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BEZ OBIECANEK
Rozmowa z Czesławem Gluz , naczelnikiem Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego
Jak przebiega wymiana dowodów osobistych w Ustroniu.
Z mediów co chwil mamy alarmuj ce wie ci.
W Ustroniu nie ma najmniejszych problemów. Przygotowali my
si logistycznie, wcze niej powstały nowe stanowiska pracy,
zmienili my pomieszczenie biurowe i w tej chwili wymiana
dowodu osobistego odbywa si u nas bez kolejek, na bie co.
Cała operacja trwa 15 minut, przy przeci tnej w innych urz dach
30-40 minut.
Co nale y mieć, by wymian załatwić mo liwie szybko?
Wniosek, dwa zdj cia i to wystarcza. Przy pierwszym dowodzie
osobistym potrzebny jest jeszcze odpis aktu urodzenia. Do osób
starszych, niesprawnych sami je dzimy.
(dok. na str. 2)
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Fot. W. Suchta

LECZNICTWO
UZDROWISKOWE
27 wrze nia odbyła si 14. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodnicz cy RM Stanisław Malina.
Radnym przedstawiono informacj o lecznictwie uzdrowiskowym w naszym mie cie. Leczenie uzdrowiskowe prowadzone
jest w Przedsi biorstwie Uzdrowiskowym „Ustro ” prowadz cym swa działalno ć w sanatorium i w szpitalu uzdrowiskowym
„Równica” w sanatoriach: „Kos”, „Narcyz”, „Rosomak” oraz
w Zakładzie Przyrodoleczniczym. Ponadto leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest w sanatoriach: „Elektron”, „Malwa”, „Ró a”,
„Złocie ”. W 2006 r. Rada Miasta uchwaliła Tymczasowy Statut
Uzdrowiska. Wymieniono w nim choroby leczone w naszym
uzdrowisku, a s to:
choroby ortopedyczno-urazowe,
(dok. na str. 4)
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BEZ OBIECANEK
(dok. ze str. 1)
Czym, poza dowodami osobistymi, zajmuje si Wydział Spraw
Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego?
Jest to wydział do ć du y o szerokim zakresie kompetencji.
Pocz wszy od spraw administracyjnych, prowadzenie spraw zleconych z zakresu administracji rz dowej, jak wła nie wydawanie
dowodów osobistych, prowadzenie spraw wojskowych, obrony
cywilnej. Na to mamy odr bne dotacje z administracji rz dowej.
W niektórych aspektach pracy podlegamy wi c administracji
rz dowej, w innych samorz dowej.
W nazwie jest te zarz dzanie kryzysowe. Czego te kryzysy
dotycz ?
S chocia by zagro enia powodziowe, podtopienia budynków.
Jako ciekawostk podam, e mieli my sygnał o podło eniu bomby
w Urz dzie Miasta. Była sobota godz. 15. Wtedy zamkn li my
ul. 3 Maja przy UM, ruch skierowali my na obwodnic . Alarm
okazał si fałszywy, ale taka sytuacja zaistniała i musieli my
reagować. Wszystko starali my si załatwić w ten sposób, by
nie wzbudzać paniki.
A kryzysy politycznie te wam podlegaj ?
Nie. Co prawda informujemy co kwartał wojewod l skiego
o tzw. napi ciach społecznych. Najwa niejsze s sytuacje zwi zane z intensywnymi opadami. Wtedy dowodzenie przejmuje szef
obrony cywilnej miasta czyli burmistrz, a ja jestem jego zast pc .
Mamy bardzo sprawnie działaj ce jednostki Ochotniczych Stra y
Po arnych i na nich si opieramy.
Czy w Ustroniu potrzebnych jest tyle jednostek OSP?
Ale to na nich opiera si całe bezpiecze stwo w sytuacjach zagro enia. To nie tylko powodzie, ale te str canie sopli w zimie,
likwidacja nawisów nie nych na dachach. S to ludzie bardzo
dobrze wyszkoleni. Mamy pierwsz pomoc medyczn , co np.
widać na ró nych imprezach. Poza stra ami nie ma struktur, na
których mo na si opierać. Jest to temat na dłu sz rozmow .

Cz. Gluza podczas zako czenia Mistrzostw Ustronia MTB wr czał
nagrody z burmistrzem I. Szarcem.
Fot. W. Suchta

Gimnazjum Polskie w Czeskim Cieszynie działa od 1949
roku. Przed obchodami „złotego jubileuszu” szkoła wzbogaciła si o nowe funkcjonalne
skrzydło. Uwag zwraca jego
nowoczesny wygl d. Za dwa
lata b dzie 60-tka.

*

*

*

Ksi nica Cieszy ska mieci si w zmodernizowanym
budynku dawnej mennicy
ksi cej, który powi kszono
o nowe skrzydło. Realizacja
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inwestycji trwała ponad 5 lat,
a wi kszo ć kosztów poniosło miasto. Przeprowadzka ze
starych pomieszcze nast piła
na przełomie 1999/2000 roku.
Prawdziwym skarbem w tej
placówce jest ksi gozbiór zabytkowych ksi g i druków.

*

*

*

W Strumieniu przed 15 laty
otwarte zostało miejskie targowisko. Plac handlowy koło
basenu t tni yciem w poniedziałki i pi tki.

*

*

*

Stacja do wiadczalno-szkoleniowa zało ona przez naukowców z warszawskiej SGGW
dała pocz tek Spółdzielni Mleczarskiej w Ba anowicach.

Niestety nasze pa stwo nie mo e sobie poradzić z wydaniem
odpowiednich ustaw dotycz cych sytuacji kryzysowych. My
sobie dajemy rad i nigdy nie było tak, by my nie panowali nad
sytuacjami kryzysowymi. Do tego dochodzi obrona cywilna,
która jest w powijakach, a powinna si przestawić z np. zagro e
j drowych na zagro enia cywilne, katastrofy.
Jest pan radnym powiatowym. Ile obietnic przedwyborczych
udało si spełnić?
Ka dy, kto był wiadkiem mojej skromnej kampanii wyborczej
zauwa ył, e obietnic było niewiele. Trzeba liczyć si z realiami
i z tym co si po wyborach zastanie.
Ale teraz jest pan przewodnicz cym Komisji Bud etu, szefem
klubu PO, wi c mo liwo ci spełniania obietnic wzrosły.
Zaczynali my, gdy preliminarz bud etu był ustalony. Sytuacja
była nieciekawa, bo dekapitalizacja na drogach i w o wiacie była
bardzo du a. Trzeba było przejrzeć inanse powiatu, a teraz mamy
mo liwo ć budowy bud etu od nowa.
No to porozmawiajmy o konkretach.
W ko cu udało si wprowadzić do planu na przyszły rok ul. Dominika sk w Ustroniu. Jest to zadanie powiatowe realizowane
równie w Goleszowie. O ile wiem zostało ju zlecone studium
wykonalno ci. Na odcinek ustro ski przeznaczonych zostało
900.000 euro. Ju niedługo ruszy inansowana wspólnie z miastem
realizacja ul. Daszy skiego mi dzy rondami.
Co ze szkoł redni w Ustroniu?
Docierały niepokoj ce wie ci, e byt szkoły jest zagro ony. Sygnały si nie potwierdziły, a my chcemy stawiać na szkolnictwo
zawodowe, techniczne i rozbudowywać ten element kształcenia
w Ustroniu, bo tu zawsze poziom był wysoki. Nale y i ć w kierunku szkolnictwa zawodowego o proilu dostosowanym do rynku
pracy. W Ustroniu nale y wrócić do znakomitych tradycji.
Tyle obiecał radny powiatowy, a teraz kandyduje pan do sejmu i konieczne s nowe obietnice. Czego b d dotyczyć?
Jak ju mówiłem nigdy nie obiecuj niczego bez pokrycia. Chc
po czasie spotykać si z lud mi i nie tłumaczyć si z niespełnionych obietnic. Chc te czuć si w porz dku wobec siebie.
Czyli wył cznie dbanie o dobre samopoczucie?
Nie mówi , e nic nie chc zrobić. Na pewno jestem zainteresowany kwestiami relacji władzy centralnej z samorz dami.
Obserwujemy niepokoj cy trend obarczania samorz dów nowymi
zadaniami, przy bardzo niskim inansowaniu. Taka polityka powinna ulec odwróceniu podobnie jak metody wydawania rodków
unijnych. Na tych sprawach si znam i mógłbym nieco w tych
dziedzinach zrobić.
Ale startowanie z 5 miejsca na li cie nie wró y, e b dzie
taka mo liwo ć.
W polityk zaanga owałem si w drugiej połowie lat 70. na
Uniwersytecie Jagiello skim. Potem był rok 1981. Teraz znowu
wchodz do polityki i stwierdzam, e trzeba si zaj ć sprawami
samorz dowymi. Robi to niedługo i trudno było si spodziewać
lepszego miejsca na li cie. Ale wyborcy rozumiej , e miejsce
na li cie nie przes dza o wyniku wyborczym. Mieli my ju
w Ustroniu tego przykład.
Dzi kuje za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Na pocz tku lat 30. wyprodukowano tu pierwsze sery
ementaler, z których wysokiej
jako ci mleczarnia słynie do
dzisiaj. Na rynek traia te masło i keiry.

*

*

*

Muzeum Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce zdobyło
sobie popularno ć w ród turystów i miło ników folkloru.
Zostało zało one w 1993 roku
dzi ki fundacji dra Jerzego Ruckiego, którego los rzucił do
Szwajcarii. Zbiory ogl daj
go cie krajowi i zagraniczni.
Był tu, m. in. Lech Wał sa.

*

*

*

Bobrówka i Pu cówka oraz
kilkana cie potoków płynie

w gminie Goleszów. Rado ma
2,5 km, Lesznianka - 3,5 km,
Kisielówka - 2,2 km, Zimne
Wody - 2 km, Równia - 2 km.

*

*

*

*

*

*

Lasy, głównie mieszane, zajmuj 1/4 powierzchni goleszowskiej gminy. Najwi ksze
skupiska to Pazuchy, Bielowiec, Grabicz. S te rezerwaty przyrody „Góra Tuł” - 15,7
ha oraz „Zadni Gaj” - 6,4 ha.
W przyszłym roku minie 60
lat pierwszej matury w Liceum
Ogólnokształc cym w Wi le.
Pierwsi maturzy ci opu cili
bowiem jego mury w 1948
roku. Uczyło si tutaj i uczy
wielu ustronian.
(nik)
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STORCZyKI NADle NICTWA USTRO
Muzeum Ustro skie zaprasza na spotkanie z Markiem Fiedorem, rodem z Ustronia, na temat „Storczyki Nadle nictwa
Ustro ”, które odb dzie si w pi tek, 5 pa dziernika o godz. 17.00.
W programie wystawa tematyczna fotograii Marka Fiedora
i Marka niegonia oraz prezentacja multimedialna.

*

*

*

*

*

*

NA lUBNym KOBIeRCU STAN lI:
Agnieszka Łukosz z Ustronia i Grzegorz Oliwka z Krakowa
Joanna li z Ustronia i Józef Juroszek z Godziszowa
Anna Kubiczek z Sosnowca i Dariusz Kubok z Ustronia
Anna maryniak z Ustronia i Korneliusz Holeksa z Ustronia
Bo ena Nowak z Ustronia i Grzegorz mlicki z Jastrz bia
el bieta wider z Ustronia i Dariusz Galeja z Pogwizdowa
PReleKCJA
11 pa dziernika o godz. 17 w budynku Nadle nictwa w Izbie
Regionalej odb dzie si prelekcja pt. „Jak przeciwdziałać zmianie klimatu”. Prelegentem b dzie prof. Gustaw Michna.

*

*

*

NAJlePSZe yCZeNIA DlA JUBIlATóW:
maria Ga
lat 93
ul. Ko cielna 15
Teresa Kochanowicz-małysz lat 85
ul. Pola ska 67
Józef Nowak
lat 80
ul. Wałowa 9
Helena Pilch
lat 96
ul. Belwederska 9
Karol Szostok
lat 80
ul. Kr ta 13
Rozalia Wojtylak
lat 92
ul. Słoneczna 10

*

*

*

ZeBRANIe OSIeDlA
5.10.2007 r. o godzinie 17.00 w Przedszkolu Nr 4 odb dzie
si zebranie mieszka ców* Hermanic.
* *
KONCeRT GOSPel
7 pa dzienika o godz. 17 w ko ciele Chrystusa Króla w paraii
w. Brata Alberta na Zawodziu, odb dzie si koncert muzyki
gospel w wykonaniu Młodzie owego Zespołu Wokalnego
„Sunrise” z Ustronia. Zespół wyst pi równie podczas mszy
w. o godz. 16.

*

*

*

*

*

*

4.09.007 r.
W sklepie przy ul. Kojzara sprzedawczynie zatrzymały kobiet ,
która ukradła krem.
8.09.007 r.
Na ul. Partyzantów kierowca
daewoo matiz z Ustronia zajechał
drog mieszkance Ustronia kieruj cej renault laguna.
8.09.007 r.
Na skrzy owaniu ul. Szpitalnej i
al. Szczepa skiego kieruj ca iatem seicento mieszkanka Cieszyna
zajechała drog mieszkance Targanic kieruj cej oplem astra.

6.09.007 r.
Otrzymano zgłoszenie, e w Ustroniu Nierodzimiu w rejonie parkin-

ZAPISy
DO OGNISKA

Zarz d Towarzystwa Kształcenia Artystycznego uprzejmie
informuje, e nabór uczniów do
Ogniska Muzycznego na rok
szkolny 2007/2008 jest stale
aktualny. Przyjmuje si kandydatów głównie w klasach:
saksofonu, fletu, keyboardu,
akordeonu i fortepianu, jak
równie skrzypiec i gitary. Istnieje mo liwo ć wypo yczenia
sprz tu muzycznego. Zapisy
przyjmowane s w godz. 14.0016.00 w sali nr 18 Miejskiego
Domu Kultury „Pra akówka”.

8.09.007 r.
Na ul. Katowickiej II policjanci
zatrzymali nietrze wego kierowc . Mieszkaniec Jastrz bia Zdroju
kieruj cy iatem palio miał 1,19
mg/l alkoholu we krwi.
8.09.007 r.
Na skrzy owaniu ul. Katowickiej
z ul. Wi la sk kieruj ca fordem
iesta mieszkanka or, zajechała
drog kieruj cemu ivecco mieszka cowi Ustronia.
9.09.007 r.
Na parkingu przy ul. Skoczowskiej
kieruj ca fordem iesta mieszkanka
Ustronia cofaj c uderzyła w suzuki vitara, nale ce do mieszka ca
Ustronia.
(ar)
gu przy rzece Wi le podrzucono
mieci. Na podstawie numeru rejestracyjnego ustalono wła ciciela
posesji. Przeprowadzono u niego
szczegółow kontrol porz dkow
i ukarano mandatem 50 zł.
7.09.007 r.
Interweniowano w sprawie dwóch
bezpa skich koni spaceruj cych
ul. Lipowsk . Ustalono wła ciciela zwierz t i odprowadzono je
na posesj .
8.09.007 r.
Otrzymano zgłoszenie, e po
dzielnicy Lipowiec wał sa si
bezpa ski pies. Psa schwytano
i umieszczono w schronisku dla
zwierz t w Cieszynie.
(ar)

PODZI KOWANIe ZA DARy
Tym razem Muzeum Ustro skie pragnie podzi kować za darowane eksponaty pani Marii Kozub ze So nio w Nierodzimiu,
która wielokrotnie ju zasilała zbiory naszej instytucji. Jeden
z oiarowanych skarbów to tabliczka szkolna, która wraz z rysikiem
i g bk stanowiła ongi podstawowe wyposa enie ka dego
ucznia. Na dodatek jest to dopiero druga tabliczka w zasobach
Muzeum, co dowodzi jej unikatowo ci. A mo e w którym
z ustro skich domów znalazłby si do kompletu jeszcze rysik?
Alicja michałek
CI, KTóRZy OD NAS ODeSZlI:
Krystyna Szwarc
ul. Drozdów 74
ewa Sikora
ul. Skoczowska 45
Anna Kubala-lipus ul. Kluczyków 3a
Wanda Kubala
ul. P. Lipowczana 12

lat 62
lat 77
lat 69
lat 66

Serdeczne podzi kowania za udział
w uroczysto ci pogrzebowej

p. Zoii yły
rodzinie, s siadom, znajomym, delegacjom, chórowi
Czantoria oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu składaj
synowie z rodzinami
4 pa dziernika 2007 r.
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Naczelny lekarz uzdrowiska B. Matyszkiewicz.

Fot. W. Suchta

LECZNICTWO
UZDROWISKOWE
(dok. ze str. 1)
choroby układu nerwowego,
choroby reumatologiczne,
choroby górnych dróg oddechowych,
choroby dolnych dróg oddechowych,
choroby kardiologiczne,
choroby naczy obwodowych,
otyło ć,
cukrzyca,
osteoporoza.
W sesji uczestniczyła powołana przez wojewod naczelna
lekarz uzdrowiska Beata Matyszkiewicz. Poinformowała ona
radnych o rygorach nakładanych na gminy uzdrowiskowe, o konieczno ci spełniania przez uzdrowiska okre lonych wymogów.
Na zako czenie mówiła:
- Zach cam pa stwa do ewentualnych inicjatyw i deklaruje ch ć
współpracy. Wydaje mi si , e jest bardzo du o obszarów, gdzie s
ci gle nie wykorzystane rodki zewn trzne na rozwój uzdrowisk
województwa l skiego. Być mo e dla wielu jest paradoksem, e
Ustro i Goczałkowice ciesz si bardzo dobr opini pacjentów
i pracowników słu by zdrowia, którzy najbardziej chorym i potrzebuj cym porz dnego leczenia polecaj cz sto te dwa miejsca.
yczyłabym, eby zachować lecznictwo uzdrowiskowe. Czasami
miejscowo ci bardziej kojarzone ze splendorem uzdrowiskowym
reprezentuj ni szy poziom leczenia. Paradoks tez polega na tym,
e wojewoda l ski najwcze niej wyłonił lekarza uzdrowiskowego.
Do tej pory problemy uzdrowiskowe były dosyć słabo dostrzegane
na poziomie województwa. Istotne jest te zachowanie złó naturalnych na terenie gminy Ustro , przychylenie si do wszelkich
inicjatyw maj cych na celu ochron tych zasobów, co jest sednem
istnienia uzdrowiska.
Poinformowała równie , e jej siedzib jest oddział zamiejscowy Urz du Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
W sesji uczestniczyła tak e Justyna Golik b d ca konsultantem
do spraw chorób zaka nych i epidemiologii. Sprawy sanitarne
s szczególnie wa ne w uzdrowiskach, gdy zjawiaj si tu
kuracjusze mog cy cierpieć na ró ne dodatkowe dolegliwo ci.
Dlatego tak wa ne jest utrzymanie czysto ci i wykrywanie mo liwych zagro e jak najszybciej. W ustro skim Przedsi biorstwie
Uzdrowiskowym skala zagro e jest szczególnie du a, gdy
chodzi tu o zakład maj cy 1400 łó ek, do tego dochodz jeszcze
pacjenci z zewn trz. Powołano wi c zespół dbaj cy o standardy
sanitarno-epidemiologiczne. J. Golik przedstawiła nowatorsk
nanotechnologi polegaj c na stosowaniu srebra zakłócaj cego
podstawowe funkcje yciowe bakterii. Dotychczas stosowano
rodki chemiczne, na które bakterie do ć szybko si uodporniały.
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Stosowanie srebra jako rodka dezynfekcyjnego powoduje, e
bakterie przestaj si rozmna ać i gin . Marek Stebnicki dodawał,
e srebro stosowane w odpowiednich proporcjach nie powoduje
skutków ubocznych.
Józef Zahraj w zwi zku z tym pytał, czy nowy rodek jest odporny na temperatur . J. Golik odpowiadała, e po wyschni ciu
wody tworzy si powłoka całkowicie odporna na wy sze temperatury. Stefan Figiel natomiast pytał o zagro enia zwi zane ze
stosowaniem tego rodka. Okazało si , e zagro enia takie mog
powstać w przypadku nie przestrzegania zalecanych st e .
W tym punkcie obrad radni dyskutowali tak e o uzdrowisku i
jego przyszło ci. Przemysław Korcz pytał, czy Przedsi biorstwo
Uzdrowiskowe w swej strategii na najbli sze lata, przewiduje
utrzymanie istniej cej substancji czy tez dalszy rozwój i zwi kszanie ilo ci miejsc.
Dyrektor Katarzyna Wencel odpowiadała, e nie planuje si
przejmowania kolejnych budynków. Znacz c inwestycj jest
natomiast planowana budowa kolejnego basenu solankowego.
Zgodnie z decyzj Rady Ministrów uzdrowisko w Ustroniu nie
podlega prywatyzacji. Poci ga to za sob konieczno ć sprzedawania usług publicznemu ubezpieczycielowi. Konieczna jest w
najbli szych latach dywersyikacja usług medycznych proponowanych w uzdrowisku. Spowodowane to jest nie najlepszym
postrzeganiem lecznictwa uzdrowiskowego, w tym przez cz ć
rodowisk medycznych. Mówi si wr cz o fundowaniu ludziom
wczasów za publiczne pieni dze. Powoduje to, e ju teraz mówi
si , e nie b d traktowane jako usługa medyczna zabiegi zwi zane z klimatem. Dlatego wła ciwym wydaje si postawienie
na rehabilitacj onkologiczna, po oparzeniach skóry i cał gam
usług dotychczas oferowanych. Inne zadanie to stałe podnoszenie
standardu oferowanych usług, wprowadzanie nowych dziedzin.
Szcz liwie w strategii województwa l skiego został zapisany
rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji. Niestety
jako przedsi biorstwo pa stwowe nie mog aplikować o pomoc
z funduszy unijnych. Konieczne jest powstanie infrastruktury
uzdrowiskowej w Ustroniu, a b dzie to mo liwe we współprace
z samorz dem.
Bogusława Ro nowicz pytała, czy nie ma potrzeby kształcenia
młodych osób w zawodach przydatnych w uzdrowisku. Mo e
pokusić si o kształcenie pomaturalne. K. Wencel odpowiadała,
ze jest kilka takich szkół w naszym województwie. W statucie
Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego nie ma natomiast prowadzenia szkolnictwa. Stosuje si podpisywanie umów o praktyki z
osobami ucz cymi si .
P. Korcz chciał si dowiedzieć, jaka jest szansa stosowania
miejscowych wód mineralnych do kuracji. K. Wencel wyja niała,
e takie wody w Ustroniu znaleziono, ale ich ilo ć mo e jedynie
zaspokoić potrzeby pijalni wód. Na sprzeda w butelkach na
szersz skal , zło e wydaje si być zbyt małe.
Wojsław Suchta

W Ustroniu nie brak urokliwych zak tków.

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza
29 wrze nia odbyły sie w Ustroniu kolejne
zawody. Poprosili my burmistrza Ireneusza
Szarca o wypowied na temat sportu w
naszym mie cie.

*

Rowerowy tor przeszkód.

CI

Fot. W. Suchta

a Bez alkoholU

Po raz siódmy odbył si w Ustroniu
Piknik Rodzinny organizowany przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Mo na Inaczej”, Stowarzyszenie
Trze wo ciowe „Rodzina”, Fundacj w.
Antoniego i Urz d Miasta. Na stadionie
Ku ni Ustro przygotowano konkurencje
sprawno ciowe takie jak chodzenie na
szczudłach, rzuty do celu, jazda na rowerze
po torze przeszkód itp. Na bocznym boisku
rozgrywano mecze piłki no nej. Wyst pił
zespół taneczny Błyskawice z domu kultury, przygrywała kapela góralska. Odbyła
si loteria fantowa, atrakcyjnie prezentowało si stoisko Fundacji w. Antoniego,
ponadto mo na było zakupić potrawy z
grilla oraz domowe wypieki. Odbył si
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzie y
pt. „Moja rodzina”.
- Nasza gmina zgłosiła si do wzi cia
udziału w ogólnopolskiej kampanii „ci a bez alkoholu” organizowanej przez
Pa stwow Agencj Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych w Warszawie
– mówi Iwona Zo kieruj ca wietlica socjoterapeutyczn stowarzyszenia
„Mo na Inaczej”. - Kampania polega
na przeprowadzeniu na terenie naszego
miasta akcji informacyjnej na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód.
Jednym z elementów kampanii jest nasz
piknik, który odbył si pod hasłem „ci a
bez alkoholu”. B dziemy zach cać kobiety
do całkowitej abstynencji w okresie ci y.
Poniewa nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w czasie ci y zalecana jest całkowita
abstynencja.
W konkurencjach sportowych i sprawno ciowych rozdano nagrody. Najcenniejsz , główn nagrod – rower górski
wylosowała rodzinna pa stwa Madeckich
z Wisły. Nagrody za udział w konkurencjach sportowych otrzymali: w kategorii
indywidualnej dla dzieci: I miejsce - Mirek
Matlak, II miejsce – Szymon Czy , III
miejsce - Mateusz Hulbój. W kategorii
rodzin: I miejsce- rodzina Mrzygłodów,
II miejsce - rodzina Wilczków, III miejsce
- rodzina Muchów.
Podczas pikniku mo na było skorzystać
4 pa dziernika 2007 r.

z konsultacji ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, terapeut uzale nie ,
pracownikiem szkoły rodzenia, piel gniark edukatorem kampanii „ci a bez
alkoholu”.
- Jak patrz na te tłumy ludzi, to jestem
zadowolony - mówi Marek Cie lar ze
stowarzyszenia „Rodzina”. - Zawsze powtarzam, e ten rodzaj pikniku jest trudny
dla wielu, gdy tu nie ma piwa. Gdyby
pojawiła si budka z piwem, to byłoby
chyba wi cej ludzi. Zainteresowanie naszym głównym tematem czyli ci
bez
alkoholu jest raczej nikłe. Nie ma zbyt
wiele reklamy ogólnopolskiej. Dopiero
teraz otrzymali my materiały i chcemy je
rozdawać, wywieszać, przy czym staramy
si nie być nachalni. S plakaty, ulotki.
Uwa am, e je li chodzi o sam piknik,
to nasze stowarzyszenia wywi zały si
z zadania dobrze. Chwila mobilizacji i
wszystko działa. Wiele pro ciej robić to
siódmy raz. S trudno ci, ale ju nas nie
przera aj . Cieszy mnie to, e s tu tez
ludzie, z którymi miałem kontakt jako
terapeuta, a najwa niejsze, e s nadal
trze wi i potrai si bawić. Jest to impreza
dost pna dla wszystkich i wiele osób przychodzi zobaczyć, jak si mo na bawić. Jest
tez wiele rodzin uczestnicz cych co roku.
Ciesz si te , e w ko cu traili my na stadion Ku ni. Tu podzi kowania dla prezesa
Ku ni za du e wsparcie i pomoc.
- Jestem zadowolona ze wszystkiego co
si wydarzyło na stadionie, dumna jestem
z wolontariuszy, którzy działaj przy naszym o rodku - mówi I. Zo . - Impreza z
roku na rok jest coraz wi ksza. To zasługa
wielu osób. Wolontariusze przygotowywali poszczególne konkurencje, razem z
opiekunk Monik Zawad rozprowadzali
ulotki, rozwieszali plakaty, pozyskiwali
fanty na loteri . Cała organizacja spocz ła
na ich barkach. Ju na stadionie zostały im
przydzielone zadania do wykonania. Po
zako czeniu imprezy zaj li si pozbieraniem wszystkiego. Najbardziej z pikniku
zadowolone s dzieci. Nast pnego dnia
wiele z nich jeszcze opowiadało o tej imprezie.
Wojsław Suchta

*

*

Działalno ć sportowa w mie cie oparta
jest przede wszystkim o kluby i stowarzyszenia, czyli istotnym elementem jest
działalno ć społeczna ludzi w t dziedzin
zaanga owanych. Generalnie w naszym
ustro skim sporcie mo na wyodr bnić trzy
główne nurty: sport młodzie owy, amatorski i kwaliikowany uprawiany przez
osoby dorosłe oraz masowy. Taki podział
wynika z mo liwo ci inansowania sportu
przez miasto. Przez długie lata, a nawet
obecnie w pewnym wymiarze, Regionalna
Izba Obrachunkowa zajmowała stanowisko, e gmina nie mo e inansować sportu
ludzi dorosłych, a jedynie sport dzieci
i młodzie y. W momencie gdy pojawiła si
ustawa o pomocy publicznej w sferze organizacji pozarz dowych stworzono pewne
mo liwo ci wspierania i miasto czyni to,
głównie gdy chodzi o kluby sportowe
Ku nia i Nierodzim. Oprócz nich działaj
jeszcze w Ustroniu: Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła”, Stowarzyszenie
Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria”, Mi dzyszkolny Klub Sportowy funkcjonuj cy
na bazie ustro skich szkół. Podkre lić
nale y wag sportu młodzie owego rozwijaj cego si w SRS „Czantoria” i MKS.
Szczególnie MKS koordynuje działalno ć sportow w szkołach podstawowych
i gimnazjach, organizuje zawody, wyłania nasze reprezentacje do rozgrywek na
szczeblu wy szym ni miejski. Pozostałe
kluby i stowarzyszenia nie ograniczaj si
wył cznie do sportu szkolnego i ka dy
z tych klubów ma swoje osi gni cia.
Trzeba te wspomnieć o imprezach
masowych organizowanych przez stowarzyszenia i Urz d Miasta. Mamy tu takie
imprezy jak np. Marszobieg Dookoła
Doliny Wisły, Turniej Koszykówki na
Asfalcie „Beton” organizowane przez TRS
„Siła”, ale te cały szereg zawodów sportowych przygotowywanych przez Wydział
O wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM.
Tu nale y wspomnieć o Biegu Legionów,
marszobiegach na Czantorie i Równic ,
ale te o Biegu Romantycznym Parami,
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, czy imprezach narciarskich jak chocia by Puchar
Czantorii. W tych imprezach uczestnicz
zawodnicy z całej Polski.
Miasto doinansowuje działalno ć sportow organizacji pozarz dowych tylko w
formie dotacji przydzielanych w trybie
konkursowym. W bud ecie miasta jest
273.000 zł na dotacje dla organizacji pozarz dowych zajmuj cych si sportem oraz
60 000 zł na imprezy sportowe organizowane w mie cie. Dodatkowo s te rodki
w ramach programu proilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych.
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OBWIeSZCZeNIe

Burmistrza miasta Ustro z dnia 4 wrze nia 007 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 pa dziernika 2007r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 46,poz. 499 z pó n. zm.) oraz w zwi zku z uchwał nr Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustro z dnia 22 kwietnia 2004 r w sprawie utworzenia okr gów
wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Woj.
l skiego Nr 47, poz. 1461),zmienionej uchwał Nr XXXIV/298/2005 Rady Miasta Ustro z dnia 30 czerwca 2005 r zmieniaj c uchwał Nr XIX/171/2004 Rady
Miasta Ustro z dnia 22 kwietnia 2004 r. o utworzeniu okr gów wyborczych, ich granic oraz obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych
komisji wyborczych i uchwał Nr XIII/135/2007 Rady Miasta Ustro z dnia 13 wrze nia 2007r. zmieniaj c uchwał Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustro z dnia 22
kwietnia 2004 r. o utworzeniu okr gów wyborczych, ich granic oraz obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Burmistrz Miasta Ustro podaje do wiadomo ci publicznej, informacj o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostan przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 21 pa dziernika 2007 r.:

Numer
obwodu głosowania
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Granice obwodu

ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furma ska., Grzybowa, Jastrz bia, Jaworowa,
Jodłowa, Orłowa, Palenica, Pola ska, Papiernia, Pod Grap , Równica, Stroma, Sucha,
lepa, wierkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wi la ska, Wysznia, Złocieni, arnowiec,
3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej),
ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Ba antów, Cisowa, D bowa, Drozdów, Grabowa,
Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa,
Lipowa, , Słowików, Topolowa, Wi zowa,
ulice: Brody, Cieszy ska (od nr 7 po stronie lewej) Konopnickiej, Ks.Kojzara,
Katowicka II od nr 8 do nr 24, osiedle Centrum, osiedle Manhatan, Pasieczna, Pi kna,
Wantuły, Widokowa,
ulice: Asnyka, Gałczy skiego, Gra yny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Kluczyków, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po stronie lewej),
Mickiewicza, Miedziana, My liwska, Olchowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów,
Reja, Rynek, Skłodowskiej-Curie, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa,
Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota, Gra y skiego po stronie prawej (za wyj tkiem nr
12),
ulice: Gen. Bema, Błaszczyka, Cieszy ska (V, VI, VII i od nr 22 po stronie prawej), osiedle
Cieszy skie, Cholewy, Daszy skiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 26 po stronie
prawej), Dworcowa, Gen. D browskiego, Fabryczna, Gra y skiego po stronie lewej (za
wyj tkiem nr 27, 31), Katowicka (do nr 46), Komunalna, Ko cielna, Ku nicza (do nr 5),
Krzywa, Lipowczana, Obrze na, Ogrodowa, Polna, Plac Ks. Kotschego, Spółdzielcza,
Stalmacha, Stawowa, Sportowa, Stra acka, Gen. Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta,
Wybickiego, Wiosenna,
ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czere niowa, Choinkowa, Dominika ska,
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa,
Jasna, Ja minowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr
201 po stronie lewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnic , Osiedlowa,
Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Ró ana, Sosnowa, Siewna, Sztwiertni, Skoczowska
(do nr 99 po stronie lewej i do nr 98 po stronie prawej), Stellera, Wodna, Wspólna,
Wi niowa, Urocza,
ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kr ta, Krzywaniec, Le na
od nr 10, Lipowski Gro , Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stronie lewej),
Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa,
ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska,
Graniczna. Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie
lewej), Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej),
Ł czna, Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej),
Szeroka, W ska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, wirowa,
ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Go ciradowiec, Gra y skiego nr 12, 27, 31,
Kamieniec od 1 do nr 8, Ku nicza od nr 6, Lecznicza, Li ciasta., Le na od nr 1 do nr 7,
Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarno ci, Szpitalna, Wojska
Polskiego, Uzdrowiskowa, Uboczna, Zdrojowa, ródlana,
l ski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny im.gen.Jerzego Zi tka
43-450 Ustro , ul. Szpitalna 11,

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 3
43-450 Ustro
ul. Pola ska 25
Pa stwowe Gospodarstwo
Le ne Lasy Pa stwowe
Nadle nictwo Ustro
43-450 Ustro
ul. 3 Maja 108
Przedszkole Nr 7
43-450 Ustro
ul. Gałczy skiego 16
Szkoła Podstawowa Nr 1
43-450 Ustro
ul. Partyzantów 2
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców
niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa Nr 2
43-450 Ustro
ul. Daszy skiego 31

Przedszkole Nr 4
43-450 Ustro
ul. Wi niowa 13
Dom Stra aka OSP
43-450 Ustro
ul. Lipowska 116
Szkoła Podstawowa Nr 6
43-450 Ustro
ul. Kreta 6
Gimnazjum Nr 2
43-450 Ustro
ul. Daszy skiego 31
l ski Szpital Reumatologiczno -Rehabilitacyjny 43-450,
Ustro ul. Szpitalna 11

Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe „Ustro ” S.A. – budynek Sanatorium i Szpitala Uzdro- Sanatorium i Szpital Uzdrowiwiskowego „RÓWNICA”,
skowy „RÓWNICA”, 43-450
43-450 Ustro , ul. Sanatoryjna 5,
Ustro , ul. Sanatoryjna 5

12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
l skie Centrum Rehabilitacji,
43-450 Ustro ,
ul. Zdrojowa 6,

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej l skie
Centrum Rehabilitacji, 43-450
Ustro , ul. Zdrojowa 6

13

Miejski Dom Spokojnej Staro ci,
43-450 Ustro , ul. Słoneczna 10.

Miejski Dom Spokojnej Staro ci, 43-450 Ustro , ul. Słoneczna 10

Lokale wyborcze otwarte b d w dniu 21 pa dziernika 2007 r. mi dzy godzin 6.00 a 20.00.
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USTRo Ska JeSIe
MUzyCzNa 2007
9 pa dziernika - 7 listopada

W pi tek 9 pa dziernika brawurowo i ogni cie zainaugurujemy cykl wydarze muzycznych. To Kolorowy wiat rewii
w wykonaniu piewaków i tancerzy l skich scen operetkowych zamieni sal widowiskow w wieczór w Moulin Rogue.
Jedenastoosobowa grupa artystów wyst puj cych na scenie – a
w ród nich znani ustro skiej publiczno ci: Małgorzata Str g,
Teresa Bonk, Halina Teliga, Jacek Nowosielski, Hubert Mi ka,
Arkadiusz Doł ga.
6 pa dziernika Korowód czyli piosenki marka Grechuty
w pi knej aran acji pi cioosobowego zespołu wokalno – instrumentalnego z udziałem Ludmiły Małeckiej i Joachima Perlika.
I pora na Wielkiego Mistrza Fortepianu czyli Adama makowicza. O przyjacielu dzieci i naszego miasta wiedz Pa stwo
ju chyba wszystko. To ju dziewi ty koncert charytatywny
tego niezwykłego artysty, obdarzonego nie tylko talentem, ale i
dobroci zwykłego człowieka. Jak w latach ubiegłych – zgodnie
z wol pianisty – dochód z koncertu wesprze dzieci sprawne
inaczej z O rodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustro-

niu Nierodzimiu. Warto być 4 listopada w „Pra akówce”, aby
wzbogacić swoje wn trze.
W pi tek 9 listopada, zapraszam wszystkich na lubian przez
bywalców „Pra akówki” wersj koncertu przy wiecach. Wyst pi jedyny w Polsce zespół, graj cy w oryginalnym składzie
instrumentalnym: fortepian – skrzypce – klarnet, maes -Trio.
Pianistka, kompozytorka, autorka instrumentacji to Marzena
Mikuła – Drabek, Dariusz Kasperek zwi zany z teatrami l skimi
to jedyny w Polsce klarnecista, który otrzymał Złot Płyt . Za
pierwszy skrzypek Jacek Gros, solista orkiestry Teatru Rozrywki
w Chorzowie ma w swoim dorobku odtwórc tytułowej postaci
w Skrzypku na dachu.
W tym roku odmłodzili my Ustro sk Jesie Muzyczn o
Koncert młodych Talentów, który 7 listopada zako czy nasz
cykl muzyczny. Zaproszeni z miast partnerskich młodzi ludzie
zaprezentuj nam swój kunszt artystyczny.
Wszystkie jesienne koncerty odb d si w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury o godz. 18.00. Ale na tym nie koniec.
Działaj cy pr nie od 2 lat live music Club Angel’s maj cy
swoj siedzib w MDK , oferuje szereg imprez towarzysz cych.
Dominować b dzie muzyka jazzowa i bluesowa, a w klimatach
tych poruszać si b d : 12.10. – Puste Biuro, 19.10. – Kasia Skiba
Trio, 26.10. – Grzech Piotrowski Kwintet, 16.11. – Mr. Blues. Tej
muzyki posłuchać b dzie mo na od godz. 20.30.
Barbara Nawrotek – mijewska
dyrektor MDK „Pra akówka”
Zjazdy klasowe organizowane po wielu latach od uko czenia
szkoły ciesz si zawsze wielk popularno ci , nie tylko przy okazji okr głej rocznicy. Dzi przypominamy uczestników spotkania
urz dzonego dwa lata temu z okazji 50-lecia Technikum Wieczorowego w Ustroniu, a wychowawc tej klasy był in . Wilhelm
Gogółka. Spotkali si (od lewej): Rudolf Małysz, Paweł Pod orny,
Michał Wrzecionko, Oldrzych Sikora, nauczyciel ku nictwa mgr
in . Bolesław Kieco , Paweł Gogółka, Ludwik Lipowczan, Józef
Macura, Jan Jakubiec oraz Adam Heczko, wykonawca tego zdj cia.
lidia Szkaradnik

4 pa dziernika 2007 r.
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UzdRoWISkoWa hISToRIa

zygmunt Białas

26 wrze nia w Muzeum Zbiorów Marii
Skalickiej odbył si wykład Zygmunta Białasa zatytułowany: „ Od tycy
do solanki, czyli uzdrowiskowa historia
Ustronia”. Na spotkanie z Z. Białasem
przyszła du o ludzi, prelekcja cieszyła si
ogromnym zainteresowaniem. Poł czona
była z pokazem dawnych zdj ć i urozmaicona muzyk .
Prowadz cy wykład Z. Białas jest z
zawodu geologiem, nale y do Polskiego
Klubu Ekologicznego Koło w Ustroniu,
w czasie wolnym zajmuje si badaniem
historii uzdrowiska w Ustroniu.
Podczas spotkania Z. Białas opowiadał,
e w XVIII w. na polanach na Równicy
i Czantorii wypasano owce. Produktem
ubocznym przy wytwarzaniu sera była
owcza serwatka, czyli tyca. Pasterze
przynosili j wczesnym rankiem do Ustronia i tam sprzedawali. Prawdopodobnie
od mieszka ców przyjezdni dowiedzieli
si , e tyca jest bardzo dobra i posiada
wła ciwo ci lecznicze. Picie tycy dało
pocz tek ustro skiemu kurortowi. W połowie XVIII w. przyje d ali do Ustronia
ludzie, by kurować si serwatk . Pierwszy
zapis na ten temat znajduje si w pi mie
„Silesia”, najstarszym niemieckoj zycznym czasopi mie na l sku Cieszy skim.
Józef Staszko, inspektor powiatowy, napisał w nim długi artykuł o Ustroniu.
Pisał, e ówczesny kurort był skromny,
ale odwiedzany przez pewn ilo ć osób,
poniewa jest ładnie poło ony, posiada
czyste i zdrowe powietrze i mo na si
napić dobrej tycy.

Gazeta Ustro ska 8

Fot. a. Rokosz

Z. Białas zwrócił uwag na fakt, e
Ustro nie był w tych czasach jedynym
o rodkiem kuracyjnym. ledz c reklamy
zamieszczane w „Silesii”, mo na było zauwa yć mnóstwo ogłosze innych uzdrowisk, które w XIX w. eksponowały na
pierwszym miejscu kuracj serwatkow .
Ze sprawozdania komisarza powiatowego F. Hlawatscha (1853 r.) dowiadujemy
si , w jaki sposób wykorzystywano tyc .
Pisze on, e tyc zalecano według wskaza lekarza, odpowiednio do ró nych chorób. Doktorem był wówczas arcyksi cy
lekarz Blondian. Jest to pierwsze nazwisko
lekarza, które znamy, a który pojawił si w
Ustroniu. Poniewa kuracja tycowa była
bardzo popularna, wiele było wskaza do
takiej kuracji (długotrwałe suchoty, zapalenie płuc, oskrzeli lub krtani, itp.)
tyc sprzedawano tam, gdzie mie ci
si obecnie Hotel Ustro . W to miejsce
przychodzili prawdopodobnie grajkowie,
aby urozmaicić pobyt kuracjuszy swoimi
koncertami. Dla lepszego wyobra enia
sobie tego klimatu, uczestnicy spotkania
wysłuchali fragmentu utworu zespołu
Wałasi.
Pod koniec XVIII w. pojawili si w
Ustroniu górnicy, którzy na zlecenie
ksi cia sasko-cieszy skiego prowadzili
poszukiwania rudy elaza. Na ilustracji
znajduje si huta z ogromnym piecem.
Na tym miejscu stoi dzi Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych.
Ten wielki piec, który słu ył do wytopu
rudy, przyczynił si do powstania wła ciwego uzdrowiska. Produkt uboczny

wytopu – u el - wkładano w stanie gor cym do wody, w której za ywano k pieli.
Własno ci lecznicze tych k pieli odkryli
sami robotnicy. Kiedy ogrzewali sobie
wod do mycia tym u lem, odczuwali
ulg , je li mieli jakie bóle go ćcowe.
Wkrótce zacz li zje d ać do Ustronia
go cie, by skorzystać z takich k pieli.
Ksi
Albert wybudował w 1802r. specjalny dom k pielowy, który mo na było
zobaczyć na dawnej ilustracji. Dzi ki tym
k pielom Ustro stawał si coraz bardziej
znany. Pierwsz obszerniejsz relacj o tej
kuracji przekazał prof.UJ geolog Ludwik
Seichner. Podaje on, e k piele przyrz dzano wkładaj c dwie lub trzy bryły
rozpalonego u lu bezpo rednio do wody.
Zawarty w u lu siarczek wapnia reaguje
pod wpływem wody, a produktem tej reakcji jest siarkowodór. Dlatego k piele te
nazywano siarkowymi. Niedługo pó niej
Hlawatsch wspomina, e otwarto na rzece Wi le k pieliska, które leczyły zimn
o ywcz wod i uderzeniami fal. Adolf
Pawi ski sporz dził obszerny opis k pieli
w Wi le. Pisał, e łazienki były bardzo
praktycznie urz dzone na płytkiej rzece.
Skorzystano ze spadku wody i ze sztucznie utworzonego jeziorka. Przepływaj ca
górnym korytem woda spuszczała si w
postaci kaskady, a u spodu przepływał drugi pr d. W tym czasie został wybudowany
ju w Ustroniu zakład zimnych k pieli,
który zasilano wodami z Wisły.
Od 1845 r. w otwarciu sezonu kuracyjnego brała udział arcyksi ca orkiestra.
Pod koniec XIX w. koncerty odbywały
si w ka d niedziel i czwartek. D wi ki
muzyki Johanna Straussa przeniosły słuchaczy w tamte czasy.
Z. Białas mówił, e w latach 70 – tych
XIX w. w wielu miejscowo ciach uzdrowiskowych wprowadzano nowe produkty
lecznicze: k piele z igliwiem wierkowym, k piele parowe, masa e. Tymczasem
Ustro jakby nie nad ał. W 1881r. po raz
pierwszy podano w reklamie ustro skiego
uzdrowiska, jakie leczy si schorzenia.
Inne uzdrowiska podawały takie informacje zawsze.
W 1883 r. odkryto w Ustroniu ródło elaziste i chocia zbadano jego wła ciwo ci
lecznicze, w reklamie nic nie napisano o
jego dobroczynnym działaniu.
W 1884 r. dyrekcja Komory Cieszy skiej ogłosiła, e przyjmie kandydata na
stanowisko lekarza zakładowego uzdrowiska w Ustroniu. Warunkiem była sko czona medycyna, kilkuletnia praktyka i
znajomo ć jakiego słowia skiego j zyka.
Lekarz ten miał otrzymać 600 lorenów
rocznie, mieszkanie, drewno, pasz dla
dwóch koni. Był to znacz cy krok w rozwoju uzdrowiska.
W 1888r. stwierdzono, e ziemia mułowa nadaje si do kuracji. Kuracje nazwano
borowinowymi. Postanowiono równie
wybudować nowy dom k pielowy. Udało
si i został on oddany do u ytku w 1901r.
Uroczyste otwarcie odbyło si 30 czerwca,
4 pa dziernika 2007 r.

zakład k pieli Borowinowych w pocz tkach XX w.

wtedy te mo na było te budynki zwiedzić.
Zbudowane były według najnowszych
standardów. Dziennikarz, który podczas
tego otwarcia ogl dał budynki, zachwycał
si bogatym i nowoczesnym wyposa eniem (pi ć pokoi k pielowych, obszerna

SERCA DWA
16 wrze nia na scenie Miejskiego Domu
Kultury „Pra akówka” wystawiony został
spektakl muzyczny pt.: „Serca dwa”. Był
to spektakl nietypowy, bo przygotowany
przez młodzie z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu pod kierunkiem aktorów Teatru Wit
– Wit. Młodzie zaprezentowała wspaniałe
widowisko artystyczne. wietnie ta czyła
i piewała, a gra aktorska była na bardzo
wysokim poziomie. Gimnazjali ci czuli
si na scenie całkiem swobodnie. Potraili
wspaniale pokazać emocje i jednocze nie zarazić nimi widowni . Ka dy układ
taneczny był perfekcyjnie dopracowany.
Młodzi aktorzy naprawd wczuli si w
odgrywane role, być mo e tak e dlatego,
e tre ć spektaklu nawi zywała do ich
codziennego ycia. Akcja sztuki w wi kszo ci rozgrywała si w szkole i dotyczyła
takich tematów jak szkolna miło ć, rywalizacja, akceptowanie odmienno ci drugiego
człowieka. Młodzi aktorzy mog być z
siebie dumni. Wiele godzin ci kiej pracy
zaowocowało wspaniałym przedstawieniem. Wszyscy obecni na widowni bawili
si znakomicie. Po spektaklu zapytałam
Ew Witomsk o działalno ć Teatru Wit
– Wit .
Sk d pochodzi nazwa zespołu?
Nazwa Wit – Wit powstała 10 lat temu.
Pochodzi od naszych nazwisk. Zespół
tworz dwa mał e stwa – Ewa i Stanisław
Witomscy oraz Agnieszka i Przemysław
Witkowicz.
Dlaczego do pracy z dziećmi wybrali cie
musical?
Na co dzie pracujemy w Teatrze Muzycz4 pa dziernika 2007 r.

poczekalnia, pokój dla ordynatora). W
budynku obok znajdował si hotel. Po południu w dzie otwarcia odbył si koncert.
Grano prawdopodobnie utwory muzyków
wiede skich. Na pocz tku XX w. Towarzystwo Miło ników Ustronia zbudowało
nym w Gliwicach, dlatego ten gatunek jest
nam bardzo bliski.
Kto jest autorem tego przedstawienia?
Stworzyli my je wspólnie. Ja i m jeste my autorami scenariusza, Przemek
skomponował muzyk , a Agnieszka ułoyła choreograi . Kiedy wymy limy ju
jakie przedstawienie, wtedy wyje d amy
w ró ne miasta Polski, by wystawiać je z
młodzie .
Sk d wzi li cie si w Ustroniu?
Do Ustronia zostali my zaproszeni przez
dyrektor Gimnazjum nr 2 Iwon Werpachowsk . Ten spektakl jest troch inny,
poniewa w Ustroniu pracowali my z
młodzie gimnazjaln , nieco młodsz , a
zwykle jest to młodzie licealna.
Jak wygl dała ta praca?
Prac zacz li my w czerwcu, w pierwszym
tygodniu wakacji. Pracowali my przez 5
dni. Warsztatowo młodzie poznała tajniki
pracy aktora muzycznego. Uczyła si dykcji, pracy na tek cie, ćwiczyła umiej tno ci
wokalne, piew solowy i taniec. Odbywała
si te praca repertuarowa, czyli próby
czytane. Nast pnie przyjechali my tutaj
dopiero w pi tek i wła ciwie ten spektakl
powstał w ci gu trzech dni. Uwa am, e
uczniom nale si wielkie brawa. Pracowali z nami przez te trzy dni po kilka
godzin dziennie i połkn li bakcyla.
młodzie ćwiczyła wiele umiej tno ci.
Co było najtrudniejsze do opanowania?
Najtrudniejsze było poł czenie tych
wszystkich umiej tno ci. Do tej pory
ka dy z nich zetkn ł si ju z jak form
teatraln , z recytacj , piewem czy ta cem.
Najtrudniej było poł czyć trzy dyscypliny
na tej naszej scenie. Młodzie musiała
nie tylko grać, ale te piewać i ta czyć

pawilon restauracyjny w Dolinie Go ciradowca, poniewa tam przeniosło si ycie
kuracyjne. Odbywały si tam koncerty
jazzowe. W 1931 r. Otton Lazar, student
medycyny opracował folder, w którym
bardzo szczegółowo wymienił wskazania
do leczenia kuracyjnego. Były to mi dzy
innymi: choroby stawów, ko ci, choroby
kobiece, układu nerwowego, przemiany
materii, anemia, parali , itp. Po wojnie
zabiegi troch si zmieniły. Najwi ksz
popularno ci cieszyły si k piele solankowe, kwasow glowe i borowinowe.
Podobnie jest i dzi . Wykład podsumowała piosenka z repertuaru Wojciecha
Młynarskiego.
Na koniec głos zabrali słuchacze. Poruszyli przede wszystkim problem braku
dost pu do zabiegów proponowanych
przez uzdrowisko w Ustroniu. Skar yli
si , e jako mieszka cy Ustronia nie maj
szans, by dostać skierowanie na kuracj
w swojej miejscowo ci, a na konkretne
zabiegi musz czekać czasami prawie rok.
Na pytania dotycz ce tej sytuacji próbowała odpowiedzieć obecna na sali dyrektor
Uzdrowiska dr K. Wencel. Tłumaczyła, e
nie ma wpływu na ilo ć przyznanych przez
NFZ zabiegów. Uzdrowisko stara si o
ci głe zwi kszanie tych limitów. Wyja niła
równie , jak nale y wypełniać wnioski, by
otrzymać skierowanie na zabiegi w swojej
miejscowo ci.
Anna Rokosz
jednocze nie. To było chyba najbardziej
stresuj ce, ale udało si .
Czy pracujecie te z innymi grupami
wiekowymi?
Tak. Prowadzimy ró ne grupy wiekowe.
Grupy te maj potem trzy premiery w roku,
które wchodz w skład repertuaru Teatru
Muzycznego w Gliwicach. Pracujemy take z dziećmi. My jako aktorzy Teatru Wit
– Wit przede wszystkim specjalizujemy si
w bajkach muzycznych i z tego jeste my
znani. B dzie nam bardzo miło, je li si
uda przygotować bajk muzyczn z dziećmi z Ustronia.
Anna Rokosz

Na scenie Pra akówki.

Fot. a. Rokosz
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ustroñskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trze woœCi
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
MITyNG AA - czwartek od 17.30 MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ
- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y
- pon. œr. pt. 10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków
- pon. - pt. 11.30 - 13.00.

Czytelnia ogólna oraz wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.
biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.
muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:

w poniedzia³ki 9 - 14, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14
w soboty, niedziele 9.30 – 13.

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
Ustroñ w starej fotografii
walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945)
(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
Druki bibliofilskie ze zbiorów Marii Skalickiej.
Hafty, hoczki i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi
oddzia£ Czynny: codziennie w godz. 11-16.
galeria sztuki współCzesnej „na gojaCh”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
galeria sztuki współCzesnej „zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

miejski oœrodek pomoCy spo£eCznej
ul. M. Konopnickiej 40
- od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
stowarzyszenia i zwiĄzki:
zw. kombatantów rp i by³ych wiêŸniów politycznych
- poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
polskich si³ zbrojnych na zachodzie
I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych hitlerowskich
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
stowarzyszenie pomoCy dzieCiom i rodzinie”mo na inaCzej”w ustroniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu:
wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.
miejska inFormaCja turystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53,
- od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00
- sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25
- od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00
- sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
stra miejska ustroñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
ChrzeœCijañska FundaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motoCykli zabytkowyCh - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
CZYTELNIA KATOLICKA
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
miejski dom kultury „pra akówka”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

towarzystwo kształCenia artystyCznego - ognisko muzyczne mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
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Rozpocz to remont ul. ks. kojzara.

Fot. W. Suchta
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Witejcie

Trwa wielkie grzybobranie. a grzyby rosn wsz dzie. okazałe prawdziwki wypełniaj kosze poszukiwaczy. Wystarczy wej ć do lasu.
oczywi cie bardzo dobrze jest mieć swoje miejsca. Jan Brachaczek
(na zdj ciu) grzybów szuka tak e na zawodziu tu pod lasem. Jak widać
i tam nie brak sporych okazów.
Fot. W. Suchta

POZIOmO: ) kinowa lub sportowa, 4) bilardowy atrybut, 6) rodzaj przyl dka, 8) element roweru, 9) biletowa na
dworcu, 0) włoskie „słucham”, ) wysokie odznaczenie,
) pojazd na działce, ) kwestia, problem, 4) wojak na
koniu, 5) nawadnianie, 6) Kuracyjny w Ustroniu, 7) imi
m skie ze l ska, 8) du a papuga, 9) na pocz tku alfabetu,
0) członek rodziny.
PIONOWO: ) kłótliwe babsko, ) orzeszkowe drzewo, )
gro ny w , 4) imi królów polskich, 5) na kopercie pisany,
6) ozdobny wiecznik, 7) jeden z wielok tów, ) interwał
muzyczny, ) o Annie z sympati , 4) wujek gwarowo.

Pamiyntocie jak pa dziernik był ha downi miesi cym oszcz dno ci? Ka dy z uczniów mioł ksión eczki
Szkolnej Kasy Oszcz dno ci, ale to ju isto zapómniany, socjalistyczny prze ytek. Dlo nas emerytów ka dy
miesi c mo e sie tak nazywać, bo przeca ka dy nieprominyntny emeryt szporuje i dwa razy grosz łoglóndo,
zanim go wydo. A jo ju w lecie se łobiecała, e łod
pa dziernika bydym łodkłodać na wiynta. Zawsze
jednakowo wiyncyj sie na jedzyni wiónteczne wydowo, ni w takim łobyczajnym czasie, a i na paczki pod
choinke te cosik trzeja przewidzieć. Tó jak dostanym
pyndzyj, to chocio stówke se kansik schowiym. Zima je
przeca takim czasym, kiedy sie nic nie uszporuje skyrs
łopału, choć jo móm nadzieje, e nas czako tako łagodno zima jako łostatnio. Spómniało mi sie, e ju łó skigo roku tak ech se skutecznie schowała jakisi grosz,
e dziepro na wiosne jak wyjmowałach letni łobleczy
z szafy wypadły mi dwie stówki. Ale to było rado ci!
Dobrze se robić taki niespodzianki, gorzij jak przijdzie
jakisikej choróbsko i trzeja bydzie wydać forse na lyki.
A widzym, e kogo spotkóm, to je przeziómbióny. Tó
ledwo sie jesiy zaczyła, a ju je łopowoga wychodzić
z chałupy, e sie jakisi zarazki przismyczy. A do tego
w taki chłodny czas wszelijaki bole ci wychodzóm z
człowieka. Byłach łoto niedowno na Czechach, tó
ech se kupiła tak zachwolanóm kó skóm ma ć, ale
jak na razie nic mi to nie pumogo, a kó skigo zdrowio
niestety ni móm. Tó dzier cie sie ciepło.
Jewka

kRzy óWka
30 zł 30 zł

kRzy óWka
30 zł 30 zł

kRzy óWka
30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 12 pa dziernika br.
Rozwi zanie Krzy ówki z nr 38
DO lASU NA GRZyBy
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Aneta
Ustro , ul. ródlana 103. Zapraszamy do redakcji.
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Dzi kolejna odsłona naszego nietypowego grzybobrania. Nie do ć bowiem, e
odbywa si na łamach tygodnika, to dotyczy grzybów o nietypowych kształtach,
a jeszcze na dodatek b dzie wymagało
podniesienia wzroku i szukania grzybów
nie na ziemi, ale na pniach drzew. Na nich
spotkać mo emy grzyby nazywane hubami. To ogólna i zbiorowa
nazwa oznacza grzyby
na ogół o owocnikach
pozbawionych nogi i wygl daj cych jak kapelusz
przyro ni ty bocznie do
pnia. Przewa nie s to grzyby bardzo twarde, z owocnikami o zbitej
konsystencji. Trudno o takich „tworach”
my leć jak o czym do zjedzenia, ale
jednak i w tej – bardzo zró nicowanej
– grupie grzybów mo na znale ć co , co
powinno zainteresować smakoszy grzybowych smaków i aromatów. Zacznijmy od
grzyba, który jest klasycznym paso ytem
drzew, a pojawienie si jego owocników
na pniu bardzo le drzewu wró y.
Na ywych drzewach li ciastych (rzadko
na martwych lub iglastych), rosn cych w
lasach, w parkach, na cmentarzach czy
w przyulicznych alejach, pojawiaj si
czasem – od maja do wrze nia – rzucaj ce
si w oczy i bardzo malowniczo wygl daj ce, du e kapelusze ółciaka siarkowego.
ółciaka znajdziemy głównie na starych
drzewach rosn cych w klimacie umiarkowanym na całej kuli ziemskiej. Nazwa
tego grzyba pochodzi od jego intensywnej,
siarkowo ółtej lub pomara czowej barwy.
Jak ka da przyzwoita i typowa huba,
tak e i owocnik ółciaka składa si tylko
z wachlarzowatego kapelusza, który w
skrajnych przypadkach mo e dorastać do
nawet 50 cm szeroko ci. Kapelusze wyst puj w grupach i układaj si dachówkowato, tworz c skupienia o wysoko ci
dochodz cej do 1 m. Niestety, to co ładne
i kolorowe, wiadczy o chorobie drzewa.
Grzybnia ółciaka rozwija si wewn trz
pnia i powoduje zabarwienie drewna na
kolor czerwonobr zowy i jego rozpad na
brunatne, łatwo krusz ce si kostki. Łatwo
domy leć si , e nie jest to dla drzewa
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korzystne i chocia drzewo z zewn trz
wygl da niczym okaz zdrowia, tocz ca
go od wewn trz choroba mo e doprowadzić po kilku latach do osłabienia pnia i
złamania si pod ci arem własnej, ulistnionej korony. ółciak siarkowy atakuje
zwłaszcza d by, wierzby, robinie, topole,
klony, olchy i jesiony; nie „pogardzi”

ółCIak I SoPlóWka
tak e drzewami owocowymi – orzechami,
gruszami, liwami i czere niami. Spo ród
z rzadka pora anych drzew szpilkowych
wybiera przede wszystkim jodły, wierki
i modrzewie.
Owocniki ółciaka s mi siste, maj do
5 cm grubo ci, pofalowany brzeg i z wierzchu s pokryte niby zamszem. Młode maj
mi kki i prawie biały mi sz i s jadalne,
uchodz c w ród znawców za przysmak;
maj kwaskowaty i ywiczny smak oraz

intensywny zapach. W naszym kraju rzadko zbiera si i zjada ółciaki. Gdyby kto
jednak miał ochot na kulinarny eksperyment i nowe smakowe doznania, winien
kapelusze tego grzyba przez kilka minut
obgotować (wylewaj c nast pnie wod )
lub przynajmniej je porz dnie sparzyć.
Owocniki mo na panierować i sma yć
niczym kotlety lub pokrojone w w skie
paski sma yć jak frytki. Starsze kapelusze
trac sw intensywn barw , łykowaciej ,
gorzkn i przestaj być atrakcyjne kulinarnie. Jako e nie jest to gatunek chroniony,
mo na miało wspinać si w czasie grzybobrania na drzewa po ółtawosiarkowe
przysmaki.
Na martwych drzewach w lasach li ciastych, zwłaszcza na le cych i rozkładaj cych si kłodach buków i d bów, spotkać
mo na owocniki zbudowane znacznie
bardziej oryginalnie ni klasyczne huby.
Soplówka gał zista, zwana tak e soplówk
bukow , ma nieregularny kształt i wygl da niczym koralowiec lub g sto zbite
drobne gał zki ze zwisaj cymi igiełkami
– soplami. Sople maj do 2 cm długo ci,
nie skupiaj si w p czki i zwisaj równolegle. To tak zbudowany owocnik, e
ka dy kto zobaczy go po raz pierwszy, od
razu nie b dzie miał wi kszych kłopotów
z identyikacj tego grzybowego „dziwol ga”. Owocniki s białe, wysychaj c ółkn
i br zowiej . Mi sz tego
grzyba jest elastyczny i
nie odznacza si jakim
specjalnym smakiem lub
zapachem, ale jest jadalny. Nie polecam jednak
kosztowania specjałów z soplówki,
bowiem wszystkie trzy wyst puj ce
w Polsce gatunki – oprócz gał zistej, tak e
jodłowa i je owata (znanych jest ledwie
kilka stanowisk) – to grzyby rzadkie lub
bardzo rzadkie i podlegaj ce prawnej
ochronie. Na pocieszenie mog dodać,
e w naszym kraju mo na ju znale ć
grzybowe farmy, w których uprawia si
soplówk je owat , jest wi c szansa na jej
bezpieczn – pod wzgl dem i kulinarnym,
i prawnym – degustacj .
Tekst i zdj cia: Aleksander Dorda
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GRad kaRTek
Drzewiarz Jasienica - Ku nia Ustro : (:0)

Niestety Ku nia przegrała na wyje dzie w Jasienicy
w meczu o mistrzostwo ligi
okr gowej. W zgodnej opinii
działaczy obu dru yn nie było
to porywaj ce widowisko, a
w grze przeszkadzał przede
wszystkim arbiter. Ku nia w
tym meczu otrzymała 7 ółtych
i 2 czerwone kartki, zawodnicy
Drzewiarza „tylko” 3 ółte.
Pierwszego gola Ku nia
traci ju w 3 minucie. Potem
gra wyrównana. W 60 min.
druga ółt kartk otrzymuje Sebastian Iwaniec. W 84

,

NOWOŚC
Walka w rodku pola.

Fot. W. Suchta

WyGRyWaJ
Nierodzim - lutnia Zamarski : (:0)
Przy pi knej pogodzie Nierodzim podejmował na własnym boisku piłkarzy Lutni
w meczu o mistrzostwo klasy
„A”. Niestety słabe wyniki
dru yny z Nierodzimia nie
zach caj kibiców do odwiedzania stadionu. Być mo e po
drugim z rz du zwyci stwie to
si zmieni.
W meczu z Lutni nasi piłkarze dominowali praktycznie
przez całe spotkanie. Mo e
jedynie w pierwszych i ostatnich minutach troch za bardzo
si rozlu nili i wtedy Lutnia
gro niej zaatakowała.
W pierwszych minutach
mecz do ć wyrównany, potem
przewa a Nierodzim. Odnotować mo na strzał w poprzeczk , a w 27 min. pierwsz bramk z rzutu karnego zdobywa
Janusz Ihas. Faulowany w polu
karnym był Piotr Wójcik. Na
2:0 podwy sza w 40 min. Rafał Bystro . J. Ihas przechodzi
obron i bramkarza i podaje
R. Bystrtroniowi, a ten kieruje
piłk do pustej bramki. R. Bystro ponownie strzela gola w
64 min. po do rodkowaniu P.
Wójcika. Honorowego gola
Lutnia zdobywa w 72 min. po
rzucie ro nym.
Po meczu powiedzieli:
Trener Lutni Tomasz Kł bek: - Katastrofalny wyst p
mojej dru yny w pierwszej połowie. Nierodzim był lepszym
zespołem i zasłu enie wygrał.
W sumie słaby mecz.
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Trener Nierodzimia Tadeusz malerz: - Troch m drzej
zacz ła grac nasza obrona,
a mimo to w ostatnim kwadransie zdarzyło si kilka bł dów.
Zakładali my krycie do ko ca
i chyba za wcze nie pochwaliłem dru yn w przerwie, e
graj coraz lepiej i być mo e
to zaszkodziło. Najwa niejsze,
e chcieli grać, podobnie jak
tydzie temu w Wi le. Grali z
determinacj i my l , e trzeba
wygrać. Mo e na pocz tku grali troch boja liwie, ale Lutnia
ma sporo punktów. Pierwsza
połowa do ć dobra, a ostatnie
pi tna cie minut to du o strat
w rodku pola, bł dy. Cieszy
to, e po zwyci stwie w Wi le
zacz li zawodnicy chodzić na
treningi. Takie zwyci stwo jednak podbudowuje.
(ws)

1. Drogomy l
2. Strumień
3. Wisła
4. Kończyce W.
5. Puńców
6. Brenna
7. Kończyce M.
8. Zebrzydowice
9. Ha lach
10. Zabłocie
11. Zamarski
12. Nierodzim
13. Wi lica
14. Ochaby

21
20
16
15
15
13
12
12
11
11
9
9
7
7

kredyt gotówkowy
na o wiadczenie
do 20.000 zł
dla ka dego.
Ustro , ul. Daszy skiego 11, tel. 033-854-18-87,
605-526-025

min. przegrywamy ju 2:0. W
minut pó niej za dyskusj z
arbitrem muraw musi opu cić
Stefan Chrapek. Ku nia bramk zdobywa z rzutu karnego.
Faulowany jest Jacek Juroszek,
a jedenastk strzela Mateusz
ebrowski. Ten ostatni i S.
Chrapek za kartki nie b d
mogli reprezentować Ku ni w
najbli szym spotkaniu. (ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16

Porąbka
Rekord Bielsko-B.
Czechowice
ywiec
Dankowice
Landek
Chybie
Ku nia
Podbeskidzie II
Zabrzeg
Cieszyn
Kaczyce
Jasienica
Bestwina
Milówka
Radziechowy

22
21
21
16
15
14
14
13
13
13
11
10
9
5
4
0

26:9
31:9
24:10
19:8
12:9
14:9
18:17
15:11
15:11
21:18
7:14
11:18
8:17
6:23
11:30
10:35

23:5
32:10
25:17
25:19
17:11
11:13
7:9
12:18
18:20
15:18
15:18
15:24
9:23
6:26
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KUlTURA

5.10

godz. 17.00

7.10

godz. 9.00

10.10

godz. 9.00

SPORT
6.10

Wprawy nabiera si ...

Zatrudni krawcow . 0-600-610654.

Promocja okien PCV
F.H.”Besta” Ustro , ul. Skoczowska 47e, 033-854-53-98.
M-3 Ustro , sprzedam. 0-601491-124.
Przyjm do pracy instalatora w
bran y sanitarnej. Tel. 0-509940-503.
Przyjm ucznia do nauki zawodu.
Bran a sanitarna. 0-509-940-503.
Przyjm praktykanta do sklepu.
0-509-940-503.
Sprz tanie – ceny umowne. 0-798809-610.
Mieszkanie do wynaj cia. 0-692741-763.

3-5.10
6-8.10
9-11.10

- Na zawodziu
- elba
-„111”

mecz piłki no nej: Ku nia Ustro
- Czarni Góral ywiec, stadion
Ku ni.
Obsługiwałem angielskiego króla,
komedia,15 lat, Czechy.
Gang dzikich wieprzy, komedia,
15 lat, USA.

5-11.10

godz.18.15

Sprzedam Forda Escorta Combi.
0-606-316-435.

5-11.10

godz.20.15

Zatrudni do pracy w Le nym
Parku zootechnika – rolnika.
0-505-922-001.
Kupi : deski po sko czonej budowie, drabin aluminiow ; odst pi
2 tony siana. 033-854-55-61.
Ziemniaki z własnego gospodarstwa bardzo smaczny gatunek
z dowozem do klienta. Ustro , 033
852-28-80, 033 854-11-71.
Pokój do wynaj cia w
Ustroniu(młodej osobie). 0-606117-349.
Biuro matrymonialne, ul.
M.Konopnickiej 17b, Ustro , tel.
0-880-418-508.
Lombard - po yczki pod zastaw,
ul.M.Konopnickiej 17b, Ustro ,
tel. 0-880-418-508.

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.
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godz. 15.00

Fot. W. Suchta

ul. Sanatoryjna 7
tel. 854-46-58
ul. Cieszy ska 2
tel. 854-21-02
ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89

... z wiekiem.

KINO

Fot. W. Suchta

Spotkanie z markiem Fiedorem pt.
„ Storczyki Nadle nictwa Ustro ”,
Muzeum Ustro skie.
Koncert muzyki gospel - zespół
Sunrise, ko ciół na Zawodziu.
Inauguracja Roku Szkolnego Wy szej Szkoły In ynierii Dentystycznej,
MDK Pra akówka.

dziesi ć lat temu
25 wrze nia o 7.50 rano wydarzyła si kolejna tragedia na
dwupasmówce. Mieszkanka Koniakowa kieruj ca iatem 126p
jad c od strony Goleszowa chciała wł czyć si do ruchu z ulicy
Kozakowickiej. Nie mo na na razie z cał pewno ci stwierdzić,
czy zlekcewa yła znak drogowy z pierwsze stwem przejazdu czy
nie zauwa yła nadje d ajacego pojazdu. Gdy znalazła si na
ul. Katowickiej w samochód od strony kierowcy uderzył opel
kadet kierowany przez mieszka ca Górek Małych. Mieszkanka
Koniakowa poniosła mierć na miejscu, kierowca opla z lekkimi
obra eniami został odwieziony do szpitala.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gdy przed tygodniem napisali my, e frekwencja wyborcza w
Ustroniu była ni sza od redniej krajowej, opierali my si na
dost pnych wtedy sonda ach, które mówiły 59% głosuj cych
w całym kraju. Sonda e okazały si przesadzone i rednia krajowa wynosiła 47,9%, za w Ustroniu 55,7% uprawnionych do
głosowania zdecydowało si wybrać swoich przedstawicieli w
parlamencie.
W wyborach do Senatu odnotowano podobn frekwencj , jak
w wyborach do Sejmu. Przypominamy, e przed czterema laty w
Ustroniu wygrali kandydaci SLD – Stanisław Noworyta i Józef
Zimnal. Janusz Okrzesik był czwarty, a Marcin Tyrna szósty.
W tegorocznych wyborach do Senatu poszczególni kandydaci
zdobyli w Ustroniu:
1. Janusz Okrzesik (UW) – 2529 głosów
2. Marcin Tyrna (AWS) – 2416 głosów
3. Adam Buchta (SLD) – 2383 głosów
4. Stanisław Noworyta (SLD) – 2160 głosów
5. Stanisław W sik (ROP) – 955 głosów
6. Alojzy Górny (KPEiR) – 566 głosów
7. Mieczysław Chorabik (KPEiR) – 419 głosów
8. Stanisław Michalski (PSL) – 408 głosów
9. Fryderyk Olearczyk (UPR) – 264 głosy
10. Władysław Wrzeszcz (UPR) – 235 głosów
11. Zbigniew Kordek (PPP) – 107 głosów
(PPP – Porozumienie Prawicy Polskiej).
Firma Mokate z Ustronia jako pierwsza w Europie oferuje na naszym rynku kaw instant, która wspomaga odchudzanie. Mokatella,
bo tak brzmi jej nazwa, pozytywnie przeszła wymagane testy i jest
ju w sprzeda y. Na podkre lenie zasługuje fakt, e zawiera składniki wył cznie naturalne.
(ar)
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FELIETON
Tak sobie my l

Obiad we dwoje
Ogl dałem kiedy ilm, w którym felietonista odwiedzał regularnie restauracje i w swoich felietonach je opisywał.
W ten sposób, pracuj c w du ym mie cie,
nie musiał martwic si o brak tematów
do nast pnych felietonów. One nasuwały
si same wraz z kolejn , odwiedzana
restauracj . Stwierdziłem, e i dla mnie
byłby to dobry pomysł na tematy do nast pnych felietonów. Tym bardziej, e
mamy w Ustroniu wiele restauracji, kawiarni, pubów, barów itp. Słyszałem nawet
stwierdzenie, e mamy ich tyle, ile ma ich
Kraków. Zapewne w tym stwierdzeniu jest
nieco przesady. Ale prawda jest taka, e
pod tym wzgl dem zapewne zajmujemy
wysok pozycj , je li chodzi o ilo ć lokali
w porównaniu z liczb mieszka ców.
Dobrze przy tym wiedzieć, e gdzie indziej jest pod tym wzgl dem du o gorzej.
Wybrali my si kiedy z on w Beskid
ywiecki, aby odwiedzić strony, w których
dawno nie byli my. Planowali my zje ć

FELIETON
Uzdrowisko
„Od tycy do solanki” to tytuł prelekcji in . Zygmunta Białasa, długoletniego
geologa uzdrowiska, społecznika i ekologa, zasłu onego dla naszego miasta
obywatela, któr z wielk uwag wysłuchałem w ostatni rod w Muzeum
Galerii Marii Skalickiej.
W sposób bardzo przyczynkarski,
podbudowany wypisami z prasy lokalnej z poprzednich wieków i starymi
widokówkami, pokazana została historia naszego uzdrowiska. Moja suczka
Lola, która uwa nie studiuje histori
naszego miasta, zwróciła mi uwag , e
w tym roku obchodzimy dwie rocznice
zwi zane z uzdrowiskiem. Pierwsza, to
125-ta rocznica zaliczenia Ustronia do
uzdrowisk austriackich. Druga, to 40-ta
rocznica ponownego zaliczenia Ustronia do miejscowo ci uzdrowiskowych i
rozpocz cia budowy dzielnicy leczniczo
– uzdrowiskowej na Zawodziu.
Z wydanej w roku 2003 nakładem
Muzeum Ustro skiego pracy pod tytułem „Z przeszło ci i współczesno ci
Ustronia” zawieraj cej mi dzy innymi
„Sprawozdanie ck komisarza powiatowego Franza Hlawatscha dotycz ce
Inspekcji Kuracyjnej w Ustroniu” z
dnia 29 kwietnia 1853 roku, mo na
wyczytać, e Ustro liczył wówczas
332 domy, w których mieszkało ponad
3.000 mieszka ców, czyli po wi cej ni
9 osób w domu. Gdzie oni si pomie cili?
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obiad w jakiej przyzwoitej restauracji.
Niestety, na trasie Milówka – Ujsoły nie
znale li my adnej i wła ciwie jedyn
restauracj w tamtym rejonie znale li my
w Milówce. Wygl dało na to, e wczasowicze ywi si tam w kwaterach albo
w jadalniach prowadzonych specjalnie
dla nich.
Dla nas jedzenie obiadów poza domem
jest przypomnieniem dawnych czasów,
czasów naszej młodo ci. Przez rok spotykali my si cz sto w stołówce akademickiej. To były nasze randki, w kolejce
po studencki obiad… Mo e nas wi c te
obiady w lokalu odmłodz , przypomn
dawne czasy?
A mo e te Urz d Skarbowy odliczy
mi wydatki na te obiady od podatku jako
koszty zwi zane z uzyskaniem dochodu.
Przecie wynikiem tej wizyty w lokalu ma
być felieton. A wi c koszt obiadu jest ewidentnym kosztem uzyskania dochodu, czyli wypłaty za opublikowany felieton…
Chyba jednak na to nie mog liczyć.
Wszak nasz, czyli cieszy ski Urz d Skarbowy jest znany z tego, e unika wszelkich obni ek podatków i jakichkolwiek
dodatkowych ulg dla podatnika. Nasłuchałem si wielu narzeka prywatnych
przedsi biorców na ten urz d, a nawet
historii o zmianie miejsca zamieszkania
po to, aby znale ć si na terenie innego

Urz du Skarbowego. Wci bowiem wiele
zale y od interpretacji przepisów podatkowych w poszczególnych urz dach. Takim
przykładem jest podatek VAT od wydanych ksi ek. Ci gle słysz wypowiedzi
przedstawicieli naszego rz du, e w Polsce
mamy zerowy podatek VAT na ksi ki.
Ale nasz Urz d Skarbowy wie lepiej od
nich i obci a ksi ki 22% podatkiem
VAT. Chyba chodzi o to, e tu kupuje si
i czyta wi cej ksi ek ni w innych rejonach i t nierówno ć trzeba zmniejszyć.
Podobno podwy szenie ceny ksi ek
o 1%, zmniejsza ich sprzeda tak e o 1%.
Cieszy ski Urz d Skarbowy ma wi c szanse doprowadzić do powa nego zmniejszenia sprzeda y i czytelnictwa ksi ek na
terenie swego działania. Ciekawe, który
minister przyzna mu za to nagrod ; inansów, o wiaty czy kultury?
A swoj drog istnieje zasada, e na
podatki si narzeka, marzy si o tym,
eby ich nie było, ale póki s nie ma rady;
trzeba je płacić. Tak e i te, które wliczaj
nam w rachunku za obiad w restauracji.
Nie powinno to jednak wpływać na miłe
prze ycie obiadu we dwoje w przyjemnym, miłym, przytulnym i eleganckim
lokalu w naszym mie cie. A swoj drog
jest to przygoda, bo z reguły nie chodzi
si do restauracji w mie cie, w którym si
mieszka.
Jerzy Bór

Zapewne niektórzy, zwłaszcza zatrudnieni w gospodarstwach, mieszkali w
budynkach gospodarczych. Mieszka cy
utrzymywali si z uprawy roli, hodowli
owiec i znajdowali zatrudnienie w hutnictwie i górnictwie. Ponad 10.000 owiec
z ustro skiego rewiru pastwiskowego,
podzielonych zostało na 8 „sałaszów”.
Na ka dym „sałaszu” były budowane
przeno ne szałasy (koliby) i koszory,
do których sp dzano trzy razy dziennie
owce do udoju. Tu wyrabiano ser owczy,
czyli bryndz , która była traktowana jako
niby towar i jako taki traiała do handlu.
Trzeba pami tać, e wtedy wsz dzie
była „bryndza”. Zbyteczn płynn cz ć
(serwatk ) – czyli tyc gromadzono
w drewnianych naczyniach czyli buczorach. Pomi dzy drug a trzeci w nocy
rozpoczynano przygotowanie tycy dla
kuracjuszy. Była ona koloru zielonkawo
– ółtego, o smaku słodkawo – słonym i
zapachu mleka, a do doliny przynoszono
j jeszcze ciepław . Tu kuracjusze pili
tyc . O skutkach picia tycy nic nie
wspomina ani ten raport, ani prelegent
nie powiedział ani jednego słowa. Przy
wytapianiu elaza pozostały w piecu
u el wykorzystywano do k pieli u lowych, w łazienkach usytuowanych .... w
pobli u huty!! Tak wi c pocz tki naszego
uzdrowiska polegały na wykorzystaniu
zb dnych składników procesu produkcji
bryndzy i wytapiania elaza. Brawo !! To
były pomysły !!!
Nast pnie do rozwoju uzdrowiska
przyczyniły si k piele w zimnej wodzie
... z Wisły. Krystalicznej wodzie, oczywicie! No i k piele mułowe ( błotniste) z
borowiny pozyskanej z pola Błaszczyka.
Och, jak moja suczka Lola uwielbia takie

k piele. Z reklamy naszego uzdrowiska
mo na wyczytać, e były to k piele kropliste i faliste, k piel z iglic sosiennych
i solnych, a nadto k piele wanienne,
słoneczne, powietrzne i wodne. Super
urz dzeniem była wanienka do k pieli wałowych: taka kołyska z wod do
której si siadało i hu tało, a woda nas
„wałowała”. Mówi wam cudo! Do tego
mi sienie czyli masa .
Tak upłyn ł okres austriacki i II Rzeczypospolitej naszego uzdrowiska.
W PRL-u postanowiono zrobić z
Ustronia wielkie uzdrowisko. Wtedy to,
„odkryto” ródła st onej ciepłej solanki. Najpierw podpi to nas do Jastrz bia
Zdroju. Wtedy wyst powali my jeszcze
jako Ustro – Jastrz bie, a pó niej, po
ju jako sam Ustro . Przyst piono do
budowy, chyba najwi kszego w Europie, o ile nie na wiecie, kompleksu
leczniczo – sanatoryjnego na Zawodziu.
Wizjonerzy wiedzieli, e musi powstać
ponad trzydzie ci „piramid”, ogromne
sanatorium, zakład przyrodoleczniczy o
wydajno ci około 3.500 zabiegów dziennie, dom zdrojowy, szpitale, itd.
Zrealizowano połow , je eli chodzi
o „piramidy”, a domu zdrojowego nie
wybudowano. Ale i tak jeste my jednym
z najwi kszych, o ile nie najwi kszym w
Polsce uzdrowiskiem. Ostatnim problemem było jak pozbyć si solanki pozabiegowej. Ale i tu wymy lono rzecz nie
maj c precedensu w historii. Zatłacza
si j z powrotem do górotworu, oczywi cie nie tego samego z którego si
wydobywa. Tak wi c od ciepławej tycy
do ciepłej solanki. Prawda, e wspaniała
jest historia naszego uzdrowiska!
Andrzej Georg
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Na trasie najlepsza w ród kobiet Ilona Cie lar.

Fot. W. Suchta

REKORDOWY CZAS
29 wrze nia odbyły si II Mistrzostwa
Ustronia MTB w je dzie indywidualnej na
czas. Na starcie stan ło 126 zawodników i
zawodniczek. Jechano na czas na Równic .
Start na mo cie pod Skalic , meta przy
budce parkingowego na Równicy. Poziom
zawodów wysoki. Wystarczy powiedzieć,
e zajmuj cy odległe pozycje mie cili si
w czasie poni ej 30 minut. Zwyci zca
Dariusz Batek z Zatora wykr cił niewiarygodny czas - 14 minut 26 sekund i 86
setnych wyprzedzaj c drugiego na mecie
Szmona Biela z ywca o ponad minut
(15.45,77). Trzeci był Tomasz Cieslar z
Wisły (16.07,83). W ród kobiet tryumfowała Ilona Cie lar z Wisły (20.36,47). Cała
trasa przejazdu obstawiona była przez straaków, policje i stra ników miejskich.
- Zawody chyba udane. Stawiamy sobie
poprzeczk coraz wy ej - mówi organizator, prezes Stowarzyszenia Promocji Ustronia Andrzej Nowi ski. - Dopracowujemy
si wła ciwego obrazu tych zawodów.

W tym roku były zdecydowanie lepsze
wyniki i lepsi zawodnicy. Przez ostatnie
dwa tygodnie mnóstwo ludzi trenowało na
Równicy. Chyba si wycofuj uczestnicy
przypadkowi, a na starcie staj ci, którzy
wiedz po co startuj . Efektem tego wynik
zwyci zcy. Chcemy na Równicy umie cić
tabliczk pami tkow ze zwyci zcami i
czasami. Tegoroczny wynik osi gni ty
przez wicemistrza wiata w MTB sprzed
dwóch miesi cy długo nie zostanie pobity.
Uzyskał czas niesamowicie wy rubowany.
Chyba e w przyszłym roku na starcie stan zawodnicy podobnej klasy. My starać
si b dziemy ci gać zawodników jak najlepszych, by ci startuj cy amatorsko, a jest
ich zdecydowana wi kszo ć, mieli okazj
do porównania. Tych dobrych przyci gn ć
mo na tym, e z czasem Równica stanie
si dla je d cych na rowerach gór kultow . W internecie
opiszemy dokładnie,
gdzie nale y ustawić

sobie start, gdzie met i mo na porównywać wyniki.
W poszczególnych kategoriach zwyci yli: KJ - El bieta Figura z ywca
(22.48,42), K4 - Ewa Nowi ska z Ustronia (27.00,93), K3 - Bo ena Cichopek z
Katowic (27.01,80), K2 - Anna Tkocz z
Radlina (23.02,77), K1 - I. Cieslar, MJ Michał Drabek z Siemianowic (16.33,92),
M5 - Grzegorz Grzempa z Bielska-Białej
(21.29,49), M4 - Janusz Lewandowski
z Koniakowa (20.11,89), M3- Zbigniew
Dom alski z Rudy l skiej (19.59,79),
M2 - Jarek Miodo ski z ywca (16.41,34),
M1 - D. Batek.
Na starcie stan ło 22 mieszka ców
Ustronia, a najlepszy z nich Marcin Kotowicz zaj ł 14 miejsce w klasyikacji generalnej (18.27,33). Najlepsz ustroniank
była E. Nowi ska.
- Organizacyjnie wszystko wyszło - mówi
A. Nowi ski. - Dopisali sponsorzy, cenne
nagrody. Wprowadzili my dodatkowo
nagrody dla najstarszych i najmłodszych,
a tak e dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Ustronia. W przyszłym
roku poczynimy starania, by na starcie
stan ło wi cej kobiet. Przed zawodami
postaramy si dotrzeć do rodowisk kolarskich i jeszcze intensywniej informować o
naszych zawodach. Bardzo dobrze wyszło
zako czenie w amiteatrze. Zorganizowali my tam równie pokazy sprz tu rowerowego, rowero-hulajnogi, specjalnego
roweru do downhillu. Były stragany z
odzie sportow . W ogóle kibiców na
trasie było niewielu. Ludzi na Równicy
było sporo, ale wi kszo ć bardziej ni
przeje d aj cymi kolarzami interesowali
si zbieraniem grzybów.
Mo e jaki koncert przyci gnie kibiców
do amiteatru - zastanawia si A. Nowi ski. - W krajach o tradycjach kolarskich,
czyli we Francji, we Włoszech na podobne
imprezy przychodzi sporo kibiców. A s
imprezy, gdzie s to dziesi tki tysi cy.
Mo e kiedy dopracujemy si kibiców na
Równicy. Na razie zadowolony mog być
z poziomu sportowego i z organizacji imprezy.
Wojsław Suchta

Startowali zawodnicy w ró nym wieku.

Fot. W. Suchta
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