczki  gnieżdżą  się w Beskidzie Śląskim. Jest 
to  tak  zwany  gatunek  ściśle  osiadły,  czyli  spotkanie  sóweczki 
poza  okresem  lęgowym,  uznać  można  za  potwierdzenie jej  gniaz
dowania  w  danym  rejonie.  Dodam  tylko,  że  znajomy  leśnik  sły
szał  sóweczkę  także  w dwóch  rejonach  Ustronia.  Jest  za czym  się 
rozglądać  w  ustrońskich  lasach! 

Tekst  i zdjęcie:zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA Aleksander   Dorda zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

SZKOŁA DLA RODZICÓW 
4  marca  w  Ośrodku  Pracy  z  Dziećmi  i  Młodzieżą  „Można 

inaczej"  rusza  „Szkoła  dla  rodziców".  Będzie  to cykl  wykładów 
z  udziałem  kadry  ośrodka,  pracownika  poradni  uzależnień,  ku
ratora  i pedagogów  szkolnych,  po  których  odbędą  się  godzinne 
konsultacje  z  wykładowcą.  Oto  terminy  i  tematy  spotkań: 

4  marca  Rodzina.  Tu  powstaje  człowiek. 
11  marca  Czym  jest  uzależnienie  i  gdzie  szukać  po

mocy 
18  marca  Przemoc  domowa    sprawa  czterech  ścian  czy 

przestępstwo? 
1 kwietni a  Dziecko  w  szkole    jak  pomóc  w  rozwiązywa

niu  trudności? 
8  kwietni a  Nadpobudliwość  psychoruchowa  u  dzieci 
15 kwietnia  Prawna  pomoc  rodzinie  w sytuacji  kryzysowej 
29  kwietni a  Współuzależnienie    destrukcyjny  sposób 

przystosowania  się  czy  choroba? 
13  maja  Młodzież,  alkohol  i  narkotyki 
27  maja  Dlaczego  dzieci  są  agresywne? 
Wykłady  w  piątki,  w  Ośrodku  Pracy  z  Dziećmi  i  Młodzieżą 

„Można  inaczej",  Rynek  4.  Szczegółowe  informacje    Małgo
rzata  Nowak,  tel. 854  33 99  12.00   18.00.  (ag) 
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u st r o ń sk i ezywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  ga le r ie ,  m uzea, 
pla c ów k i   kultury,  f unda c je , 
stowarzyszenia, policja , straż miejska zyxwutsrponmlkjigfedcaUSMLKJC

www.  ustron.pl  zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

M I EJSK A  BI BLI OTEK A  PUBLI CZN A  im .  J.  Wantuł y  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Rynek 4, teł. 8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek: 8.00    18.00; wtorek: 8.00   15.00; środa  12.00   18.00;  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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 UZEUM  USTROŃSKI E  im .  J.  Ja rock ieg o 
ul. Hutnicza  3, teł. 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:  we wtorki 9   17, od środy do piątku  9 14, 

w soboty,  niedziele 9.30   13. 

ODDZI AŁ  M UZEUM  „ZBI OR Y  MARI I   SKALI CKI EJ " 
ul. 3 Maja 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   cieszynianazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA  (możliwość 
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów) 
Wystawy  czasowe: 
Wystawa  twórczości  Karola  Kubali. 
Oddział  czynny:  środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 913 

GALERI A  SZTUKI   W SPÓŁCZESN EJ  „N A  GOJACH " 
B&K Heczkowie  ul. Błas7xzyka 19, tel. 85411 00. Galeria raynna cały czas. 

GALERI A  SZTUKI   W SPÓŁCZESN EJ  „ZAW ODZI E " 
ul. Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wcw. 488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9    13. 

BI URO  PROMOCJI   I  W YSTAW  ARTYSTYCZN YCH 
Rynek 3A, tel. 8545458, email  bpiwa@polbox.com 
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od  1().(X) do 17.(X). 

CH RZEŚCI JAŃ SK A  FUN DACJ A  „ŻYCI E  I   M I SJA " 
ul. 3 Maja  14, tel. 854 45 22, fax 854  18 14 

USTROŃ SKI E  STOW ARZYSZEN I E  TRZEŹW OŚCI  
KU)  Abstynent a „RODZMA" , Ustroń, ul. Rynek 4  (byłe  liceum koło  ZUS) 
MFTYNG AA   czwartek od  17.30 MI TYNG AlAnon .  wtorek od  17.30 
KU> Abstynent a   w pozostałe dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel. kontaktowy:  0 601 516 854. 

FUNDACJA  Św.  ANTONI EGO  uI. Kościelna  21, tel. 854  17 72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  wspófuzależnień 

wtorek  9.0010.00 
czwartek  16.0017.00 

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

ZAKŁAD OPTYCZNY 
mgr  optyk  optometrysta  J  c 

Ustroń,  ul. M.  Konopnickiej  15c 
KOMPUTEROW E  BADANI E  WZROK U 

CODZIENNI E  W GODZINAC H  OTWARCI AZUKDA  ZAKŁADU 
GABI N E T  OKULI STYCZN Y 

Lek. med. Władysława  Broda  specj al ist a  chorób  oczu 
pon..  śr.  15.30  17.00 

R E A L I Z A C J A  R E C E PT  N F Z 
GOD ZI N Y  OTW ARCI A : 

pon.   pt.  9.00  17.00 
sobota  9.00  13.00 

Możl iw ość  t elef on icznej  rej est racj i 
t e l e f a x :  8 5 4  1 3  9 0 

MI EJSK I   DOM  KULTUR Y  „PRAŻAKÓW KA " 
ul. Daszyńskiego  28,  tel. 8542906. email:  nidk@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. 
kurs  języka  angielskiego   wtorki  godz.  17.0018.00   sala nr 8 
gimnastyka  lecznicza   poniedziałki i czwartki godz. 19.00  20.00, 

 piątek godz. 8.30  s. nr 7 

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

Stowarzyszenia  i zwigzki: 
Zw.  Kombatantów  RP  i Byłych  Więźniów  Politycznych 

 poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie 
1 i III 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 Dziećm i i Młodzieżą „MOŻNA MACZEJ" . 
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 NFORMACJA  TURYSTYCZN 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.(X) 

 sobota 8.45  13.00 

KOMI SARI A T  POLI CJI   USTROŃ 
ul. 3  Maja  21,  (tel. alarm.  997);  tel. 8542413;  8543413. 

STRAŻ  M I EJSK A  USTROŃ 
ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darniowy 986 

Śnieżny  targ. 

24 lutego 2005 r. 

Fot. W. Suchta 
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Krzesełko zamaskowane...  Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

OGŁOSZENIA  DROBNE  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

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

Mieszkanie umeblowane. 
Tel. 8528112. 

Zatrudnię  konserwatora  rencistę. 
Hotel Tulipan,  tel.8543780. 

Biuro rachunkowe, tel. 8542792. 

Francuski, nauka, tłumaczenia pr/y
sięgłe. Tel. 0604488504. 

Wróżenie z kart. 
Tel. 0604488504. 

rozkochane.  Fot. W. Suchta zyxwutsrponmlkjigfedcaUSMLKJC

i 
w w w .  u s t r o ń .  p !  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KULTUR A 

26.02  godz.  16.00 

5.03  godz.  17.00 

10.03  godz.  9.00 

1216.03 

12.03  godz.  18.00 

14.03  godz.  18.00 

16.03  godz.  18.00 

Wernisaż wystawy „Ustro ń w malarstwie 
ustroniaków"  połączony z wieczorem poez ji 
mieszkańców Ustronia zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA Muzeum Ustrońskie 
Koncert charytatywny  Fundacji Św. Anto
niego.  Wystąpią:  węgierski  zespół  „Bar
tok"  i Salonowa  Orkiestra  Fili i  US   MDK 
„  Prażakówka  " 
Miejsk i  Konkur s  Recytatorski  dla  szkół 
podstawowych  MDK „  Prażakówka " s. nr 7 

U S T A  2 0 05 
„Z a  rok o  tej  same j porze"    kom.  miło
sna;  występują: T.  Stockinger  i  M.Trybała. 
„ W obronie jaskiniowca"    kom. małżeń
ska dla dorosłych  w wyk. E.  Kamińskiego. 
„Zapisk i oficera Armi i Czerwonej"    tragi
komedia  w  wykonaniu  P.  Cyrwusa. 

KIN O „ZDRÓJ "  , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 

24.02  godz.  17.00  Garfiel d   kom.  anim.  (b.o.) USA 
godz.  18.20  Skarb narodów   przygodowy  (121.) USA 
godz.  20.00  Rh  (+)   sensacyjnyzpokgedaU  (ˇ51.)ysomlkiecaPN  Polska 

25.023.03godz.  18.45  Upadek  zywtsrponmkjiheca historyczny.  (151.)  Niemcy zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

DYŻURY  APTEK 
2426.02  apteka  Elba, 

27.021.03   apteka  Myśliwska, 

24.03   apteka Centrum, 

ul. Cieszyńska  2,  lei.  8542102. 

ul.  Skoczowska  111,  tel.  8542489. 

ul.  Daszyńskiego  8,  tel.  8545776. 

( B T R O N S K i t 

Sprawna  organizacja  i  informacja,  udział  kobiet  oraz  dwa  re
kordy  Polski  sprawiły,  że  nikt  z  blisko  stuosobowej  widowni  nie 
narzekał  na  brak  atrakcji  w zawodach  o  Puchar  Burmistrza  Mia
sta  Ustronia  w wypychaniu  leżąc  i trójboju  siłowym,  które  odbyły 
się  //  lutego  w  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół  Technicznych. zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

•   •   •  

Wszystko  wskazuje  na  to,  że  roboty  budowlane  przy  obwodni
cy  rozpoczną  się  w  przyszłym  roku.  Na  razie  prowadzony  jest 
wykup  terenów  pod  jedną  nitkę  „dwupasmówki".  Jak  poinfor
mowała  nas  Teresa  Januszewska  z  działu  Technicznegolnwe
stycyjnego  UM  wykupiono  już  80%  działek.  7 spraw  o  wywłasz
czanie  prz.ekaz.ano  do  Urzędu  Rejonowego.  Są  to z.az.wycz.aj przy
padki,  gdy  droga  przechodzić  ma  przez  sam  środek  działki,  cz.y 
np.  dom  będzie  położony  blisko  „dwupasmówki". 

•   •   •  

O  problemach  związanych  z  wprowadzeniem  podatku  od  wy
wozu  odpadów  komunalnych  mówił  zastępca  burmistrza  Tade
usz  Duda:  Istotną  sprawą,  która  interesuje  mieszkańców,  jest 
kontrola  firmy  TrosEko.  Firma  przedstawia  nam  raport  dnia, 
w  którym  jest  określona  ilość  śmieci  od  osób  fizycznych  i  po
twierdzenia  na  specjalnych  bloczkach  ilości  śmieci  z  danej  po
sesji  i  podmiotów  gospodarczych.  Porównujemy  to  z  kopiami 
faktur  dostarczonymi  z  wysypiska  w  Jastrzębiu. 

•   •   •  

Na  dwupasmówce  w  okolicach  Meprozetu  samochód  osobo
wy  lancia  therra  nie  zachował  należytej  ostrożności  i  na  łuku 
wpadł  w poślizg  Obrażenia  odniosły  trzy  osoby  w starszym  wie
ku:  2 mężczyźni  i  /  kobieta.  Na  miejscu  w akcji  ratowniczej  brały 
udział  trzy  samochody  Jednostek  RatowniczoGaśniczych  Stra
ży  Pożarnych   2 z  Ustronia  i  1 ze Skoczowa.  (mn) 
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KASI A WY GRY WA  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Katarzyn a  Wąsek,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  uczennica  drugiej  klasy  Szkoły  Podsta
wowej  nr  2,  wygrywa  w  swej  kategorii  wiekowej  wszystko.  5 
stycznia  wygrała  slalom  gigant  XXVII I  Ligi  Sportów  Zimowych 
na  Kaniówce  w  Białce  Tatrzańskiej,  następnie  również  w  tym 
samym  cyklu  zawodów  wygrała  slalom  gigant  na  Długiej  Pola
nie  w  Nowym  Targu,  natomiast  28  stycznia  wygrała  zawody 
o  Puchar  Prezesa  PZN  w  Narciarstwie  Alpejskim.  Kasia  startuje 
w  kategorii  wiekowej  roczników  1996  i  młodszych.  Reprezen
tuje Towarzystwo  Sportowe  „Czantoria". 
  Kasia  startuj e  w  Pucharze  Polski,  w  który m  jest  sześć  star
tów, a do ogólnej   klasyfikacj i  liczą  się  cztery  najlepsze.  W  tej 
chwil i  wygrała  trzy  razy,  za  każde  pierwsze  miejsce  uzysku
jąc 50 pkt., czyli do zdobycia  pucharu  brakuj e  jej   jeszcze  jed
nej   wygranej     mówi  trener  Mieczysław  Wójcik .    Teraz  szy
kujemy  się na  Puchar  Europy  Dzieci  i Młodzieży,  któr y  odbę
dzie się pod koniec kwietnia. Mamy  dobre warunk i  do  trenin 
gu,  coś się  na  Czantorii  zaczęło  dziać. 

W  zawodach  startowali  i  inni  zawodnicy  TS  „Czantoria". 
W  Białce  Tatrzańskiej  7  miejsce  zajęła  Beata  Pawelska,  nato
miast  w Nowym  Targu  wystąpili Jakub  Gańczarczyk,  Mateusz 
Matuszyński,  Dawid  Mieszczak  i Tobiasz  Słowiczek. 

Nowy  klub  działa  przy  powstającym  Stowarzyszeniu  Rekre
acyjnoSportowym  „Czantoria"  z  siedzibą  na  Kolei  Linowej. 
Obok  innych  działań  stowarzyszenie  będzie  zajmować  się  szko
leniem  narciarzy.  W  tej  chwili  stowarzyszenie  jest  w  fazie  reje
stracji.  Prezes  Kolei  Linowej  na  Czantorię  Czesław  Matuszyń
ski  jest  jednym  z  założycieli  stowarzyszenia  i jego  zdaniem  do
brze  się  dzieje,  że  zarejestrowane  zostanie  wiosną. 
 Będzie  to w jaki ś sposób  uczciwe,  bo w kwietni u  po jawią  się 
w  klubi e  tylk o  ci,  którzy  naprawdę  chcą  ćwiczyć    mówi  Cz. 
Matuszyński.   W  tej  chwili  klub działa nieformalnie, ale dzie
ci ju ż występują  w zawodach  pod  naszym  szyldem. 

Zapytałem  o  sukcesy  Kasi  Wąsek.  Na  razie  prowadzenie  za
wodniczki  w  tym  wieku  nie jest  zbyt  drogie.  Z  wiekiem  jednak 
koszty  rosną  i  aby  utrzymać  się  w  wysokiej  formie  trzeba  spo
rych  nakładów. 
  To  co  do  tej   pory  Kasia  osiąga  to  wielka  zasługa  trenera 
Mieczysława  Wójcik a  i  rodziców    mówi  Cz.  Matuszyński.  
Wyjazdy na zawody, sprzęt, to naprawdę kosztuje bardzo dużo. 
Kasia jest  talentem  czystej   wody,  posiada  niebywałą  technikę 
jak na swój  wiek, a j a mam  nadzieję, że nasz klub będzie  coraz zyxwutsrponmlkjigfedcaUSMLKJC

m zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

K. Wąsek  podczas zawodów szkolnych  na Czantorii.  Fot. W. Suchta 

mocniejszy,  więc  nie  będzie  problemów  z  przynajmniej   czę
ściowym  utrzymaniem  zawodników.  Talentów jest dużo, a  za
mysł  klubu  jest  taki ,  by  dać  szansę  także  tym  dzieciom,  któ
rych  rodziców  nie  stać  na  ponoszenie  takich  kosztów.  Do  tej 
pory  wszystko  opłacają  rodzice.  A  przecież  jeden  wy jazd  to 
zapewnienie dojazdu, pobytu, treningów, opłat startowych  itp . 
Sprzęt  też  jest bardzo  drogi. 

W  planach  jest  ułożenie  kalendarza  imprez  narciarskich  na 
Czantorii.  Doświadczenie  wskazuje,  że  najważniejsze  zawody 
powinny  odbywać  się  w  lutym,  gdy  pokrywa  śnieżna  ma  już 
odpowiednią  grubość.  Pamiętać  trzeba  o  tym,  że gdy  są  to  zawo
dy  rangi  wyższej,  trasę  trzeba  wyłączyć w całości, gdyż  wtedy  są 
dwa  przejazdy  ustawiane  obok  siebie.  Może  to  budzić  niezado
wolenie  narciarzy.  Ważne jednak,  by  na Czantorii  obok  rekreacji 
zagościł  sport,  także  w  wykonaniu  miejscowych  zawodników. 
A że  są  talenty,  świadczy  przykład  Kasi  Wąsek,  najlepszej obec
nie  w swej kategorii  wiekowej zawodniczki  w  Polsce.  (ws) 

OSTRE  STRZELANI E 
16  lutego  w  hali  istebniańskiego  gimnazjum  rozegrano  dwu

nastą  kolejkę  Amatorskiej  Ligi  Piłki  Halowej  o  Puchar  Prezesa 
Firmy  Kosta.  Prowadzące  w  lidze drużyny  Wisły  Malinki,  Kosty 
Ustroń  i Trójwsi  I  Istebna  urządziły  sobie  ostre  strzelanie.  Łącz
nie  w  pięciu  spotkaniach  padło  69  goli.  Kosta  Ustroń  wygrała 
z Malinką  Górną  17:4; Wisła Malinka z Gimnazjum  Istebna  17:0; 
Trój wieś  I Istebna  z Wisłą  Czarne  12:1. W  tabeii  rozgrywek  zde
cydowanie przewodzą  dwie drużyny: Wisły  Malinki, która  uzbie
rała  31  pkt.  oraz  Kosty  Ustroń    29  pkt.  Trzecia  w  tabeli  ekipa 
Trójwsi  I  Istebna  traci  do  Malinki  9  pkt. 

•   •   •  

Zwycięstwem  zespołu  TIC  Katowice  zakończył  się  Halowy 
Turniej Piłki  Nożnej o  Puchar  Prezesa  Firmy  Kosta,  który  odbył 
się  w  sobotę,  12  lutego  w  hali  Gimnazjum  w  Istebnej.  Drużyna 
z  Katowic  wygrała  wszystkie  sześć  spotkań  zdobywając  w  nich 
33 bramki  i tracąc  tylko  pięć.  Drugie  miejsce  zajął zespół  Kosty 
Ustroń,  którego  piłkarze  zdobyli  15  punktów,  strzelili  28  bra
mek,  stracili  8.  W  Turnieju  startowało  7  drużyn,  oprócz  już  wy
mienionych  wystąpiły  zespoły  z  Cieszyna,  Rybnika,  Opola, 
Warszawy  i  Prudnika. 

•   •   •  

Ustrońscy  pingpongiści  wzięli  udział  w  III  Grand  Prix  Biel
skaBiałej  w  tenisie  stołowym,  który  odbył  się  12  lutego  w  Hali 
Victorii .  W  gronie  najstarszych  zawodników,  powyżej  60  lat  2. 
miejsce zajął Michał  Reterski  z Ustronia.  15 miejsce w  kategorii 
open  zajął Sylwester   Rucki  (TRS  Siła Ustroń).  Wśród  pań  na  6. 
miejscu  zakończyła  Turniej Jadwiga  Konowoł.  (mn) 

Coraz  lepsze  wyniki  osiąga
ją  tyczkarki  i  tyczkarze  Kuźni 
Ustroń.  Podopieczni  trenera 
Mark a  Konowoła  startowali 
18 lutego w zawodach  młodzi
ków  w  Ołomuńcu.  Wśród 
dziewcząt  zwyciężyła  Agata 
Bijo k  przechodząc  wysokość 
3,55  m. Jest  to znakomity  wy
nik  osiągnięty  w  hali,  równy 

są  jeszcze  rezerwy  i  zawod
niczki  skakać  będą  wyżej,  gdy 
otrzymają  nowe tyczki. W  tych 
samych zawodach  na siódmym 
miejscu  uplasowała  się  Mart a 
Andrzejak  pokonując 2,45  m. 

Wśród chłopców w  Ołomuń
cu  zwyciężył  Szymon  Kono
woł  z  Kuźni,  przechodząc 
tyczkę  na  wysokości  3,25  m, 

W Y S O K I E  SK OK I 
rekordowi  Polski  młodziczek 
na  otwartym  stadionie.  W  hali 
żadna  młodziczka  tak  wysoko 
nie  skoczyła.  Jako  że  w  hali 
nie notuje się  rekordów, jest  to 
jedynie  odnotowany  najlep
szy  wynik.  Drugie  miejsce  za
jęła  również  reprezentantka 
Kuźni  Magdalena  Molck  ska
cząc  3,25  m.  Porównując  wy
niki  z  ubiegłego  roku,  ta  wy
sokość  dawała  pierwsze  miej
sce  na  mistrzostwach  Polski. 
Obie  zawodniczki  Kuźni  po
biły  na  tych  zawodach  swe  re
kordy  życiowe  o  15  cm.  Tre
ner  M.  Konowoł  twierdzi,  że 

natomiast  trzeci  był  inny  za
wodnik  Kuźni  Tomasz  Klyt a 
skacząc 2,65. Przed  tyczkarza
mi  jeszcze  zimą  halowe  mi
strzostwa Śląska.  (ws) 

N o w o  O t w a r ty 
S a l on  k o s m c l y e / i i)  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

z a p r a s z a    ul.  Ogrodowa  5 
(naprzeciwko  kwiaciarni  Konwalia) 

t e l .  0  5 0 1  1 9 0  3 5 0 
Wykonu jemy: 

•  paznokcie  że lowe  (w  tym  ślubne ) 
•  ar tystyczne  zdobienie  paznokci 

•  nenna  • d e p i l a c j a 
PRZYJDŹ, ZOBACZ ! 

|do 7 marca MALOWANIE GRATls]  zywutrponmlkiedbaMKD
Możliwość kupienia karnetu 

• prezent  na urodziny, imieniny, Dzień Kobiet  itp 
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Witejcie ludeczkowie zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Dwa tygodnie  wcześniej  też  rywalizowali  uczniowie.  Fot. W. Suchta zywutrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

USTROŃSKAZIM A  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  piątek  25  lutego  po  raz  kolejny  na  Czantorii  na  stoku  Soli
sko  rozegrane  zostaną  zawody  narciarskie  i  snowboardowre  w 
slalomie  gigancie  „Ustrońska  Zima  2005"  dla  młodzieży  Ustro
nia. Nie obowiązuje wpisowe. Start o godz.  11.00. Młodzież  szkół 
ponadgininazjalnych  może  wpisywać  się  w  trakcie  zawodów. 

Następnego  dnia  również  na stoku  Solisko odbędzie  się  otwar
ty  Puchar  Czantorii  w  Snowboardzie  w  slalomie  gigancie,  w  ka
tegoriach  wiekowych:  młodzicy,  juniorzy  młodsi,  juniorzy  i  se
niorzy.  Wpisy  od  godz.  9.00,  start  o  godz.  11.00. 

SU K CES Y  PIOTRA 
3  lutego  podczas  drugiego  dnia  Mistrzostw  Polski  w  biegach 

narciarskich  rozgrywanych  na  trasach  Kubalonki  na  dystansie 
10  km  stylem  klasycznym  na  szóstym  miejscu  uplasował  się 
mieszkaniec  Ustronia  Piotr Śliwka  reprezentujący AZS AWF  Ka
towice.  Kolejnego  dnia  Mistrzostw,  5  lutego  P. Śliwka,  Andrzej 
Michałek  i Janusz  Krężelok  wystartowali  już  nie  jako  przeciw
nicy,  ale  w  jednej  drużynie  i  pobiegli  po  tytuł  mistrzowski. 
Czwartem  zawodnikiem  sztafety  był  Paweł  Fundanicz.  Każdy  z 
biegaczy  pokonał  10  km,  pierwsze  dwie  zmiany  techniką  kla
syczną, następne   dowolną.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  (mn)  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWUTSRPONMLKJIGFEDBA

Zima  jednakowoż  fort  sie  dzierży,  a  choć  niejedynymu  już  do
prawdy  łobmierz.ła,  to  na  wiosnę  trz.eja jeszcze  kapkę  poczakać. 
Jo  łoto  ład  tydnia  siedzym  w  chałupie  i pokrzipujym,  toż  już.  je 
mie  kapkę  teschno  z.a kamratkami,  a  żodno  nie  prziszła  jeszcze 
na  mie  zozdrzić.zywtsrponmkjiheca  ˇsto  same  sóm  nimocne,  aho  majom  potwory  tak 
piłoby,  że  raziunko  ni  mogóm  przijś  ani  na  godzinkę. 

Na  niech  tam  nie  prz.ichodz.0m,  dyć  sama  też. se  zajynci  nóń
dym.  Tóż zawziyłach  sie  i rychtujym  malowane  wajca  na  Wielka
noc.  Już  łod  pore  ty dni jak  robiym  do  zupy  kapanke,  abo  amolet
ki  na  drugi  dani,  to  wyduchóm  żółtko  z  biółkym  do  kastrolka  i 
niechóm  se  ty wydmuszki.  A muszym  sie  wóm  prziznać,  że  amolet
ki  z  syrym  abo  mermuladóm  móm  nejbardziyj  rada  i  mógłabych 
jeśjich  rano  i wieczór.  Wydmuszki  farb  iym  w wodzie,  kaj  se  uwa
rz.ym szupy  z  cebuli,  nó  i jak  uschnóm,  to  se  na  nich  jegłóm  abo 
szpyndlikym  dropiym  koluszka,  piski,  czy  jaki  kwiatki. 

Latoś  rychtujym  se  też. sama  kartki  świónteczne,  a potym  jich 
do  przocieli  i  kamratów  wysyłam.  Kiedysi  mi  wnuczka  przinió
sła  pokazać  takóm  kartkę,  co jóm  na  Prażakówce  robiła  na z.a
jynciach,  co  tako  ustrónioczka  prowadzi,  a  mo  na  miano  Wan
da.  Ta paniczka  mo  doista  złote  rynce  i wszelijaki  cudyńka  robi, 
tóż  nie  dziwota,  że moc  dziecek  tam  sie  uczy  robótek.  I mie  sie  też 
to  strasznucnie  podoba,  tóż  wycinam  z  kolorowego  papióru 
wajca,  zajónczki,  kurczoczki,  przilepióm  to  na  biołóm  tekturke  i 
też. móm  loryginalne  kartki  świónteczne.  Jeszcze  trzeja  wymyślić 
jakisi  srandowne  życzynia  po  naszymu.  I  tak  to skwóli  tej  zimnej 
zimy  już.  na  pore  tydni  przed  świyntami  je  żech  przirychtowano 
do  Wielkanocy. Jewka 

BI EGLI   NA  NARTACH 
Stanisław  Gorzołka  z TRS  Siła  Ustroń  w  kategorii  wiekowej 

31 40  lat oraz  Paweł  Gorzołka  z Jaworzynki  w kategorii  wieko
wej  powyżej  60  lat  zwyciężyli  w  narciarskim  biegu  Magurki, 
który  odbył  się  w  sobotę,  12  lutego  w  Wilkowicach.  Na  podium 
stanął również  Eugeniusz  Gorzołka  z Jaworzynki,  który  w  kate
gorii  wiekowej  3140  lat  był  drugi. 

•   •   •  

W  XXII I  Ogólnopolskim  Biegu  Gąsieniców,  który  odbył  się w 
niedzielę,  13  lutego  w  Zakopanem  reprezentant  ustrońskiego 
Towarzystwa  RekreacyjnoSportowego  „Siła" Andrzej   Siwczyk 
zajął  7.  miejsce  w  kategorii  mężczyzn  4049  lat.  Pokonał  trasę 
10 km  stylem  klasycznym.  (mn) 

POZI OMO:  1) szumią  na  Czantorii,  4)  wynik  dodawania, 
6) atrybut Wojskiego, 8) kawałek tkaniny żaglowej, 9) państwo, 
10) Mn na  tablicy  Mendelejewa,  II )  nota  w dzienniczku,  12) 
sielankowy utwór,  13) dla niesfornego więźnia,  14) Ustrońskie 
Spotkania Teatralne,  15) japońskie  auto,  16) powiedzieć...  by 
można,  17) korab Noego,  18) odwołują się do niego urzędnicy, 
19) dodatek do paszportu (wspak), 20) piaskowa lub gadatliwa. 

PI ONOWO:  1)  malarz  samochodowy,  2)  szermierz, 
3) w  ręku  urwisa,  4) majowy  solenizant,  5)  nogą  zamiata, 
6) ogół bydła domowego, 7) pokolenie, 11) obycie  towarzyskie, 
13) papier przebitkowy. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 4 marca br. 

Rozwiązanie krzyżówki  z nr  5 
ZIM A  TRZYMA 

Nagrodę 30 zł otrzymuje MARIA  SZYMCZAK  z Ustronia, 
os. Cieszyńskie 3/20. Zapraszamy do redakcji. zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KR Z YZ OW K A 
3 0  z ł   3 0  z ł 

KRZ YZ OW K A 
3 0  z ł   3 0  z ł 

KRZ YZ OW K A 
3 0  z ł   3 0  z ł 
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