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TO  JEST 
NASZA  POTĘGA 

Rozmowa z profesorem  Danielem  Kadłubcem 

Jest pan wielkim  autorytetem w sprawach  folkloru ,  człowie
kiem orkiestrą, ale niestety nie wszyscy pana znają,  szczegól
nie  ludzie młodzi.  Nie wiedzą jaki e  ma pan  zasługi. 
Mam bardzo dobre stosunki z ludźmi  młodymi,  od wielu  lat  ob
racam się w ich kręgu. Psychika  młodych jest  mi szalenie  bliska 
i  lubię  się nimi  otaczać.  Zresztą  mam  usposobienie  sportowe 
a także rozrywkowe. Jestem bardzo szczęśliwy kiedy oni są wokół 
mnie,  wtedy  człowiek  czuje się młodszy.  Ich towarzystwo mi 
odpowiada, bo mają  niekonwencjonalny  sposób  myślenia  i  po
strzegania  świata.  Mają także w sobie  taki  dynamizm,  pomysły, 
są pełni  życia, wigoru, a przede  wszystkim  przed  nimi jest  cały 
świat. 
Nasza  rozmowa jest poświęcona  głównie gwarze. Jak  to jest 
gdv  się pan spotyka  z  ludźmi  młodymi,  mówią  gwarą czy 
nie? 
Na Zaolziu młodzi  ludzie, przede wszystkim Polacy mówią gwarą. 
Gwara jest  tam językiem  podstawowym.  Ten język  wynoszony 
jest z kolebki, nim się mówi, śpiewa,  tym językiem  po prostu  się 
żyje. Na Zaolziu gwara jest manifestacją polskości, ponieważ gwa
ra cieszyńska jest językiem bardzo staropolskim, szacownym, bar
dzo archaicznym. Mówiąc tym językiem  równocześnie  mówimy 
o sobie, że jesteśmy  Polakami. Nie takimi zwykłymi, tylko super 
Polakami. 
Dlaczego gwara  na Zaolziu  jest  tak  bardzo  popularna? 
Na Zaolziu,  ludzie otoczeni  są ze wszystkich  stron  czeszczyzną. 
Dlatego mówiąc gwarą mówimy po Polsku  i dajemy tym  samym 
Czechom do zrozumienia, że jesteśmy  Polakami. Ale co jest waż
niejsze, przez gwarę mówimy, że nie jesteśmy z Polski,  bo gdy
byśmy byli z Polski  to mówilibyśmy  polszczyzną  literacką. My 
jesteśmy  Polakami z Zaolzia  i dlatego używamy tamtejszej gwa
ry polskiej. 
Dlaczego u nas, po polskiej   stronie  Śląska  Cieszyńskiego lu
dzie  nie mówią  gwarą, a nawet  się jej   wstydzą? 
Jest kilka powodów. Ona tutaj ginie dlatego, że zaczyna być  wy
pierana przez język ogólnie używany. Gwara jest polska  i ma ona 
do języka  polskiego,  języka  literackiego  bliżej niż na Zaolziu, 
gwara  polska  do języka  czeskiego.  Czyli  tutaj, na Śląsku Cie
szyńskim  gwara ma bardzo sprzyjające warunki  do tego, aby się 
zlać z językiem  polskim. 
Mówi ł  pan o kilk u  powodach? 
Drugą  k w e s t i ą j e st  lo, że szko ła  na Zao lz iu  n igdy  nic  tępi ła  gwary 
w przeciwieństwie  do  Polski, gdzie  takie przypadki  są codzien
nością.  Uczeń,  który  mówi  gwarą  jest  przez  swoje  środowisko 
koleżeńskie postrzegany jako  „goroP', który nic nie umie,  które
mu słoma z butów wychodzi. Nauczyciele tępią: „Ni e mów gwarą 
bo  sobie język  zepsujesz!" Na Zaolziu  nigdy  tego  nie  było  i  to 
przede wszystkim zaważyło na tym, że po polskiej stronie Śląska 

(dok.  na sir. 2) 

Zachó d  słońc a  na  Czantorii .  Fot . W. Sucht a 

GDZIE  SKŁADA Ć 
WNIOSKI 

W  związku z wprowadzeniem  28 sierpnia  2006  roku  zmiany 
obsługi mieszkańców województwa śląskiego w sprawach  pasz
portowych, mieszkańcy  Ustronia składać będą wnioski  paszpor
towe w Terenowej  Delegaturze  Paszportowej  Śląskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego  w BielskuBiałej,  ul. Piastowska  40.  Odbioru 
gotowego  dokumentu  paszportowego  będzie  można  dokonać 
w  tej  s a m ej  De lega tu rze.  W s z e l k i ch  f o rma lności  z w i ą z a n y ch 
z paszportem  biometrycznym  będzie  można  dopełnić w tej jed
nostce w godzinach  urzędowania.  Dopuszcza  się przypadki  zło
żenia  wniosku  w innej jednostce  paszportowej,  zlokalizowanej 
na  terenie  województwa  śląskiego, jednakże  w tym  przypadku 
wskazane  miejsce odbioru  paszportu  powinno  znajdować się w 
delegaturze  paszportowej,  właściwej dla obecnego  miejsca za
mieszkania  wnioskodawcy.  (mn) 
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(dok.  ze str. 1) 

Cieszyńskiego  ludzi  młodzi  gwary  prawie już  nie  znają. Jest  to 
zasługa  w cudzysłowie szkoły,  która nie powinna  tępić, ale wła
śnie  p r o p a g o w ać  gwarę,  bo  jest  to  ź ród ło  po lszczyzny,  » rod ło 
bogactwa tego regionu. Oczywiście nie należy zapominać, o tym, 
że język  literacki też powinien być opanowany, jak angielski, nie
miecki  czy  każdy  inny.  Lecz nie wolno  tłamsić  czegoś z  czego
śmy  wyrośli.  To jest  niedorzeczność  i  totalny  błąd  szkoły  pol
skiej. 
Tak,  to  wszystko  jest  prawdą,  ale  właśnie  czy  mowa  gwarą 
nie  jest  czymś  niepożądanym  w  środowisku  ludzi  młodych, 
nie jest  modna,  cool  czy  trendy? 
U nas, na Zaolziu posługiwanie się gwarą jest  zaszczytem. 
No tak, ale w  Polsce? 
To zależy gdzie. Bo na przykład  w  Istebnej, Koniakowie czy Ja
worzynce  nikomu  to  nie  przeszkadza.  Słyszę  nawet  niekiedy 
w Cieszynie jakieś takie stylizowane wypowiedzi gwarowe.  My
ślę, że  Śląsk  Cieszyński  jest  na  innym  poziomie  niż  Warszawa, 
Kraków, Poznań. Bo tam w ogóle nie słychać gwary ani małopol
skiej, ani mazowieckiej, ani jakiejkolwiek  innej. U nas jednak  się 
trochę tego słyszy, słyszy się gwarę. Słyszy się jeśli  nie całe wy
powiedzi,  to przynajmniej fragmenty, które mają charakter  gwa
rowy i przez to Śląsk Cieszyński jest święty. Bo inne regiony Polski 
w ogóle  zatraciły  gwarę.  Choć  nie  na  Kaszubach,  bo gwara  ka
szubska jest jednym  z języków  nauczania  w  szkole. 

Prof . D. Kadłubie c  lub i towarzystw o  ludz i młodych .  Fot . P. Sztefek 

Prof . D. Kadłubie c po raz kolejn y prowadzi ł spotkani e z cykl u „Twór 
cza obecnoś ć Polakó w na Zaolziu" . 24 sierpni a w Oddzial e  Muzeum 
Ustrońskieg o prezentowa ł poezj ę Aniel i Kupiec .  Fot . P. Sztefek 

W jak i  sposób  powinniśmy  propagować  gwarę  u nas, w  Pol
sce? Jest  na  to jaki ś  prosty  przepis? 
Przede  wszystkim  szkoła  musi  się  za  to  zabrać,  bo jeśli  szkoła 
będzie ciągle twierdziła, że gwara jest gorsza od jakiegokolwiek 
innegojęzyka to młodzi  ludzie, co jest  rzeczą oczywistą  będą się 
tej gwary  wstydzić.  Przecież  gwara  jest  równie  pięknym,  waż
nym  językiem  jak  język  literacki,  ponieważ  jest  to  nasz  język 
i zasługuje on na to, aby go ocalić. Nie potępić, ale ocalić. Oczy
wiście uczmy się także innych języków, ale nie niszczmy  tego co 
nasze. To jest nasz wykładnik,  nasze  logo we współczesnej  Pol
sce. Nie ma bez języka  i kultury społeczeństwa.  Bo jeżeli  może
my coś zaprezentować światu, co jest tylko u nas to wyciągniemy 
naszą  gwarę,  strój  cieszyński,  tradycyjne  obrzędy,  zwyczaje. 
Wyciągniemy  Zespół  Pieśni  i Tańca  Równica,  z  przepięknymi 
pieśniczkami. To jest  nasza  potęga. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiał:  Piotr  Sztefek 

SZKOŁ A  JĘZYKOW A  Z  TRADYCJAM I 

DNI  ZAPISY 
OTWARTE  DO 

67  WRZEŚNIA i  8  WRZEŚNIA 

Sprawdź   sam,  dlaczego   Libra   znana  jest   z 
wysokiego   poziomu   nauczania   języków   obcych! 

Ustroń ,  ul . A.  Brod y 4 
033 854 56  28 
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Typowym pałacem miejskim 
z  końca  XVII I  w. jest  dawna 
rezydencja  rodu  Laryszów 
w Cieszynie. Obiekt jest zacho
wany w świetnym stanie. Obec
nie mieści  się w nim  Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. 

Jubileusz  75lccia  obchodzi 
w tym roku Związek  Pszczela
rzy  w  Wiśle.  Liczy  ponad  50 
członków. Najbardziej zasłuże

ni zostali wyróżnieni  odznaka
mi  i dyplomami  podczas  spo
tkania,  które  odbyło  się  w 
ubiegłą sobotę w kinie „Marze
nie". Uroczystości  towarzyszy
ło doroczne  „Święto  Miodu". 

Piewcą góralszczyzny  nazy
wany jest Paweł Lysek. Urodził 
się w Jaworzynce, a studiował 
w  Krakowie.  Po  najeździe  hi
tlerowskim  trafił  do  USA, 
gdzie  wykładał  na  nowojor
skim  uniwersytecie.  Napisał 
kilka  książek  o  góralskim  ży
wobyciu.  Jedna  z  nich  nosi 
tytuł „Z  Istebnej w świat". 

Do obchodów  105lccia szy
kuje  się  OSP  w  Zebrzydowi

cach.  Rocznica  ta przypada  za 
rok. Pierwszą remizę zebrzydo
wiccy  ochotnicy  wybudowali 
w  1908 r. na gruncie podarowa
nym przez hrabiego  Larischa. 

Na  Śląsku  Cieszyńskim  bo
gate  są  złoża  wapieni.  Wystę
pują na Tule i na goleszowskim 
Chełmie, ale nie są wydobywa
ne. Do niedawna  pozyskiwano 
je w kamieniołomie w Lesznej 
Górnej. 

Przed  10 laty  w starym  par
ku  koło  Szpitala  Śląskiego 
w  Cieszynie  wycięte  zostało 
zdrowe  drzewo  glcdiczji  trój
ciernej.  Mierzyło  15 m  wyso
kości  i miało  110 cm  w  obwo

dzie.  Jak  na  ironię  dwa  lata 
później,  rosnący  obok  podob
ny  okaz,  został  uznany  za  po
mnik  przyrody. 

Od dawna mieszkańcy Śląska 
Cieszyńskiego  nazywali  zwie
rzęta  domowe  własnymi  imio
nami.  Dotyczyło  to  głównie 
krów  i koni.  Dzisiaj też  można 
spotkać  Siwule,  Gwiazdule, 
Kawule, Maliny czy Krasule. 

Pisarz Jerzy Pilch został wy
różniony  przez  rodzinne  mia
sto złotą statuetką „Źródeł Wi
sły".  Odebrał  ją  podczas  gali 
w  amfiteatrze.  Wcześniej, 
w 2000 roku, tak samo  uhono
rowano Adama Małysza.  (nik) 

Gazeta  Ustrońska  2  31 sierpnia  2006 r. 

http://www.libra.edu.pl


KRONIKA  MIEJSKA 
ZAMKNIĘT E  ULIC E 

2 września  w  trakcie  53  Rajdu Wisły  na  terenie  Ustronia  będą 
zamknięte  dla  ruchu  ulice  w  Lipowcu.  Od  godz.  8.00  do  godz. 
14.00 nie będzie można przejechać następującymi ulicami  na  tra
sie do Górek:  Bernadka,  Krzywaniec,  Graniczna,  Górecka. 

NOWOŻEŃC Y 
Justyna  Nieboras  z Dzięgielowa  i Szymon  Greń  z  Ustronia 
Danuta  Willman n  z Ustronia  i Zbigniew  Bałdys  z  Ustronia 
Barbar a  Kobei  z  Istebnej  i Łukasz  Małysz  z  Ustronia 
Halin a  Balcar   z Ustronia  i Bartosz  Rejent  z  Cieszyna 

ODNALEZION Y  ROWER 
Rower  marki  Olpran  został  odnaleziony  22  sierpnia  przy  ul. 

Daszyńskiego.  Właściciel  jest  proszony  o  kontakt  z  policjantem 
dzielnicowym, sierżantem sztabowym  Bogdanem  Zachurzokiem. 

PIRAMID Y  NA  BRZEGAC H 
Klub  Propozycji  zaprasza  na  spotkanie  „Kontrowersje  wokół 

piramid  w  Gizie",  które  odbędzie  się  7  września  o  godz.  17.00 
w Oddziale  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej".  Sensacyjne  ma
teriały  z  ostatnich  odkryć  przedstawi  Andrzej   Kapłanek,  pod
różnik, autor m.in.: „Tajemniczych Andów",  „Śladami  Pierzaste
go  Węża",  „Tropami  Synów  Słońca".  W  książkach  tych  usiłuje 
złamać tajemnicze przesłanie naszych praprzodków, zaszyfrowane 
w mitach  i budowlach  pokrytych  piaskami bądź szczelnym  kożu
chem dżungli. Z pasją opowiada  o związkach między ziemią,  nie
bem  i pradawną  wiedzą.  #  #  #  (pisz) 

Konie c parkowani a na ul. A. Brod y wszelkic h pojazdów . Więce j o zaka
zie napiszem y w jedny m z następnyc h numeró w GU.  Fot. W. Sucht a 

21.8.2006  r. 
Przed  południem  na  targowisku 
miejskim dwie osoby zostały  okra
dzione. Złodzieje zabrali  portfele. 
21.8.2006  r. 
Około godz.  13 z  niepilnowanego 
biura jednej  z  fir m  przy  ul.  Kato
wickiej skradzione zostały  pienią
dze. 
21.8.2006  r. 
Ok. godz. 21.30 na ul.  Grażyńskie
go  zatrzymana  została  mieszkan
ka Ustronia,  która prowadziła  for
da  fiestę  po  spożyciu  alkoholu. 
Badanie  wykazało:  0,18  mg  alko
holu  na  lit r  krwi. 
22.8.2006  r. 
O  godz.  12.20  na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący  oplem  vectra  mieszka
niec  Ustronia  wymuszał  pierw
szeństwo  i doprowadził  do  kolizj i 
z  fiatem  125p,  kierowanym  rów
nież  przez  mieszkańca  naszego 
miasta. 
23.8.2006  r. 
W  sklepie  Savia  mieszkaniec  Dą
browy Górniczej próbował  ukraść 
alkohol.  Został  zatrzymany  przez 
pracowników. 

STRAŻ  MIEJSKA 
21.8.2006  r. 
W  trakcie  kontroli  osób  handlują
cych  na  targowisku  sprawdzano 
przestrzeganie  regulaminu  i prze
pisów  sanitarnych. 
21.8.2006  r. 
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu  Środowiska  i  Rolnictwa 
Urzędu  Miasta  rozpoczęto  kontro
le  posesji  przy  ul.  A.  Brody  pod 
kątem  gospodarki  wodnościeko
wej. 
22.8.2006  r. 
Na  ul. Gościradowiec  interwenio
wano  w  sprawie  zakłócania  po
rządku  publ icznego  przez  nie
trzeźwego  mieszkańca  Ustronia. 
23.8.2006  r. 
In terwenc ja  na  ul.  Spoko jne j, 
gdzie  pies  pogryzł  mężczyznę. 

24.8.2006  r. 
0  godz.  14.35 kierująca  samocho
dem  suzuki  mieszkanka  Bytomia 
n i e p r a w i d ł o wo  wyp rzedza ła 
1 „stuknęła"  skodę  octavię,  kiero
waną  przez  bielszczanina. 
26.8.2006  r. 
O  godz.  3.10  na  ul.  Skoczowskiej 
policjanci  zatrzymali  mieszkańca 
Kozakowic  Górnych,  który w  sta
nie nietrzeźwym  prowadził  peuge
ota  306:  0,63  mg/l. 
26.8.2006  r. 
O  godz.  12.55  w  sklepie  Albert 
obsługa  zatrzymała  mieszkańca 
Ustronia,  który  próbował  ukraść 
kosmetyki. 
27.8.2006  r. 
O  godz.  2.55  na  ul.  Hutniczej  za
trzymany  został  nietrzeźwy  ustro
niak, który jechał na rowerze  0,69 
mg/l. 
27.8.2006  r. 
Ok.  godz.  11 na  ul.  3  Maja  kieru
jący  f iatem  punto  mieszkaniec 
Ustronia  nie zachował  ostrożności 
podczas cofania  i uderzył w jeepa, 
kierowanego przez  katowiczanina. 
27.8.2006  r. 
Między  godz.  18  a  20  w  barze 
Utropek złodziej ukradł  mieszkan
ce  Ustronia  rower.  (mn ) 

Podobny  do  wilczura  kundel  zo
stał  przewieziony  na  obserwację 
w e t e r y n a r y j ną  do  sch ron iska 
w  Cieszynie,  bo ustalenie  miejsca 
pobytu właścicieli  okazało się  nie
możliwe.  Pies przebywał  na  pose
sji  bez  stałej  opieki,  dokarmiany 
jedynie  przez  ludzi. 
24.8.2006  r. 
In terweniowano  przy  ul.  Sko
czowskiej,  bo  na  jednej  z  posesji 
palone  były  śmieci.  Osobę  odpo
wiedzialną  ukarano  mandatem 
w  wys.  50  zł. 
24.8.2006  r. 
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu  Środowiska  i  Rolnictwa 
UM  przeprowadzono  kontrolę  go
spodarki  wodnościekowej  pose
sji przy ul. Świerkowej  i Jodłowej. 
26.8.2006  r. 
Zabezpieczenie  koncertu  w  amfi
teatrze.  (mn) 

CI  KTÓRZ Y  OD  NAS  ODESZLI : 
Helena  Zdrodowska  lat  82 
Jan  Chodura  lat  82 
Paweł  Olszar   lat  75 
Stanisław  Chrapek  lat  68 
Jadwiga  Kisiała  lat  49 

ul.  3  Maja  8/3 
ul. Gałczyńskiego  6 
os. Cieszyńskie  4/24 
ul.  Mił a  2 
ul.  Lipowska  187 

Serdeczne  podziękowania  za  okazane  wyrazy  współczucia 
i otuchy, złożone kwiaty  i wieńce oraz udział w  uroczystości 
pogrzebowej  nieodżałowanej  pamięci 

inż.  Jana  Chodury 

krewnym,  przyjaciołom,  kolegom,  znajomym,  sąsiadom 
z Ustronia  i Cieszyna, delegacjom z Koła Łowieckiego  „Brze
zie"  i Gimnazjum  nr 3 w  Cieszynie  oraz  za opiekę  persone
lowi  oddziału  neurologicznego  i ZOL  „Medica" 

składa  pogrążona w smutku  rodzina 
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orimex,, PROMOCJA 
Oszczędne kotły gazowe  O
Nowe  modele, niższe ceny 
Autoryzowany  serwis fabryczny, dystrybucja,  montaż 
Torimex Ustroń ul. Sikorskiego  18 tel. 033  8543627 

Ustroń     Centrum 
ul.   3 Maja  44 
tel.  854  41  67 
pon.niedz. 

Ustroń   Herman  ice 
ul.  Skoczowska  76 
tel.  854  76 24 
pon.sob.

JR S PI 
Ustroń     Polana 
ul.   Baranowa   13a 
tel.   851  39  63 
pon.niedz.



W jur y zasiadal i międz y innym i ustroniacy : prezes Oddział u  Góral i Śląskic h w Ustroni u Jan 
Sztefek  i radc a prawn y  Kornelius z  Kapołka .  Fot . P. Sztefek 

MISTRZOWSKI  SZASZŁYK 
W  minioną  sobotę  w  Karczmie  Góral

skiej w  Ustroniu  odbyły  się Pierwsze  Mi 
strzostwa  Polski  w  Podawaniu  Baraniny, 
organizowane przez Ogólnopolskie  Stowa
rzyszenie  „Dl a  Marzeń"  we  współpracy 
z  Ogólnopolskim  Stowarzyszeniem  Sze
fów  Kuchni  i  Cukierni  oraz  Oddziałem 
Górali  Śląskich    Ognisko  w  Ustroniu. 

Patronat nad  imprezą objął Starosta  Powia
tu  Cieszyńskiego  Witol d  Dzierżawski. 
Mistrzostwa  miały  rozpropagować  dania 
z jagnięciny, sprawić, że wróci ona na pol
skie  stoły. 
  Jej  niepopularność  bierze  się  z  PRLu  
mówi  prezes ustrońskiego  ogniska  Górali 
Śląskich, Jan Sztefek.   Na stoły w  restau

PEWNA  TYTUŁU 
Karolin a Czapka  na torze w Miedzianej  Górze odniosła  dwa 

zasłużone zwycięstwa  i po szóstej  eliminacji Wyścigowych  Sa
mochodowych  Mistrzostw  Polski  może  być  ju ż  w  zasadzie 
pewna  tytuł u  w  klasie  H2000. 

VI eliminacja Wyścigowych  Samochodowych  Mistrzostw  Pol
ski  rozegrana  została  w ostatni  weekend  na obiekcie w  Miedzia

Gazeta  Ustrońska  4 

racjach  trafiało  mięso  ze  starych  owiec 
i baranów.  Stąd wziął się  niesprawiedliwy 
pogląd,  że  baranina  jest  niesmaczna,  a  w 
dodatku  śmierdzi. 

Pomimo  takiej  opinii  na  imprezę  przy
był tłum ludzi. Można było skosztować  ba
raniny  z  rusztu,  tradycyjnych  owczych 
oscypków,  podejrzeć  jak  wyrabia  się  ser 
i  posłuchać  kapeli  góralskiej.  Dzieci  mo
gły  wz iąć  udział  w mini  konkursie  plastycz
nym.  Całość  imprezy  rozpoczął  ustroński 
gazda,  który  dał  sygnał  do  rozpoczęcia 
zawodów  dmiąc w  trąbitę. W  szranki  sta
nęły  cztery  zespoły,  podając jury  wyszu
kane  dania  z baraniny.  Przewodniczącym 
sędziów  był  Andrzej   Bryk ,  wiceprezes 
OSSKiC,  szef  kuchni  hotelu  „Marriott" . 
Wyłonienie zwycięzcy było na pewno trud
ne,  bo  wystarczyło  spojrzeć  na  te  cuda, 
a nasz żołądek od razu czuł głód. Dla  zwy
kłych smakoszy zwycięska była każda  po
trawa, bo każda z nich dawała  inne  dozna
nia  smakowe.  Podczas  sobotnich  mi
strzostw najlepszą potrawą z baraniny  oka
zał się tradycyjny szaszłyk jagnięcy,  zaser
wowany przez Jacka Bryk a  i Adama  Ku
leszę  z zespołu  Mazowsze  Gronex,  poda
ny w sosie na bazie wina. W jury  panowa
ła  jednomyślność. 
  Mięsko  była  miękkie,  soczyste,  kruche 
dobrze  przyprawione  po  prostu  najlepsze 
 mówi o zwycięskiej potrawie, członek jury 
Leszek  Makulski . 

Drugie  miejsce  zajęli  Dariusz  Słupiak 
i Mariusz Włodarczyk  z Karczmy  Rajcu
la.  Trzecie  ex  equo:  Jarek  Lubecki  i To
masz  Piórkowski  z Pubu Angel's oraz Ja
cek Furmańczyk  i Krzysztof Wardzyk ze 
Stal  Gastu.  (pisz) 

nej  Górze  pod  Kielcami.  Zawody  były  drugą  tegoroczną  elimi
nacją  rozegraną  na  tym  lekko  ponad  4  kilometrowym  torze.  Już 
podczas  piątkowych  treningów  „Kaja" potwierdziła  swoją  tego
roczną  dominację  i  żółte  Renault  Clio  zawodniczki  z  czasem 
1:53,460 okazało  się szybsze  od drugiego  kierowcy  w  tej  klasie, 
aż o blisko  cztery  sekundy. 

W  pierwsżym  z  sobotnich  wyścigów  zawodniczka  z  Ustronia 
po  raz  kolejny  pokazała  duże  możliwości,  awansując po  starcie 
0 kilka miejsc w klasyfikacji  wyścigu. 

Ostatecznie  Karolina  ukończyła  ten  wyścig  na  piątej  pozycji 
w  „generalce"  i na  pierwszym  miejscu  w  H2000.  Piąta  pozycja 
w  pierwszym  z  dwóch  wyścigów  spowodowała,  że  Karolina 
w drugim biegu wystartowała  z drugiego pola. Ostatecznie  „Kaja" 
ukończyła  rywalizację w tym wyścigu jako siódma  zawodniczka 
jednak  i tak  najważniejsze było drugie  zwycięstwo  w  H2000. 

Po zawodach w Kielcach  Karolina posiada już  14 punktów  prze
wagi  nad  zajmującymi  drugą  pozycję:  Krzysztofem  Kijasem 
1 Piotrem  Soją.  Do  zakończenia  sezonu  pozostały  jeszcze  dwa 
wyścigi,  tak więc tylko jakiś totalny kataklizm  mógłby  spowodo
wać,  iż reprezentantka  Katrex  Karolina Autosport nie  zdobyłaby 
w  tym  sezonie szarfy mistrzowskiej. 
 Z sobotnich wyścigów jestem  zadowolona.  Samochód w  pierw
szym  biegu  prowadził  się  bardzo  dobrze,  przez  co  nie  miałam 
problemów  z dotrzymaniem  tempa  seatom.  W  drugim  biegu  już 
na  starcie  sprzęgło  zaczęło  mi  się  ślizgać  i postanowiłam  poje
chać zachowawczo   sekundę wolniej niż normalnie.  Oszczędzi
łam  tym  samym  skrzynię  biegów  i  bezpiecznie  zwyciężyłam 
w  klasie do dwóch  litrów   powiedziała  Karolina. 

W  klasyfikacji ogólnej  „Kaja" plasuje się na  bardzo  wysokiej 
piątej pozycji.  Przed  zawodnikami  startującymi w cyklu  WSMP 
teraz ponad  miesiąc przerwy.  Ostatnia  runda  tegorocznego  sezo
nu  rozegrana  zostanie  13 i  14 października  na  torze w  Poznaniu. 
Wcześniej,  bo już  w  najbliższy weekend  Karolina  wystartuje  na 
torze  w  Moście  w  DivinoI  Cup.  Tomasz  Helman 
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W  dawnym 
USTRONI U 

W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin 

Ziemi Cieszyńskiej z okazji  11 listopada połączoną z wręcze

niem  Laurów Srebrnej Cieszynianki, przypomina się o możli

wości zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, or

ganizacje,  instytucje działające na terenie  Ustronia. 

Kandydatem  może być każdy mieszkaniec gminy. Zgłosze

nie musi być dokonane na piśmie i zawierać oświadczenie kan

dydata zawierające zgodę na wyróżnienie  i ujawnienie danych 

osobowych.  Zgłoszenia  przyjmuje się w Urzędzie  Miasta 

w  terminie  do 15  września  br. Kartę  zgłoszenia  kandydata 

oraz wszelkie informacje można uzyskać w wydziale Oświaty, 

Kultury, Sportu i Turystyki  UM, pok. nr 16, tel.  8579328. 

Wyboru  laureata dokona Rada Miasta podczas wrześniowej 

sesji. Przy wyborze  Rada weźmie pod  uwagę przede  wszyst

kim szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kan

dydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie  no

wych, pozytywnych  wartości  będących godnymi  naśladowa

nia i stanowiące wzór dla  innych. 

JĘZYK 
NIEMIECK I 

nauczanie  indywidualne 

USTROŃ  LIPOWIE C 
Ul. Lipowska 84 

tel./fax:  854  74 67 

^ A  M& M 
SALON  ŁAZIENE K 

NAJWIĘKSZ Y 
WYBÓ R  PŁYTE K 
NAJNIŻSZ E CENY 
USTROŃ UL. DASZYŃSKIEGO 70a 

tel 033 85415 28 

Ośrodek  Pracy z Dziećmi  i Młodzieżą  w  Ustroniu 

P R Z Y J M I E  D O  P R A C Y 

W Y C H O W A W C Ó W . 

Wymagane  wykształcenie:  pedagogika,  psychologia. 
Ofert y  prosimy  składać w Ośrodku 

Ustroń  Rynek 4 
w  godzinach  od 10.00 do  14.00 

W  tej rubryce  zazwyczaj  zamieszczamy  zdjęcia  dostarczone 
przez dyrektor Muzeum Ustrońskiego  Lidię Szkaradnik. Czasem 
jednak  czytelnicy  przynoszą  fotografie bezpośrednio do redak
cji . Tą poniżej  udostępniła  Anna  Szymczak,  a przedstawia  ona 
jedną  ze  scenek  korowowu  podczas  Dożynek  w roku  1959. Od 
lewej siedzą: Korcz, Ludwik  Szarzeć, Maria  SzarzecSzymczak, 
Danuta Zając, Anna  Szarzeć Cieślar.  (mn) 
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PO PIJOKU  ROWER 
PROWADZIMY Z  BOKU 

Na łamach  naszej gazety często  goszczą 
informacje  o  zatrzymaniu  nietrzeźwych 
rowerzystów  przez  policję.  Sprawy  te 
wzbudzają  emocje  i  kontrowersje  co  do 
zasadności  stosowanych  środków.  Dlate
go postanowiłem  przybliżyć ten temat  i po
prosić  o  interpretacje  prawną  przepisów 
znanego  ustrońskiego  prawnika,  mecena
sa Korneliusza  Kapołkę.  Kara za  prowa
dzenie  roweru  w  stanie  nietrzeźwym  lub 
pod wpływem  środka odurzającego uregu
lowana jest w art.  178a, § 2 KK:  „Ktoznaj
duje  się  w  stanie  nietrzeźwości  lub  pod 
wpływem  środka  odurzającego,  prowadzi 
na drodze  publicznej  lub  w strefie  zamiesz
kania  inny pojazd  niż  określony  w §J  (tam 
wymieniony  jest  pojazd  mechaniczny  
przyp. rod  ), podlega  karze  grzywny,  ogra
niczenia  wolności,  albo pozbawienia  wol
ności  do  roku  ". 

W praktyce zdarza się, że występują wąt
pliwości  co  do  stosowania  tego  przepisu, 
ale  mecenas  Kapołka  tłumaczy,  że  przez 
prowadzenie  roweru  należy  rozumieć  jaz
dę  na  nim,  wprawianie  go  w  ruch,  nada
wanie  prędkości  i kierowanie,  i jeśli  robi
my to pod wpływem alkoholu  lub  środków 
odurzających  możemy  odpowiedzieć 
przed  sądem.  Natomiast  prowadzenie  ro
weru  obok  siebie  będąc pod  wpływem  al
koholu  nie jest  wykroczeniem. 

Oczywiście  jeśli  ktoś  prowadzi  rower 
obok  siebie,  gdy  jest  „po  kielichu"  i  za
chowuje się w sposób niebezpieczny,  stwa
rza realne zagrożenie dla  innych  uczestni
ków  ruchu, policja  również  ma  prawo  za
trzymać  taką  osobę. 

Do  zaistnienia  wykroczenia  potrzeba 
dwóch  okoliczności.  Zatem  rower  osoby 
znajdującej  się  pod  wpływem  alkoholu 
musi  być  prowadzony  po drodze  publicz

nej  lub  w  strefie zamieszkania.  Strefa  za
mieszkania  zgodnie  z  Art.2  p.16  Prawa 
o  Ruchu  Drogowym  jest  obszarem  obej
mującym  drogi  publiczne  lub  inne  drogi, 
na których  obowiązują szczególne  zasady 
ruchu  drogowego,  a  wjazdy  i wyjazdy  są 
oznaczone odpowiednimi  znakami  drogo
wymi.  Najlepszym  przykładem  strefy  za
mieszkania  są  drogi  znajdujące się  na  te
renach osiedli mieszkaniowych.  Natomiast 
droga  publiczna  zgodnie  z Art.  2.1.  Usta
wy  o drogach  publicznych  ze względu  na 
funkcję w sieci  drogowej dzieli  się na  na
stępujące kategorie:  drogi  krajowe,  woje
wódzkie,  powiatowe,  gminne.  Podsumo
wując należy  stwierdzić,  że aby doszło  do 
występku  opisanego  w  Art.  178a  osoba 
musi być w stanie nietrzeźwym,  prowadzić 
rower w sensie jechać na nim  i musi to mieć 
miejsce na drodze publicznej  lub w strefie 
zamieszkania. Występek  ten zgodnie z Art. 
178 § 2 jest zagrożony grzywną  karą  ogra
niczenia  wolności  albo  pozbawienia  wol
ności  do  roku.  W  razie  skazania  Sąd  obli
gatory jn ie  orzeka  zakaz  prowadzenia 
wszelkich  pojazdów  określonego  rodzaju 
(m.  in. może  to być samochód)  na  podsta
wie Art. 42  § 2  KK . 

Korzystając z okazji, mecenas  Kapołka, 
który  z  pasją  jeździ  na  rowerze,  apeluje, 
żeby  wszyscy  rowerzyści  dla  własnego 
bezpieczeństwa  i  bezpieczeństwa  innych 
mieli wymagane  wyposażenie  roweru  tzn. 
odpowiednie  lampki,  odblaski.  Nie  nale
ży  także zapominać o tym, że gdy  chcemy 
przejść  na  drugą  stronę jezdni  po  pasach, 
powinniśmy  zejść  z  roweru  i go  przepro
wadzić.  Przyczyńmy  się do poprawy  bez
pieczeństwa  rowerzystów  i innych  uczest
ników  drogi,  najlepiej  zaczynając  od  sa
mego  siebie.  Piotr   Sztefek 

CAŁOROCZN Y  TOR 
Pierwszy  w  Beskidach  całoroczny  tor 

saneczkowy  powstaje  na  stoku  Równicy. 
Będzie  można  na  nim  szaleć  w  każdą  po
godę.  „Nawet  gdy  lunie deszcz,  albo  syp
nie  śnieg"    zapewnia  prezes  Spółdzielni 
Jelenica,  która buduje tor, Andrzej  Gluza. 

Inwestycja  ruszyła  w marcu  tego  roku. 
Prowadzona jest przez specjalistyczną  fir 
mę  z  Niemiec.  Tor  saneczkowy  będzie 
gotowy  we  wrześniu,  ale  pierwsi  turyści 

Ośrode k Edukacyjn o 
Rehabilitacyjn o 
Wychowawcz y 

w Ustroni u  Nierodzimi u 
Z A T R U D N I 

P S Y C H O L O G A 
Tel. kontakt. : 033 854 77 59 

zjadą  nim  w  grudniu,  gdy  zakończy  się 
budowa  całego kompleksu, na który  złożą 
się  platforma  widokowa,  karczma  góral
ska,  wypożyczalnia  sprzętu  sportowego, 
parking na 60 samochodów  oraz być  może 
mały wyciąg  narciarski. 

Tor zbudowany  z nierdzewnych  rur uło
żonych w serpentyny będzie miał 600  me
trów długości. 36 dwuosobowych  saneczek 
wyposażonych  w  kółka  będzie  po  nim 
mknęło  z prędkością  do 40  km/godz.  Aby 
zabawa  była  bezpieczna,  po  bokach  toru 
umieszczone  zostaną  siatki  zabezpiecza
jące,  a  na  dole  zjazdu  automatyczna  ha
mownia.  Za  przejazd  zapłacimy  najpraw
dopodobniej 4 zł. Budowa  toru kosztuje 2 
min  zł, a całego  kompleksu  10 min.  zł. 

Tor na Równicy będzie wspaniałym  uzu
pełnieniem  dla  letniego  toru  saneczkowe
go, który  od  1997  roku  działa  przy  górnej 
stacji  kolei  linowej  na  Czantorii.  Ma  on 
710  m  i  składa  się  z  60  saneczek,  które 
mkną  po  rynnie. 

Histori a  Mojżesza .  Fot .  M.  Niemie c 

Od  3  lipca  do  26  sierpnia  74  dzieci 
z  całego  Ustronia  uczestniczyło  w  półko
loniach zorganizowanych  przez ojców do
minikanów. Od poniedziałku  do soboty, od 
godz.  9.00  do  13.00  korzystały  z  gościny 
parafii  Matki  Boskiej  Królowej  Polski. 
Nad całością czuwała Gertrud a  Górniok . 
 Z prośbą o koordynowanie pracy  wolon
tariuszy  pracujących  na  półkoloniach 
zwróciła się do mnie członkini  Rady  Para
fialnej i radna z Hermanie  Halina  Puchow
skaRyrych    wspomina  pani  Gertruda. 
  Obawiałam  się  tego,  bo  od  siedmiu  lat 
nie  pracuję już  z  dziećmi  i  myślałam,  że 
nie dam sobie rady. Media nagłaśniają zja
wiska  patologiczne  występujące  wśród 
młodzieży,  ale  z  ulgą  stwierdziłam,  że 
współczesne  dzieci  nie  różnią  się  specjal
nie od  tych, które uczyłam przed  laty. Kie
dyś też zdarzały się jednostki, którym  było 
trudno się dostosować do regulaminu,  pod
dać  dyscyplinie,  ale  generalnie  na  półko
loniach  spotkałam  dzieci  chętne do  pracy, 
zaangażowane,  aktywne,  ciekawe  świata. 
Spotkałam  bardzo  dobre  dzieci. 

G.  Górniok  podkreśla,  że  zdaje  sobie 
sprawę,  iż dzisiejsza młodzież  wychowu
j e się w innych warunkach, korzysta z kom
puterów,  internetu, ma w swoim  otoczeniu 
więcej  elektroniki,  bombardowana  jest 
ogromną  ilością  informacji.  Jednak  pod
czas wakacyjnych zajęć dzieci nie cierpiały 
z powodu braku telewizji, dostępu do kom
putera. Pogoda sprzyjała zabawom  rucho

mo/:.  na  stronie  obok) 
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wym  na  powietrzu,  spacerom,  kąpielom 
w  rzece. 
 Najstarszy  uczestnik  półkolonii  miał  15 
lat, a najmłodszy 4   mówi  pani  Gertruda. 
  Taka  rozpiętość  wieku  mogła  przyspo
rzyć  kłopotów,  ale  udało  nam  się  wytwo
rzyć  rodzinną  atmosferę.  Starsi  nie  tylko 
nie  dokuczali  maluchom,  ale  wręcz  opie
kowali się nimi. To było ciekawe  doświad
czenie zwłaszcza dla jedynaków, którzy  nie 
mają  na  co  dzień  okazji  wykazać  się  tro
skliwością, opiekuńczością  wobec  innych 
dzieci.  U nas  pocieszali,  przytulali,  zaba
wiali młodszych  kolegów. 

Duże  różnice  wieku  nie  przeszkadzały 
też podczas zajęć tematycznych.  Na  przy
kład budowy makiety  Hermanie,  która  po
wstała na bazie profesjonalnej mapy.  Dzie
ci  wytyczały  ulice,  ustawiały  przy  nich 
swoje domy, szukały materiałów  mogących 
posłużyć  do  budowy  modelu  dzielnicy. 
Historię  Hermanie  z  wielkim  zaintereso
waniem  poznawali  zarówno  ci,  którzy 
mieszkają  tam  z  dziada  pradziada,  jak 
i nowo przybyli do Ustronia. Stałym  punk
tem  programu  podczas  półkolonii  było 
czytanie Pisma Świętego. Na koniec  przy
gotowano  przedstawienie  oparte na  histo
riach  biblijnych. 

Odbyło się ono w niedzielę, 27  sierpnia. 
Na  godz.  17 do  kawiarenki  na  tyłach  ko
ścioła  przyszli  rodzice,  dziadkowie,  wo
lontariusze, którzy pracowali  podczas  wa
kacji  oraz  aktorzy  ubrani  w  odpowiednie 
do  tematyki  stroje.  Śpiewali  i w  krótkich 
scenkach  prezentowali  dzieje  Abrahama, 
Mojżesza, Jezusa. Każdy był  zaangażowa
ny chociaż do małej roli, a  akompaniament 
zapewniła  Wioleta  Michalak  na gitarze  i 
Patryk Sobek  na instrumentach  klawiszo
wych. Aktorzy zebrali gromkie oklaski.  Po 
spektaklu  o godz.  18.00 proboszcz,  ojciec 
Robert  Reguła  odprawił  mszę  świętą, 
podczas  której  dziękował  prowadzącym 
półkolonie oraz ofiarodawcom. Dzięki  dat
kom  parafian dzieci  codziennie jadły  dru
gie  śniadanie  i słodkości  na  do  widzenia. 
Przygotowywały  je  Danuta  Słowik,  Ma
ri a  Słowik,  Juli a  Mierwa ,  Mari a  Pie
trzyk , Mari a  Misiuga  i Barbara  Szafra
nek.  Zanim  dzieci  zasiadały  do  stołu  za
stawionego  zdrowymi  i  kolorowymi  ka
napkami oraz własnej roboty ciastami,  mo
dlił y się: Jezu, nasze słonko,  pobłogosław 
to  jedzonko. 

Po mszy  świętej jeszcze  raz  zaproszono 
do świetlicy  uczestników  i prowadzących 
półkolonie.  Dziękowano  wolontariuszom: 
Gertrudzie  Górniok  oraz:  Barbarze  Ju
rzykowskiej ,  Agacie  Sztelak,  Jolancie 
Jurzykowskiej ,  Dominice Górniok ,  An
nie Polaczek,  Monice  Nowak,  Jadwidze 
Nowak,  Iloni e  Puchale,  Agnieszce  Ada
miec,  Barbarze  Bełkot,  Mateuszowi 
Mędrkowi ,  Marcinow i  Kotowiczowi. 
Wszyscy  otrzymali  od  proboszcza  ojca 
R e g u ły  p a m i ą t k o we  d y p l o m y,  k s i ą ż ki 
i  kwiaty.  A  potem  był  poczęstunek  przy
gotowany  przez  członkinie  Koła  Gospo
dyń Wiejskich Ustroń Centrum.  Przewod
nicząca Koła Mari a Jaworska  tak  tłuma
czyła  obecność  gospodyń  z  Centrum  na 
półkoloniach  w  Hermanicach: 
  Każdego  roku  nasze  Koło  sprzedaje  ko
łacze podczas  majowego odpustu  i święta 
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Każdy z uczestnikó w  półkoloni i  mia ł do zag 

parafii. Chciałyśmy  w  ten sposób  wyrazić 
swoją  wdzięczność. 

Janina Drózd,  Krystyn a  Haratyk ,  Bo
żena  Szarzeć,  Mari a  Golias  wraz  ze 
swoją  szefową  przygotowały  dania  na  50 
osób.  Były  to  ptysie,  kołacze,  owocowe 
szaszłyki  oraz sznycel  drobiowy  z sałatką. 
Kolorowe  i bardzo  smaczne  dania  szybko 
zniknęły  ze  stołów. 

G.  Górniok  tak  podsumowuje  dwumie
sięczne  półkolonie: 
 Uważam, że w każdej dzielnicy  powinna 
funkcjonować całoroczna  świetlica  i  pół
kolonie.  Te zajęcia wakacyjne były  nieja
ko kontynuacją  pracy  w ciągu  roku  szkol
nego. Świetlica w Hermanicach  ma  bardzo 
ważne  znaczenie  dla  środowiska.  Jest  to 
miejsce,  gdzie  dzieci  mogą  znaleźć  kon
takt  z  rówieśnikami,  spędzić  czas  pod 
opieką  dorosłych,  ale  również  zrobić  za
danie  domowe,  podciągnąć  się  w  nauce. 
Nad wszystkim  czuwają nauczyciele   wo
lontariusze. To przykład godny  naśladowa
nia.  Czas  można  zabić,  ale  można  go  też 
mądrze wykorzystać.  Przekonałam  się,  że 
dzieci  są  chętne  do  współpracy,  więc  do

lia jaką ś  rolę .  Fot . M. Niemie c 

rośli  powinni  im  zapewnić  odpowiednie 
warunki  do zabawy  i nauki. 

Na  półkolonie  do  Hermanie  dojeżdżały 
dzieci  z  terenu  całego  Ustronia.  Przycho
dzili  i katolicy,  i ewangelicy. To  świadczy 
0  ich  znaczeniu. 
 To była wspaniała  inicjatywa księdza  pro
boszcza    mówi  na  koniec  G.  Górniok.  
Bo  można  funkcjonować  w  środowisku 
1 mieć  święty  spokój,  a  można  zrezygno
wać  ze  spokoju  działając  na  rzecz  ludzi. 
Trzeba  powiedzieć,  że ojcowie  dominika
nie  mieli  bardzo  mało  spokoju  podczas 
tych  wakacji,  bo  wiadomo,  jak  to  dzieci, 
biegały,  trochę hałasowały, wszędzie  było 
ich  pełno.  Jednak  dzięki  zrozumieniu  po
trzeb dzieci, nie czuliśmy  się tu  intruzami, 
wręcz  przeciwnie.  Muszę  jeszcze  bardzo 
pochwalić  wolontariuszy,  wśród  których 
byli  gimnazjaliści,  licealiści,  studenci  od
rabiający praktykę, nauczyciele,  mieszkań
cy Hermanie.  Były na początku takie  oba
wy,  czy  pewnego  dnia  nie  zostanę  sama, 
ale okazały się bezpodstawne. Zawsze zja
wiali  się  ludzie,  którzy  kosztem  swoich 
wakacji, nieśli  radość.  Monik a  Niemiec 

Spektak l  oglądał y  całe  rodziny .  Fot . M. Niemie c 
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zy  M.  Melcer, jak  sportowy  sprawozdaw
ca  relacjonował,  co  dzieje  się  na  płycie 
rynku.  Mówił : 
  Idący  brzegiem  Wisły  młody  chłopak 
zauważył  dziewczynę  skaczącą  do  wody. 
Po  skoku  zorientował  się,  że  dziewczyna 
nie wypływa  na  powierzchnię. 

Widzowie  na  bieżąco  śledzili  akcję  ra
towniczą  i  dowiadywali  się,  jak  pomóc 
osobie,  która  nałykała  się  wody.  Ważne 
były  również  informacje o  tym,  czego  na 
pewno robić nie wolno. Dziewczyna  szczę
śliwie została  uratowana. 

Ochotnicy  z  Lipowca  musieli  gasić 
ogień, który został zaprószony  w  budynku 
mieszkalnym  w wyniku  zwarcia  instalacji 
elektrycznej w grzejniku. Na miejscu  stra
żacy:  odłączyli  dopływ  prądu  i  gazu, 

sprawdzili,  czy  w pomieszczeniach  są  lu
dzie  lub  zwierzęta,  przystąpili  do  akcji 
gaśniczej. Al e  nagle, jeden  z  ratowników 
zasłabł.  Przerwano  gaszenie  ognia  i  rato
wano  kolegę.  M.  Melcer  podkreślał: 
  Pomoc  człowiekowi,  który jest  w  stanie 
zagrożenia  zdrowia,  a  nawet  życia  jest 
ważniejsza  niż jakikolwiek  dobytek  ludz
ki  i jest  stawiana  na  pierwszym  miejscu 
przed  ratowaniem  rzeczy  materialnych. 

Zarówno  pierwszą  scenkę  związaną  ze 
skokami  do wody, jak  i trzecią  opowiada
jącą o likwidacji gniazda os, można  nazwać 
sezonową.  Mimo  iż wylatujące roje  owa
dów, zagrażające pracownikom  i petentom 
Urzędu  Miasta,  nie były  realne,  jednostka 
z  Nierodzimia  pokazała  co  potrafi.  Stra
żacy  przyjechali  wozem  wyposażonym 
w  odpowiednią  drabinę,  w  ubraniach 
ochronnych  służących do zwalczania  owa
dów wspięli się na balkon, umieścili  gniaz
do w specjalnym pojemniku i zlikwidowali 
zagrożenie. 

Talent aktorski  pokazali  strażacy z  OSP 
Centrum  prezentując  scenkę  o  zgubnym 
wpływie alkoholu  na gazdów. „Idący  spod 
Lipowskiego  Gronia  baca  dojrzał  krząta
jącego  się  przy  obejściu  kolegę.  Po  krót
kiej  wymianie  zdań,  spotkali  się  i  padła 
propozycja  wypicia  wódki"    tak  rozpo
częło się spotkanie, które doprowadziło  do 
zaprószenia  ognia.  Na  szczęście  płonącą 
stodołę zauważył  przejeżdżający  motocy
klista  i zaalarmował  straż pożarną. Przy tej 
akcji proszono widzów o ostrożność,  gdyż 
w  niebo  buchały  prawdziwe  płomienie, 
a po akcji gaśniczej  kłęby  dymu. 

Scenki  przedstawione  na  płycie  rynku 
jak  zwykle  najbardziej  przeżywali  naj
młodsi,  a  gdy  potem  mogli  jeszcze  wejść 
do prawdziwych  samochodów  strażackich, 
byli w  siódmym  niebie. 
  Nie  było  żadnych  strat    śmieje  się  ko
mendant  Melcer,  gdy  pytamy,  jak  sprzęt 
bojowy  zniósł  taki  najazd  dzieci.    Wie
my, że  czekają  na  ten  moment  i  cieszymy 
się, gdy okazują zainteresowanie.  Włącze
nie  syreny,  założenie  hełmu  to  dla  nich 
wielkie  przeżycie.  Monik a  Niemiec 

Gaszeni e stodoły , któr a spłonęł a z win y gazdó w pijącyc h wódkę .  Fot . W. Sucht a 
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Ochotnicy z Polany  ratowali  tonącą  osobę. 

STRAŻAC Y 
W  przyszłym  roku  pokazy  strażackie 

w ramach  Dni  Ustronia mają mieć jeszcze 
ciekawszą  formułę. Organizatorzy chcą  ku
pić  lub  wypożyczyć  profesjonalny  model 
człowieka    fantom,  na  którym,  przy 
współudziale  publiczności,  strażacy  będą 
uczyć zasad  udzielania pierwszej  pomocy. 
Al e  nawet  w  tej  dotychczasowej  formie 
pokazy  strażackie,  cieszą  się  wielkim  za
interesowaniem. 

18  sierpnia  mieszkańców  Ustronia, 
wczasowiczów,  strażaków,  zgromadzo
nych  na  płycie  rynku  powitał  druh  Cze
sław  Gluza,  naczelnik  Wydziału  Spraw 
Obywatelskich  i Zarządzania  Kryzysowe
go  Urzędu  Miasta,  sekretarz  Zarządu  Od
działu  Miejskiego Związku  Ochotniczych 
Straży  Pożarnych, członek  prezydium  Za
rządu  Powiatowego  ZOSP  w  Cieszynie. 
Punktualnie  o  godz.  17.00  rozpoczęły  się 
pokazy. Komendant  Miejski ZOSP,  prezes 
OSP  Centrum  Mirosła w  Melcer   powie
dział  na  wstępie: 
  Pokazy  te  mają  na  celu  przybliżyć  pań
stwu  strażackie  rzemiosło  od  kuchni,  od 
zaplecza. Wiadomo, że jeżeli  straże  pożar
ne  prowadzą  działania  ratownicze,  to  ze 
względów  bezpieczeństwa  osób  trzecich, 
teren  takich  działań  jest  zamknięty  przez 
służby porządkowe czy też samych  ratow
ników  i nie da  się wiele  zobaczyć. 

Następnie zabrzmiała  syrena  alarmowa, 
która sygnalizuje konieczność  wyruszenia 
na akcję. W trakcie alarmu emitowany  jest 
sygnał trwający trzy minuty. Strażacy  usły
szeli sygnał, bo stawili się na rynku w  kom
plecie.  Zastępem  OSP  Polana  dowodził 
naczelnik jednostki  Michał  Budniok,  za
stępem OSP Lipowiec dowódca  sekcji  Le
szek  Siemienik,  zastępem  OSP  Centrum 
naczelnik  Zenon  Tarsza,  zastępem  OSP 
Nierodzim  naczelnik  Karo l  Ciemała. 

W  pierwszej  scence  strażacy  z  Polany 
ratowali  tonącą osobę.  Prowadzący  poka
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PIERWSZOKLASIŚC I  2006/2007 
SZKOŁ A  PODSTAWOWA 

NR 1 
Klasa  l a 
Wychowawczyni: 
Beata  Trzaskacz 
1. Kamil  Brzyski 
2. Dawid  Czyż 
3.  Sara  Drozd 
4.  Dawid  Dustor 
5. Mateusz  Galda 
6. Szymon  Gogółka 
7. Ewelina  Krężelok 
8. Adam  Mackiewicz 
9. Martyna  Miklusiak 
10. Jakub  Mutkowski 
11. Michał  Niemczyk 
12. Klaudia  Niemiec 
13. Marcin  Oświęcimski 
14. Krzesimir  Panasiuk 
15. Patryk  Pruszkowski 
16. Dominika  Stec 
17. Piotr  Szwarc 
18. Paulina  Tyszka 
19. Miłosz  Zajonc 

Klasa  1 b 
Wychowawczyni: 
Ewa  Lankocz 
1. Michał  Bojda 
2.  Kamil  Czyż 
3. Bartłomiej  Gąsior 
4.  Karolina  Jakubek 
5. Szymon  Jaworski 
6.  Krzysztof  Kotela 
7. Karolina  Młynarczyk 
8. Michał  Młynarczyk 
9. Sylwia  Pinkas 
10.  Bartosz  Procner 
11. Wiktoria  Raubo 
12. Dawid  Rygiel 
13. Skałka Ewa 
14. Sabrina  Stefka 
15. Beata  Szturc 
16. Hubert  Sztwiertnia 
17. Roy Wiktor Van De Meulenhof 
18. Marta  Wolny 

SZKOŁ A  PODSTAWOWA 
NR 2 

Klasa  la 
Wychowawczyni: 
Aleksandra  Sikora 
1. Miłosz  Adamiec 
2. Wiktoria  Badura 
3. Radosław  Cieślar 
4. Klaudia  Czyż 
5. Mikołaj  Haratyk 
6.  Dawid  Kluz 
7. Fili p  Kluz 
8. Wojciech  Kry sta 
9. Kinga  Kubala 
10.  Patrycja  Lapczyk 
11. Karolina  Loter 
12. Katarzyna  Luber 
13. Joanna  Matuszek 
14. Maciej  Oczkowski 
15. Maria  Pecold 
16. Jerzy  Pilch 
17. Magdalena  Porębska 
18. Wiktoria  Ruczaj 
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19. Fili p  Rusin 
20.  Mateusz  Tarasz 
21.  Paweł  Wąsek 

Klasa  l b 
Wychowawczyni: 
Grażyna  Szmytka 
1. Julia  Bereżańska 
2. Justyna  Bielan 
3. Jakub  Chmiel 
4. Adrian  Cielepak 
5.  Mateusz  Cieślar 
6.  Kamil  Czyż 
7. Julia  Dominik 
8. Klaudia  Husar 
9. Aleksandra  Kaczmarczyk 
10.  Izabela  Kawulok 
11. Sara  Konieczny 
12. Tomasz  Kry sta 
13. Łukasz  Łojek 
14. Klaudia  Maciejczyk 
15. Jakub  Mężyk 
16. Karolina  Moś 
17. Nikoleta  Pytel 
18. Henryk  Stec 
19. Paweł  Szuba 
20. Dominika  Wapiennik 
21.  Kamil  Wojtyła 

Klasa  Ic 
Wychowawczyni: 
Eryk a  Szurman 
1. Marcin  Banasiak 
2. Agnieszka  Chrapek 
3. Przemysław  Gawełek 
4. Julia  Gordych 
5. Dominika  Krakowczyk 
6.  Patryk  Lach 
7. Dominik  Marchewka 
8. Łukasz  Maryan 
9.  Ilona  Michalik 
10. Katarzyna  Mizia 
11. Mateusz  Niemczyk 
12. Martyna  Pasternak 
13. Agnieszka  Pietrzak 
14. Paweł  Puchała 
15. Bartłomiej  Rzeźniczek 
16. Mateusz  Stec 
17. Szymon  Szarzeć 
18. Wiktoria  Tajner 
19. Justyna  Wiercigroch 
20. Joanna  Wisełka 
21.  Mateusz  Wolny 

SZKOŁ A  PODSTAWOWA 
NR 3 

Klasa 1 
Wychowawczyni: 
Emili a  Bilk o 
1. Mariusz  Bujok 
2. Katarzyna  Cieślar 
3. Sylwia  Czerwińska 
4.  Bożena  Czyż 
5. Daniel  Czyż 
6. Aleksandra  Gomola 
7. Katarzyna  Gomola 
8. Dawid  Hussar 
9.  Korneliusz  Kurzok 
10. Przemysław  Kuszel 
11. Katarzyna  Najmuła 
12. Paulina  Szarzeć 

SZKOŁ A  PODSTAWOWA 
NR 5 

Klasa 1 
Wychowawczyni: 
Jolanta  Szafraniec 
1. Jan Barys 
2. Anna  Dorosz 
3. Dominik  Frączek 
4. Tomasz  Golik 
5.  Paulina  Górniok 
6.  Patryk  Greń 
7.  Michał  Herman 
8. Oliwi a  Kędzierska 
9. Sylwia  Kędzierska 
10.  Kacper  Kłoda 
11. Laura  Kral 
12. Karol  Kry sta 
13. Maksymilian  Książek 
14. Natalia  Madzia 
15. Dawid  Maryan 
16. Kacper  Mostowik 
17. Łukasz  Szlęk 
18.  Marcin  Trombała 
19. Natalia  Wantulok 
20.  Mateusz  Wassilow 
21.  Dominika  Wesołowska 

SZKOŁ A  PODSTAWOWA 
NR 6 

Klasa 1 
Wychowawczyni: 
Jolanta  Herczyk 
1. Natalia  Brandys 
2.  Patryk  Burawa 
3. Martyna  Chrapek 
4. Adam  Chraścina 
5. Michał  Czarny 
6. Monika  Czekan 
7. Marcin  Dadok 
8. Patryk  Dubiel 
9. Aleksandra  Jenkner 
10. Jakub  Klajmon 
11. Natalia  Krzemień 
12.  Dawid  Najda 
13. Hieronim  Plinta 
14. Klaudia  Sieroń 
15. Anna  Stoły 
16.  Dorota  Troszok 
17.  Patrycja  Wojciech 

W  roku  szkolnym  2006/2007 
naukę  w  „podstawówkach" 
rozpocznie  150  uczniów. 
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LISTY DO REDAKCJI 

Motyl e  upodobał y  sobi e  nekta r  z  kwiató w  krzew u  Budlej a  Dawid a 
inacze j zwaneg o  motyli m  krzewem .  Fot. W. Sucht a 

Zarządzenie  Nr l  18/2006 
Burmistrz a  Miasta  Ustroń 

z dnia  9  sierpnia  2006  r. 

w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  realizację  za
dania w  ramach  Miejskiego  Programu  Profilaktyk i  i Pro
mocji  Zdrowi a  na  2006  r. 

Na  podstawie  art  30  ust.  2  pkt.2  ustawy  z  dnia  8  marca 
1990 r. o samorządzie gminnym  /j.t .Dz. U. Nr.  142 z 2001  r., 
poz.1591  z  poźn.  zm/  w  związku  z  art.  48  ustawy  z  dnia  27 
sierpnia  2004  r o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finanso
wanych  ze  środków  publicznych  /Dz  U.Nr.210  poz.2135 
z poźn.  zm./ 

Burmistr z  Miasta 
zarządza 

Ogłosić  konkurs  otert  na  realizację  Miejskiego  Programu 
Profilaktyki  i Promocji  Zdrowia  na 2006  r. 

§ 2 
Konkurs  dotyczy  programu  profilaktyki  i promocji  zdro

wia w następującym  zakresie 
1/ profilaktyka chorób  cukrzycy  i miażdżycy 
2/ profilaktyka chorób  nowotworowych 
3/ profilaktyka  osteoporozy. 

§3 
Konkurs ofert odbywał się będzie odrębnie dla każdego  za

kresu. 
§4 

Wykonanie  zarządzenia powierza  Naczelnikowi  Wydziału 
Środowiska  i  Rolnictwa. 

Zarządzenie wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia. 
§ 6 

Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach  ogłoszeń  na terenie  miasta. 

Informacje  na  temat  konkursu  można  uzyskać  na  stronie 
internetowej  miasta 

www.ustron.pl, Biuletyn  Informacji Publicznej/BIP/, Zamó
wienia publiczne, Zamówienia  publiczne na  2006,ogłoszenia 
o  konkursie  ofert na 2006  r, 

^  a  także w  Urzędzie  Miasta  pok.25/0338579314/ 

W ramach  wynikających  z prawa  prasowego  żądam  opubliko
wania  w najbliższym  numerze  Gazety  sprostowania  do  informa
cji  o tegorocznym  Dniu  Wojska  Polskiego  w  Ustroniu  następują
cej  treści: 

„Czytając  w  Gazecie  Ustrońskiej  nr  33  z  dnia  17.08.2006  r. 
relację  Reduktora  Naczelnego  Wojsława  Suchty  z obchodów  Dnia 
Wojska  Polskiego  w  Ustroniu  stwierdzam,  że  autor  artykułu  za
stosował  skandaliczną  manipulacją  przedstawiając  delegacje 
składające  wiązanki  kwiatów  pod  Pomnikiem  Pamięci  w  Rynku. 

Opisując  z  nazwy  poszczególne  delegacje  zataił  jakie  organi
zacje  polityczne  brały  udział  w  tym  akcie,  bo  były  to  tylko  dele
gacje  Zarządu  Miejskiego  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego 
i Kola  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  w Ustroniu.  Ponadto  cał
kowicie  zignorował  obecność  Dyrektora  Oddziału  Instytutu  Pa
mięci  Narodowej  z  Katowic  i  wspólnej  delegacji  Stowarzyszeń 
ustrońskich.  Zadaję  zatem  pytanie,  czy gazeta  dotowana  z  budże
tu  miasta,  a  więc  i  z  podatków  mieszkańców  ma  przedstawiać 
zafałszowane  i nierzetelne  informacje  piórem  jej  Redaktora  Na
czelnego?  Ocenę  tego  powtarzającego  się  co jakiś  czas  proble
mu  pozostawiam  do  przeanalizowania  szanownym  czytelnikom 
i władzom  miasta.  prezes  ZM  PSL  Jan  Kubień 

U stóp  Czantorii  w  Ustroniu  Polanie  malowniczo  położona  jest 
dolina  zwana  Suchym  Potokiem.  Z  trzech  stron jest  otoczona  la
sami  (a więc  nieprzewiewna)  a środkiem  płynie  potok.  Wydawa
łoby  się,  że  nie  może  być  nic  piękniejszego.  Niestety  mieszkać 
tam  to po  prostu  horror! 

Niezależnie  od pory  dnia  i temperatur  z kominów  kilku  domów 
wydobywa  się  śmierdzący  dym  i czad  w niczym  nie  przypomina
jący  zapachu  palonego  drewna,  lecz  spalonych  śmieci  i  plasti
ków.  Smród  ten  drapie  w gardle  i szczypie  w oczy,  powoduje  ból 
głowy.  Nie  ma  wręcz  czym  oddychać  i  trzeba  siedzieć  przy  za
mkniętych  oknach. 

Dlaczego  pozostali  mieszkańcy  nie  mają  prawa  do  świeżego 
powietrza,  kiedy  sami  płacą  za  wywóz  śmieci  i używają  paliwa 
ekologicznego?  Dlaczego  jednostki  mają  prawo  nas  truć?  Co  na 
to  ochrona  środowiska? 

Zwracamy  się  do  tych  mieszkańców  o  nie  oszczędzanie  kosz
tem  naszego  zdrowia.  Imię  i nazwisko  do  wiadomości  redakcji 

Rozszyfrowywani e  parkomatu .  Fot . W. Sucht a 
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1.Nierodzim  10 
2.Puńców  9 

3.Cieszyn  9 

4.Strumień  8 

5.Brenna  7 

ó.Kończyce  M.  7 

7.Zebrzydowice  7 

8. Drogomyśl  6 

9. Wisła  5 

10.Hażlach  5 

11.Zabłocie  4 

12.Ochaby  1 

13.Simoradz  0 

14.Kończyce  Wlk .  0 

Trzech  obrońcó w  mij a  Piot r Wójcik .  Fot .  P. Sztefek 

CO  TRZY  MINUTY 
W  niedzielne  przedpołudnie  zespół  wi

celidera  „Aklasy"  KS Nierodzim  podej
mował na własnym  boisku  drużynę  spad
kowicza  z  „okręgówki"  LK S  Simoradz, 
któremu  w  lidze  się nie wiedzie.  Kibice 
Nierodzimia po wyśmienitym  starcie  swo
jej  drużyny  liczyli  na kolejne  efektowne 
zwycięstwo, jak  się okazało  wcale  się  nie 
mylili .  Nierodzim  zmotywowany  wcze
śniejszymi  wygranymi  już od pierwszych 
minut spotkania przeprowadza groźne  ata
ki. Pierwszym  sygnałem, że  to  Nierodzim 
będzie dominować na boisku jest  indywi
dualna  akcja  Piotr   Wójcika ,  który  mija 
trzech  obrońców  z lewej  strony  pola  kar
nego  i z  ostrego  kąta  próbuje  pokonać 
bramkarza  Simoradza.  Niestety  strzał  był 
mało  precyzyjny  i otarł  się o boczną  siat
kę.  Simoradz  nic pozostaje  dłużny,  stara 
się kontratakować,  ale jego  akcje na  poło
wie  Nierodzimia  są niepoukładane  i  bar
dzo  niedokładne.  W miarę  upływu  czasu 
Nierodzim  stopniowo  przejmuje  inicjaty
wę. Momentem  przełomowym  meczu jest 
minuta 28. W której Krystia n  Szonowski, 
sprytnie  mija  dwóch  rywali  i pewnie  z 9 
metrów umieszcza piłkę w siatce. Trzy  mi
nuty później jest już  trzy zero, gdy  aktyw
ny  P. Wójcik,  kopiuje  akcje  K.  Szonow
skiego.  Przechodzi  obrońców  jak  tyczki 
i  strzela  obok  bramkarza.  Nie mijają na
stępne  trzy  minuty  a  Nierodzim  strzela 
trzecią  bramkę.  Tym  razem  szarżującego 
w  polu  karnym  Krystian a  Wawrzyczka 
ścina bramkarz. Sędzia bez wahania  wska
zuje na „wapno". Jedenastkę  wykorzystu
j e  Szymon  Holeksa.  Nierodzim  nie spo
czywa  na laurach,  ciągle  atakuje  i  ciągle 
stwarza  zagrożenie  pod bramką  Simora
dza, ale na przeszkodzie  staje dobrze  dys
ponowany  bramkarz,  wychowanek  Kuźni 
Ustroń   Mateusz  Danel.  Pierwsza  poło
wa kończy się zasłużonym  prowadzeniem 

ustrońskiej jedenastki.  Ledwo  zaczęła się 
druga  odsłona  meczu  a tu kolejnego  gola 
dla gospodarzy  strzela  Grzegorz  Szarek. 
Piłka uderzona z ogromną siłą zza pola kar
nego  trafia  do bramki,  po nieudolnej in
terwencji  bramkarza.  Jest  4:0.  Nierodzim 
w  dalszym  ciągu  przyśpiesza  i nęci  strza
łami  bramkarza  gości.  Groźnie  uderzają 
m.in. S. Holeksa  i K.  Wawrzyczek.  Szyb
kie  tempo  spotkania  forsuje  Nierodzim 
i widać, że piłkarze  Wyzwolenia  opadają 
z sił. I właśnie po  takiej szybkiej  dwójko
wej akcji Krystianów:  Wawrzyczka  i Szo
nowskigo,  ten pierwszy  z najbliższej od
ległości  strzela piątą bramkę. Chwilę  póź
niej niespodziewanie  bramkę  traci  Niero
dzim, ale na jej  stratę  odpowiada  natych
miast  P. Wójcik,  który  lewą  nogą  umiesz
cza piłkę w okienku  bramki.  Pod  sam  ko
niec  spotkania  niezdecydowanie  niero

Dobr e spotkani e  rozegra ł Tomas z  Kral . 

dzimskich obrońców wykorzystuje napast
nik  z Simoradza  i ustala  wynik  końcowy 
meczu na 6:2. 

Nierodzim  grał  w  składzie:  Jarosław 
Legierski,  Szymon  Holeksa,  Arkadius z 
Madusiok,  Błażej   Bulowski,  Grzegorz 
Szarek, Marek Górniok ,  Krystia n  Waw
rzyczek,  Krystia n  Szonowski,  Piotr 
Wójcik ,  Janusz  Ihas, Tomasz  Kral ,  Sła
womir   Rucki.  Ponadto w kadrze znajdują 
się: Gabriel Wawronowicz,  Rafał  Duda, 
Jarosław  Kawulok ,  Marek  Grzebiolec, 
Paweł  Nowak. 

Po  meczu  powiedzieli:  kierownik LK S 
Simoradz  Maria n  Fabian: 

 No cóż, będziemy  przegrywać  tak  wy
soko, bo gramy  tym co mamy.  Dzisiejszy 
mecz pokazał, że jesteśmy  słabi, ale w po
równaniu z poprzednimi  grami  strzeliliśmy 
dwie  bramki.  Niestety  czterech  zawodni
ków  nie może  utrzymać  całej  drużyny. 

Trener  Nierodzimia  Rafał  Dudela: 
  Każda  wygrana  cieszy,  tym  bardziej, że 
po  ostatnim  meczu  trochę  się bałem, bo 
strzelaliśmy  bardzo  kuriozalne  bramki. 
Wynik  dzisiejszego  meczu jest  lepszy niż 
gra. W drugiej odsłonie graliśmy  lepiej niż 
w pierwszej, ale cały czas czegoś brakuje. 

Piotr   Sztefek 
Po  tym meczu  Nierodzim  został  liderem 

Aklasy,  więcej  o tym na stronie  16. 

Fot .  P. Sztefe k 
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Rośliny  budzą  nasze  zainteresowanie  z wielu  względów.  Naj
częściej podziwiamy je  z uwagi  na walory  dekoracyjne   piękne 
kwiaty,  niezwykłego  kształtu  lub  barwy  liście,  ciekawy  pokrój 
korony  drzewa  lub  krzewu.  Dla  przyrodnika  lub  ekologa  istot
niejsze od  uroku  rośliny może być choćby  rzadkość jej  występo
wania,  nietypowe  cechy  budowy,  oryginalny  sposób  rozmnaża
nie się czy  funkcja, jaką  pełni  w  środowisku.  Równie  fascynują
ce,  i to zarówno dla przyrodników, jak  i dla  laików, mogą  okazać 
się  informacje o  roli  jaką  różne  gatunki  roślin  odgrywają  w  na
szej  kulturze    na  przykład  w  różnych  wierzeniach  i religiach  
jak  i w życiu codziennym. Często zdumienie  może budzić  wiado
mość  o  tym,  że jakaś  roślina,  zwłaszcza  spośród  tych  pospolicie 
rosnących  wokół  nas,  jest  ro
śliną  jadalną.  O  tym,  że  czło
wiek (jako gatunek) je  lub przy
najmniej spróbował  zjeść  chy
ba  wszystko,  co  żyje  na  tym 
świecie,  można  przekonać  się 
biorąc  „na  tapetę" prawie  każ  OSTROZEN 
dy  gatunek  z  naszego  najbliż
szego  otoczenia.  Tak  jest  na 
przykład  z  ostrożeniem  wa
rzywnym, zwanym dość  często 
w  naszych  regionie  szczyrbo
kiem. 

Ostrożeń  warzywny  zwany 
jest  też ostem warzywnym  i już 
sama  ta nazwa powinna  budzić 
skojarzenia z czymś  wyposażo
nym  przez  naturę  w ostre,  kłu
jące  kolce  i  skojarzenie  to 
w przypadku  naszego  „bohate
ra" jest jak najbardziej słuszne. 
Jest to roślina, która ma  walco
wate, węzłowate  i rosnące uko
śnie  w  ziemi  kłącze.  Z  niego 
wyrasta  prosta  i  wzniesiona, 
gruba  i dęta   czyli pustawa  lub 
wypełnioną  gąbczastą  tkanką
łodyga,  dorastająca do ok.  170 
cm wysokości, niekiedy  rozga
łęz ia jąca  się  na  szczycie. 
W  dolnej  części  łodygi  wyra
stają  duże  liście  odziomkowe. 
Z reguły  są one  pierzastodziel
ne,  czyli  mocno  powycinane 
i zawsze mają dłuższy  lub krót
szy, oskrzydlony ogonek. W górnej części  łodygi wyrastają  liście 
mniejsze, w zarysie podługowatojajowate, najczęściej niepodzie
lone  i  siedzące,  czyli  pozbawione  ogonka  i  obejmujące  swą 
blaszką  łodygę.  Brzeg  liści  jest  ząbkowany,  a  każdy  ząbek  za
kończony jest  kolcem. 

Na  szczycie  łodygi  ostrożenia  rozwijają  się  kwiaty.  Gatunek 
ten należy do grupy  roślin zwanych  złożonymi, a więc  ich  kwiaty 
to w  istocie  kwiatostany  o kształcie koszyczka,  złożone z  bardzo 
licznych,  drobnych  kwiatów  w  różny  sposób  przekształconych. 

BLIŻEJ NATURY 

Postrac h  poszycia .  Fot . M. Niemie c 

W przypadku  naszego ostrożenia  koszyczki  mają do 4 cm  długo
ści  i wypełniają je kwiaty o kształcie wąskiej rurki. Są one  barwy 
baldożółtej, rzadziej nieco purpurowej  lub fioletowawej. Z  regu
ły  na  szczycie  pędu  rozwija  się  kilka  dość  gęsto  upakowanych 
koszyczków, które otaczają żółtozielone podkwiatki    przekształ
cone  liście  „podtrzymujące" kwiatostany.  Okres  kwitnienia  tego 
gatunku przypada od  lipca do października.  Kwiaty ostrożenia  są 
nektarodajne, odwiedzają je  bardzo  chętnie  zwłaszcza  pszczoły, 
bąki  i motyle.  Owocami  ostrożenia  są  natomiast  niewielkie  nie
łupki  z puchem,  czyli  długimi,  pierzastymi  włoskami. 

Ostrożeń  warzywny  natęży  roślin  pospolitych.  Rośnie  zwłasz
cza  tam,  gdzie  gleba jest  wilgotna  i zasobna  w  składniki  pokar

mowe,  uchodząc  za  roślinę 
wskaźnikową, czyli wskazującą 
miejsca  występowania  tego 
typu  siedlisk.  Ostrożenia  spo
tkać więc można na  wilgotnych 
łąkach,  bagniskach,  młakach, 

WARZYWNY  w  pobliżu źródlisk, na brzegach 
cieków wodnych. Występuje od 
niżu  aż po góry  prawie  w  całej 
Europie, bez Wysp  Brytyjskich 
i obszarów  położonych  najbar
dziej na północy, a na  południu 
sięgając do  środkowej  Francji, 
północnych  Włoch  i północnej 
części  Półwyspu  Bałkańskiego, 
na wschodzie natomiast  docho
dząc  do  krajów  położonych 
w basenie Morza Czarnego  i do 
zachodniej  Syberii. 

Łacińska  nazwa  rodzajowa 
ostrożenia    Cirsium    spoty
kana  jest  już  w  tekstach  staro
żytnych, gdzie taką nazwą  okre
ślano  jakąś  roślinę  stosowaną 
przy  leczeniu  żylaków  (z  grec
kiego  kirsos,  czyli  żylaki  wła
śnie). Nazwa  gatunkowa    ole
raceus  pochodzi  od  łacińskie
go o/us,  holus  co oznacza  jarzy
nę,  warzywo  lub zieleninę.  Na
zwa  łacińska  ostrożenia  wa
rzywnego  wskazuje  więc  na 
własności  lecznicze  tej  rośliny, 
jak  i jej,  że  tak  powiem,  jadal
ność. 

W  liściach  i  łodydze  ostrożeniach  warzywnych  znajdują  się 
glikozydy,  flawony, fitostcrole, garbniki, żywice, kumaryna,  inu
lina  i witamina C. Taki zestaw  substancji z reguły oznacza  możli
wość zastosowania  rośliny do  leczenia  różnych chorób. Nic  więc 
chyba  dziwnego,  że  napar  z ziela  ostrożenia  korzystnie  wpływa 
na  trawienie  i  ułatwia  przyswajanie  pokarmu,  pobudza  apetyt 
i generalnie poprawia  przemianę materii.  Liście i koszyczki  kwia
towe  ostrożeń:r  przeważnie  w  mieszankach  z  innymi  ziołami, 
stosuje  się ja.:  leki  odtruwające,  moczopędne,  przeciwkurczo
we  i wzmacniające.  Zewnętrznie  można  tę  roślinę  używać  przy 
wysypkach  alergicznych,  trądziku,  oparzeniach  i żylakach.  Dla 
osób  spędzających  dużo  czasu  na  wędrówkach  z  dala  od  ludz
kich  osad  przydatna  może  okazać  się  informacja,  że  żucie  liści 
ostrożenia  ma  kojący wpływ  na  ból  zębów. 

Na  pierwszy  rzut  oka  kolczaste  ząbki  na  liściach  skutecznie 
odstraszają od poznania kulinarnych  walorów ostrożenia  warzyw
nego. Kiedy jednak  przełamiemy  swe obawy  i dotkniemy  kolcza
stych  liści,  to okazuje się, że kolce są miękkie  i mało kolące.  Czy 
ta  cecha  wystarczyła,  aby  któryś  z naszych  odległych  przodków 
zdecydował  się  poznać  smak  ostrożenia?  Nie  mam  pojęcia, 
w  każdym  razie ostrożeń jest,  czy  też  raczej był,  rośliną  jadalną, 
ponoć  zwłaszcza  wśród  ludów  słowiańskich.  Jadane  były  głów
nie młode pędy  i liście. Nawet  i dziś podręczniki  survivalu,  uczą
ce  w  jaki  sposób  „w  dziczy"  radzić  sobie  bez  cywilizacyjnych 
udogodnień, polecają pieczone kłącza ostrożenia. Suchy puch  na
sienny  ostrożenia  można  natomiast  używać jako  hubki  przy  roz
palania  w  warunkach  polowych  ogniska,  na  którym  kłącze  tej 
rośliny  upieczemy.  Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 
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ustrońskie  galerie,  muzea  pla
cówki  kultury,  fundacje ,  stowa
rzyszenia,  policja , straż  miejska 

MIEJSK A  BIBLIOTEK A  PUBLICZN A  im.  J.  Wantul v 
Rynek  4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych   w  lipcu  i sierpniu  nieczynna 
Czytelnia  ogólna  oraz  wypożyczalnia  dla  dzieci  i  młodzieży 
poniedziałek:  8.00   15.00; wtorek:  8.00   15.00; środa  8.00    15.00; 
piątek: 8.00  15.00. 

MUZEU M  USTROŃSKIE  im.  J.  Jarockiego 
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:  w poniedziałki  9  14 

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

MUZEU M  „STAR A  ZAGRODA " 
ul. Ogrodowa  1 tel.  8543007 
Stała  wystawa  etnograficzna, 
czynne od poniedziałku  do piątku w godz.  10.00   16.00 
sobota od  10.00  13.00 
ODDZIA Ł  MUZEU M  „ZBIOR Y  MARI I   SKALICKIEJ " 
ul.  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
— Ekspozycja  prac  wybitnych  polskich  twórców:  P. Stellera, 

J. Wałacha, S. Jaworskiego,  L. Konarzewskiego,  M. Siary, Z.  Jóźwika 
i  innych. 

—  Kolekcj a  medali:  poczet  królów  i  książąt  polskich,  dzieje  oręża 
polskiego,  medale  z dziedziny  kultury  i  sztuki. 
—  Starodruki ,  kolekcja  3,5  tysiąca  exlibrisów,  druk i  bibliofilski e 
i  un ikatowe.  Cenny  zb iór   ks iążek    C ieszyn iana  (możliwość 
korzystania  ze zbiorów  przez  uczniów  i  studentów). 
— Walka o niepodległość w czasie  II  wojny światowej: Polskie  Państwo 
Podziemne,  Polskie Siły Zbrojn e  na Zachodzie,  Żołnierze  Września 
1939  r., Wojsko  Polskie  na Wschodzie  i martyrologi a  mieszkańców 
Ustronia. (Zapraszamy nauczycieli  i uczniów na ciekawe lekcje historii) 
Porcelana  ręcznie  malowana  Barbary  Majętny 
Exlibri s  ze  zbiorów  Mari i  Skalickiej 
WYSTAW Y  CZASOW E  lipiec   wrzesień  2006 
Z  cyklu  „Twórcz a  obecność  Polaków  na  Zaolziu" : 
Pejzaz  zaolziański   malarstwo  Oskara  Pawlasa 
Grup a  Dziesięciu  z Zaolzia   wystawa  fotograficzna 
KLU B  PROPOZYCJI    klub  tysiąca  inicjatyw  i spotkań  z  ciekawymi 
ludźmi;  LATAJĄC A  AKADEMI A  SZTUK     warsztaty  artystyczne 
dla  dzieci  i  młodzieży;  OPOWIEŚCI  NIESŁYCHAN E    cykl  spo
tkań  etnograficznych. 
ODDZIA Ł  CZYNNY : 
od  środy  do  niedzieli  w  godz.  1116 

GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNEJ  „N A  GOJACH " 
B&K  Heczkowie    ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały 
czas. 
GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNEJ  „ZAWODZIE " 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9  1 3. 

BIUR O  PROMOCJI   I WYSTA W  ARTYSTYCZNYC H 
Rynek 3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Biur o  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSK A  FUNDACJA  „ŻYCI E  I  MISJA " 
ul.  3  Maj a  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
WYSTAW A  MOTOCYKL I   ZABYTKOWYC H 
—  RDZAW E  DIAMENT Y 
ul.  Partyzantów  1 
Od  wtorku  do  niedzieli    godz.  10.00    18.00 
CZYTELNI A  KATOLICK A 
Dziedziniec  przy  kościele  p.w.Św.  Klemensa, 
— od poniedziałku  do soboty  8.00    12.00  i  17.00    19.00 
niedziele  7 .00  13.00  i  17.00  19.00 
MIEJSK I   DOM  KULTUR Y  „PRAŻAKÓWKA " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  rękodzieło 
artystyczne,  teatralne  i recytatorskie,  modelarskie,  akrohatyka  zajęcia 
odbywają  się po  południu. 
USTROŃSKI E  STOWARZYSZENI E  TRZEZWOŚC I 
Klub Abstynenta  „RODZINA" ,  Ustroń,  ul. Rynek 4 (byłe  liceum  koło  ZUS) 
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MITYN G AA  czwartek  od  17.30 MITYN G AlAnon.  wtorek  od  17.30 
Klub Abstynenta  w pozostałe dni od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kontaktowy:  0  601  516  854. 

FUNDACJ A  ŚW.  ANTONIEGO , 
ul.  Kościelna  21,  tel.  854  17  72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależnień 

w torek  9 .0010 .00 
czwartek  16 .0017 .00 

Psycholog    każdy  ostatni  piątek  miesiąca 
Punkt  wydawania  odzieży   pon. śr. pt.  10.0014.00 
STOWARZYSZENI A  I  ZWIĄZKI : 
Zw.  Kombatantów  RP  i Byłych  Więźniów  Politycznych 

  poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I  i  II I  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidó w  Wojennych  RP  i  Związek  Byłych  Więźniów 
Politycznych  Hitlerowskic h  Więzień  i Obozów  Koncentracyjnych  
czwartek  10.0012.00  s.  nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

 ś roda  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK    piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mał a  Czantoria   wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "     wtorek  18.0020.00 

MIEJSK A  INFORMACJ A  TURYSTYCZN A 
Rynek  2,  tel. 8542653,   od poniedziałku  do  piątku 8.30   18.00 

sobota  8.30  15.00 
  niedziela  10.00    13.00 

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

KOMISARIA T  POLICJ I   USTROŃ 
ul .  3  Maj a  21,  (teł.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

STRAŻ  MIEJSK A  USTROŃ 
Rynek  4,  teł.  8543483;  kom.  604558321;  z  ERY:  darmowy  986 

Kaczk i  na Wiśle .  Fot . W. Sucht a 
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Spektak l  spektaklem ,  ale dziec i  musz ą  się  najeść.. .  Fot . M.  Niemie c 

Dy wanoczy szczeń ie 
0338543839,  0602704384. 

Usługi  koparką  i  spychaczem. 
0603117552. 

Odsprzedam  tanio  nowy  kocioł 
gazowy  do C.O.  Typ  MORA  671 
102  gaz  ziemny,  moc  17,5  KW. 
Tel.  0338544410. 

Przyjmę  pracownika  do  baru  (nie 
jest  wymagane  doświadczenie). 
0502143690. 

u s t r o n s k A 
Zlecę wykonanie  izolacji  pionowej 
fundamentu  z  odkopaniem,  dłu
gość  ok.  15  mb. 
Tel.  0606970681,  Ustroń. 

Zgubiono  studencką  książeczkę 
zdrowia  nr  3474. 

Dom  do rozbiórki  w  Hermanicach 
zlecę  za  materiał.  0602534896. 

Zlecę  f irmi e  z  Ustronia  budowę 
domu  szeregowego    stan  surowy. 
0602534896. 

Ustroń,  ul.  Kościelna    potrzebna 
pomoc  domowa,  każde  popołu
dnie  około  2  godziny  dziennie. 
Tel. 0338520152,  jyndrys@wp.pl 

Angielski.  Wisła.  0512220091. 

,, Czy jest  jakaś  różnica  między  koncertami  w małych  miejsco
wościach  i dużych  miastach?  "   pytaliśmy  Korę. Wokalistka  ze
społu  Maanam odpowiadała: „Nie  ma żadnej  różnicy,  żadnej,  żad
nej.  Czasem  to nawet  zabawnie  brzmi,  gdy  w małej  miejscowości 
zaczynam  koncert  słowami:  Właśnie  wróciliśmy  z Nowego  Jorku 
i witamy  bardzo  serdecznie.  To jest  normalne.  Nigdy  nam  się  nie 
zdarzyło  gorzej  grać  w  mniejszym  mieście.  Sami  zrobilibyśmy 
sobie  tym  krzywdę." 

Trwa  przebudowa  budynku  przy  ul.  Słonecznej,  w  którym  bę
dzie  się  mieścił  dom  spokojnej  starości.  (...)  Koszt  całej  inwesty
cji  to  ok.  1  min  zl.  Pieniądze  pochodzą  z  kasy  miejskiej  i  40% 
z  Wojewódzkiego  Zespołu  Pomocy  Społecznej. 

Na  ul. Nadrzecznej  zatrzymano  kilku  młodych  ludzi  jeżdżących 
trabantem.  Czterech  z nich  siedziało  na  bagażniku  pojazdu.  Na
łożono  mandat  w  wysokości  100  złotych. 

Zaskakujące  było  stwierdzenie  Miss  Zagłębia,  że  najciekawszy 
w  wyborach  Miss  Wakacji  był...  pobyt  w Bielsku.  Inna  obawiała 
się  dowcipów  Drozdy.  Powiedzmy  sobie  szczerze,  że nie  tylko  ona. 
„   Współczułam  dziewczynom  w  Miss  Polonia,  tak  były  niszczo
ne  "   dowiadujemy  się.  Dziewczyna  myśląca o karierze  modelki 
mówiła:  „   Między  jednym  a  drugim  tańcem  musiałam  zdejmo
wać  buty,  bo  strasznie  bolały  mnie  nogi.  Wprawdzie  propozycji 
reklamowych  nie  otrzymałam,  ale  wczoraj  na  bankiecie  każdy 
sponsor  coś  oferował". 

„Gdy  pierwszy  raz  stanąłem  na  zbudowanej  tu scenie  i  zoba
czyłem  reflektory,  stalowe  konstrukcje,  samochody,  usłyszałem 
możliwości  aparatury  nagłaśniającej,  to zapytałem  siebie,  co  ja 
tu  robię.  Zastanawiałem  się,  czy  nie  wchodzimy  zbyt  brutalnie 
w dostojeństwo  gór. Ale proszę  posłuchać,  to przecież  to samo  co 
świergot  ptaków,  szum  drzew.  To wszystko  jest  muzyka.  "   mówił 
Józef  Broda  prowadzący  pierwszy  koncert  telewizyjnej  Dwójki 
„Tam  gdzie  biją  źródła" na  Równicy.  (mn) 

w w w .  u s t r o n . p l 

KULTUR A 
10.9  godz.  14.00 

10.9  godz.  15.00 

12.9  godz.  9.00 

KIN O 
17.9  godz.  18.20 
17.9  godz.  19.50 

„Ustroński e  Dożynki" 
korowód  ulicami  miasta 
„Ustroński e  Dożynki" 
obrzęd  w  amfiteatrze 
„Misiow a  draka  o drogowych  zna
kach" .  Przedstawienie  edukacyjne 
dla dzieci  klas  I szkół  podstawowych. 
MDK  Prażakówka 

Jasminum   obycz.,  Polska,  15  lat, 
Gdzie  leży prawda   sens. USA,  15 lat 

DYŻURY APTEK 
31.8,1.9   aptek a  Na Szlak u  ul . 3 Maja 46  tel.854147 3 
24.9   aptek a  Na Zawodzi u  ul . Sanatoryjn a 7 tel . 8544658 
57.9   aptek a  Elba  ul . Cieszyńsk a  2 tel.85421 02 

Zmian a  dyżur u  następuj e  o godz .  9.00 
Wieczore m dyżu r rozpoczyn a się z chwil ą zamknięci a ostatnie j apteki . 

Fot . M. Niemie c i  wyspać . 
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Tak zdoby ł  czwart ą  bramk ę dla Kuźn i Dawid  Kruszka .  Fot . P. Sztefek 

CZAS  PRACUJE  DLA  NAS 
Kuźni a  Ustroń  : Wilamowiczanka  Wilamowice  4:2  (2:0) 

Do  sobotniego  spotkania  z  zespołem 
outsidera  bielskiej okręgówki  Wilamowi
czanką  Wilamowice,  która  w  tej  rundzie 
nie strzeliła ani jeden bramki. Kuźnia  przy
stąpiła  w  dość  okrojonym  składzie.  Bra
kowało:  Przemysława  Piekara,  Tomasza 
Nowaka  i Stefana Chrapka. Od samego po
czątku  spotkania  Kuźnia  dąży  do  strzele
nia  bramki,  ale  robi  to bardzo  nieudolnie. 
Mimo  tego  dość  szybko  strzela  pierwszą 
bramkę.  Ostre  podanie  z  prawej  strony 
wzdłuż  lini i bramkowej wykorzystuje  Ro
bert Haratyk , a wszystko dzieje się w min. 
11. Następną szansę na podwyższenie  wy
niku miał w  15 minucie Mateusz  Żebrow
ski, który huknął jak z armaty zza pola  kar
nego. Bramkarz z największym trudem  pa
ruje  piłkę  na  bok,  tam  dopadł  ją  Tomasz 
Kożdoń,  podał  do  środka  do  wchodzące
go  Dawida  Kruszki ,  który  niestety  nie 
sięgnął  piłki .  W  dalszym  ciągu  to  Kuźnia 
prowadzi  grę  i osiąga  znaczną  przewagę. 
Obrońcy  z  Wilamowic  popełniają  bardzo 
proste  błędy, ale nasi  piłkarze  nie potrafią 
tych  prezentów  wykorzystać.  Zawodnicy 
z  Wilamowic  nic  potrafią  przeprowadzić 
najprostszego ataku, a zdenerwowany  tre
ner  pyta  wprost  swoich  zawodników,  czy 
aby nic są na spacerze. Po pół godzinie  gry 
swoją  sytuację  miał  bardzo  aktywny 
R.  Haratyk,  popisał  się  świetnym  zagra
niem technicznym  i uderzył na bramkę  Wi
lamowic,  niestety  tylko  w  boczną  siatkę. 
Gdy  wydaje  się,  że  do  końca  pierwszej 
połowy  nic  ciekawego  się  nie  wydarzy 
o  s w o i ch  u m i e j ę t n o ś c i a ch  p r z y p o m i na 
bramkarz  Wilamowic.  Kuźnia  wykonuje 
rzut  wolny  z narożnika  boiska.  Bramkarz 
wyskakuje  w  powietrze  woła:  „Moja!" , 
a  piłka  przechodzi  jakby  nigdy  nic  obok 
niego. Do siatki kieruje ją kolanem  Tomasz 
Jaworski.  Jest  2:0.  Po  zmianie  stron  ob
raz  gry  się  nie  zmienia,  ciągle  dominuje 

Kuźnia, ale ciągle ma problemy ze skutecz
nością.  Na  boisku  pojawia  się  Samuel 
Dziadek,  który  podaje  „ w  uliczkę"  do 
T.  Kożdonia. Ten odważnie wbiega w pole 
karne,  pewnie  uderza  lewą  nogą,  obok 
bramkarza  ale  także obok  bramki.  Chwilę 
później nasi  piłkarze  wykonują dwa  rzuty 
wolne, jeden  po  drugim  z  bardzo  bliskiej 
odległości.  Pierwszy  z  14 metrów,  podyk
towany  za niebezpieczne  zagranie  w  polu 
karnym.  Drugi  za  faul na  lini i  pola  karne
go.  Żaden  z  tych  stałych  fragmentów  gry 
nie przynosi  efektu w postaci  bramki. 

Mówiąc  obiektywnie,  pan  w  czerni  nic 
miał  chyba  najlepszego  dnia,  bo  chwilę 
wcześniej w 49 minucie,  nabiera  się na  te
atralne  zagranie  napastnika  Wilamowic, 
dyktując  problematyczny  rzut  wolny  dla 
gości z  18 metrów. Niestety  sprytnie  roze
grany  rzut wolny  i pada  bramka  kontakto

wa. Na odpowiedź ze strony Kuźni  czeka
my  do  84  minuty.  Rzut  rożny  wykonuje 
Rafał Podżorski,  uderza mocno na  pierw
szy  słupek.  Z  piłką  mija  się  obrońca 
a  bramkarz,  próbując  interweniować  wy
bija piłkę na słupek.  Piłka się odbija, wpa
da do bramki  a R. Podżorski, może się cie
szyć ze strzelania gola. Pięć minut  później 
po dośrodkowaniu  z rogu najwyżej w  polu 
karnym  wyskakuje  D.  Kruszka.  Kierując 
piłkę pod poprzeczkę, bramkarz nawet  nie 
drgnął.  Mecz  dobiega  końca,  w  szeregi 
Kuźni  wkrada  się  rozluźnienie  i  wtedy 
drugą  bramkę  zdobywają  Wilamowice. 
Mecz kończy  się wynikiem  4:2. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener Wilamowiczanki  Adam  Śliwa: 

 Jestem  zadowolony  z gry mojego  zespo
łu  w  drugiej  połowie.  Straciliśmy  dwie 
bramki, ale strzeliliśmy szybko na 2:1. Wi
działem,  że  chłopcy  w  końcu  uwierzyli 
w  siebie.  Strzeliliśmy  dwa  pierwsze  gole 
tej jesieni  i  to  w  Ustroniu.  Szkoda  że  nie 
dały  nam  nawet  remisu. 

Trener  Kuźni  Krzysztof  Sornat: 
 Uważam,  że sytuacji bramkowych  znów 
było  dużo.  Po  pierwszej  połowic  można 
było  sobie  wynik  ustawić  i  bezpiecznie 
kontrolować przebieg meczu.  Przy  prowa
dzeniu  2:0  było  widać  dużo  nerwowości. 
Mimo  takiej  rotacji  i kontuzji,  zawodnicy 
potrafili  się zmobilizować  i za  to  im  dzię
kuję. Z  każdym  meczem  powinno  być  co 
raz  to  lepiej. Czas  pracuje dla  nas. 

Piotr   Sztefek 

1.  Zabrzeg  15  286 
2.  Czaniec  15  172 
3.  Chybie  13  134 
4.  Bestwina  12  106 
5.  Czechowice  9  07 
6.  Kaczyce  8  174 
7.  Porąbka  7  78 
8.  Kuźni a  7  88 
9.  Rekord  BB  7  1413 
10.  Kaniów  6  68 
11.  Milówk a  5  814 
12.  Jasienica  4  1110 
13. Żywiec  2  611 
14. Podbeskidzie  II  1  315 
15.  Wilamowice  0  220 
16.  Łękawica  0  630 

W tej sytuacj i  Paweł Sztefek  nie mia ł szans .  Padła  bramka .  Fot . P. Sztefek 
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Czy Nierodzi m  „odstrzeli "   takż e  Piasta ?  Fot . P. Sztefek 

MAMY  LIDERA 
Nikt  się  tego nie spodziewał,  ale po czterech  meczach  i kolej

nym  wysokim  zwycięstwie,  piłkarze Nierodzimia  przesunęli się 
0 jedno  miejsce w tabeli  obejmując fotel  lidera. 
 Gdyby  ktoś przed  ligą powiedział  mi, że po czterech  kolejkach 
będziemy  liderować to bym go wyśmiałmówi  trener KS Niero
dzim  Rafał  Dudela. 

Kibice  są bardzo  zadowoleni  z takiego  przebiegu  sytuacji 
1 już widzą  Nierodzim w czubie  tabeli  przez  większość  sezonu, 
albo  przynajmniej do końca  rundy.  Nastroje jednak  studzi tre
ner  Dudela: 
  Nie  należy  wpadać  w huraoptymizm,  bo dopiero  czekają  nas 
mecze  prawdy. 

Trudno się z nim nie zgodzić, bo w weekend jego drużynę  cze
ka arcyważne  i arcytrudne spotkanie z MieszkicmPiast  Cieszyn. 
Co prawda zespół ten jest beniaminkiem, ale ma jasny cel  awans 
do  „okręgówki".  Dopiero po tym  meczu  będziemy  wiedzieć co 
naprawdę  jest  warta  jedenastka z Nierodzimia.  Za ustrońskimi 
może  przemawiać  fakt,  że w środę  MieszkoPiast  gra  mecz 
w Pucharze  Polski z Kuźnią  Ustroń  i do sobotniego meczu  może 
przystąpić osłabiony. 
 Jest to dla nas jakiś argument, ale nie możemy  liczyć tylko na to. 
Musimy grać przed wszystkim swoje i zdobywać punkty  podsu
mowuje R. Dudela.  (pisz) 

Jako sie też mocie ludeczkowie 
Wrzesiyń  przed  nami,  tóż jo  już  kapkę  nerwowo  rychtujym  sie 

do  szkoły.  Emerytów  do podstawówki  nie bieróm,  to  prowda, 
najwyżyj  na  Uniwersytet  Trzecigo  Wieku,  ale jo  i tak każdy  dziyń 
bydym  łodkludzać  wnuczkę  do podstawówki,  a potym  zaś  czakać 
na  nióm  pod  szkołom,  jak pujdzie  naspadek  ku  chałupie.  Dziyw
cze je  wyłynkane,  bo je  to jedzinioczka,  jako  wiynkszość  dziecek 
w tych  naszych  czasach,  tóż nie  dziwota,  że przidałoby  sie  kapkę 
samodzielności  i la piyrszo  klasa  bydzie  prowdziwóm  szkołom 
życio.  Ale je  tako  akuratno  i doprowdy  móndro  dziołszka,  tóż 
myśłym,  że sie tam roz dwa zadomowi.  Mo też w klasie  jakisi 
kamratki,  ale choć  my ji   nakupili  tych  bajerów  szkolnych  tak  moc, 
że  by isto ani tego  nie uniosła,  to jak  sie na nióm  podziwom  mo 
takóm  zastaranom  mine. 

A możne  sie mylym,  możne  jo  je  bardziyj  przejynto  łod  dziec
ka?  Łojcowie  tej szkolniczki  idóm  wczas  do roboty,  tóż na  moji 
głowie  bydzie  daćji  śniodani,  pumóc  sie łobłyc  i łodkludzić  jom 
pod  dwiyrze  szkoły.  Już na to kónto  u mów iłach  sie z  fryzjerkom 
na  trwałóm.  Dyć jak  idym  miyndzy  ludzi,  to ni mogym  być tako 
zawrzano  ślóndra.  Możne  aji z nauczycielkom  trzeja  bydzie po
godać,  tóż dobrze  żech już  prziwykła  do sztucznej  szczynki,  bo mi 
sie  zdało,  że nie wydzierżym  z tym pługastwym  w  gymbie. 

Ale,  co  tam moji  starości!  Najważniejsze  coby  dziywcze  do  tego 
szkolnego  kołowrotu  jakosi  sie prziuczyło.  Łoto  byli my na kier
maszu  i kupiłach  ji   szumny  rukzak,  coby  miała  w czym  ty  zeszyty, 
ksiónżki  i wszełijaki  capart  nosić. 

A, że nowy  rok  szkolny  przed  nami,  tóż wszyckim  szkolnikóm 
małym  i wiynkszym  winszujym  samych  radości,  dobrych  not  i coby 
sie  Wóm  ta nauka  lod  razu  nie sprzikrziła,  bo do fetyji  daleko. 

Hela 

TANIA I SKUTECZNA 
reklama w Gazecie  Ustrońskiej 

5  ramek  4,3x4  c m  1 SO zł 
OGŁOSZENIA DROBNE 72 grosze za słowo 
3  r a m k i  9 x 5  c m  2 5 0  z ł 

ZAPRASZAM Y  DO  REDAKCJ I 

POZIOMO:  l ) porastają  zbocza  Równicy, 4) zgrzyta  w  ma
szynie, 6) niski  głos  męski, 8) trzyma  statek  na uwięzi. 9) po
ranne  krople  na trawie,  10) bywa  gorzka  czasami,  l i ) statek 
Noego,  12)  imię  męskie,  13) francuskie  przepraszam,  14) wy
spa  koralowa,  15)dawne  obyczaje, 16) imię żeńskie,  17)śmie
tanka  towarzyska,  18) świdraty  wzrok,  19)  rzeka  graniczna, 
20) wyjątkowa  rzecz. 
P IONOWO:  1)rezyduje w  ratuszu,2)basketball ista,3)łoskot, 
hałas, 4) włoska  pieśń  ludowa, 5) kursuje po rzece, 6)  lowelas, 
laluś,  7) wydaje  numerki,  11)  „micha  w chlewie",  13)  pies 
z  kreskówki  Disney'a,  14)  inaczej  tatarak. 

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczo
nych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  rozwiązania  oczekujemy do 
8  września. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr  33 
„DN I   USTRONIA " 

Nagrodę  w wysokości  30 zł otrzymuje:  Marzena  Gomola 
z Goleszowa,  ul. Ustrońska  32.  Napoje od firmy  „Ustronian
ka"  otrzymuje  Stanisława  Gawłowska,  Bładnice  Górne 19. 
Książkę i płytę CD „Podania  i legendy  Śląska  Cieszyńskie
go"  otrzymuje  Józefa  Heczko z Ustronia,  ul. M. Reja 7. 

Zapraszamy do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Z O W K A  K R Z Y Z O W K A 
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł 
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