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Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2014 Roku
wszystkim mieszkańcom i gościom Ustronia życzą
burmistrz Ireneusz Szarzec
i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina
19 grudnia 2013 r.			
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nimi. Pokazała w ten sposób jak niezwykle
złożoną i jednocześnie delikatną strukturą
jest ludzki organizm, zwłaszcza mózg.
Potem przedstawiła kamienie milowe
w rozwoju dziecka.
– Najistotniejszy jest okres od urodzenia
do szóstego roku życia – podkreśliła. –
Mózg w tym czasie osiąga aktywność dwa
razy większą niż u dorosłego człowieka;
kształtują się najbardziej trwałe podwaliny
osobowości; dziecko osiąga podstawowe
zrozumienie języka ojczystego i umiejętność posługiwania się nim. Następnie
autorka wykładu scharakteryzowała takie
zaburzenia rozwoju, jak: dysleksja, afazja
i alalia oraz autyzm. Przy każdym zagadnieniu poruszała też temat odpowiedniego
leczenia.
Uczestnicy spotkań Klubu Zdrowia
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
zazwyczaj byli częstowani kanapkami
z różnymi pastami. Tym razem każdy
otrzymał... smaczne jabłko.
Andrzej Rabiński

J. Falana-Kozłowska mówiła m.in. o dysleksji, afazji, alalii i autyzmie.

Jak zadbać o rozwój dziecka

w Chybiu. Badania dendrologiczne pokazały, że drzewa
te były suche, obumierały
i zagrażały bezpieczeństwu.
Stąd taka decyzja gminnych
urzędników.

*

W Brennej uchwalono program
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
W przyszłym roku gmina będzie przyjmowała wnioski od
mieszkańców. Musi być około
50 chętnych, żeby program ruszył.

*

*

*

Osiem okazałych dębów wycięto w słynnej alei dębowej

 Gazeta Ustrońska

POŚREDNICTWO
UBEZPIECZENIOWE

pasożytów często są przyczyną alergii
i innych chorób. Od wymienionych zmian
w życiu zależy, czy rodzice przekażą
dziecku solidny materiał genetyczny,
czy też – sami schorowani, przekażą mu
materiał byle jaki. Gdy kobieta jest już
w ciąży nadal należy pielęgnować nawyki zdrowego stylu życia i odżywiania.
W miarę możliwości, dbać też, żeby żadne
substancje toksyczne zaburzające pracę
organizmu nie dostawały się do ciała. Po
przyjściu dziecka na świat rodzice mają
ogromny wpływ na jego los m.in. przez
odżywianie i atmosferę jaka panuje w rodzinie (np. miłość i wzajemną akceptację
lub ich brak). Jeśli jednak mimo wszystko
pojawią się u dziecka problemy w zakresie
harmonijnego rozwoju funkcji poznawczych, konieczna jest profesjonalna terapia. Rodzaj podjętych działań zależy od
rozmiaru uszkodzenia i wieku dziecka.
W drugiej części wykładu Jolanta Falana-Kozłowska omówiła w skrócie rozwój
i budowę mózgu człowieka, cechy lewej
i prawej półkuli oraz komunikację między

27 listopada o godz. 17.30 w Szkole
Podstawowej nr 1 w Ustroniu miało miejsce ostatnie w tym roku spotkanie Klubu
Zdrowia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Wykład i prezentację przedstawiła
mgr logopedii Jolanta Falana-Kozłowska
z okolic Radomska – założycielka Centrum Logopedycznego i Niepublicznego
Przedszkola. Podzieliła swoje wystąpienie
na dwie części: „Profilaktyka przed poczęciem” oraz „Metody diagnozy i terapii
problemów rozwojowych”.
W pierwszej części podkreśliła, że kobieta i mężczyzna powinni zacząć myśleć
o rozwoju swojego dziecka już wtedy, gdy
podjęli decyzję o posiadaniu potomstwa.
Po raz kolejny zaakcentowała tematy, które
były wspomniane również przez poprzednich prelegentów Klubu Zdrowia: zdrowy
styl życia, prawidłowe odżywianie, porzucenie używek. Zwróciła również uwagę na
sprawę zazwyczaj niedocenianą.
– Dobrze jest przeprowadzić kuracje oczyszczające organizm z toksyn
i pasożytów – stwierdziła. – Metabolity

*

*

Powiat cieszyński ma największą infrastrukturę turystyczną w
województwie śląskim. W regionie naszym jest kilkanaście
tysięcy miejsc noclegowych.
			
* * *
Kilka gmin i powiat ubiegają się
o pieniądze na remonty dróg. Na
liście zatwierdzonej przez wojewodę śląskiego jest przebudowa
ulicy Góreckiej (w ciągu drogi
powiatowej 2602 S) w Skoczowie, przebudowa drogi gminnej
w Istebnej Jasnowicach, remont

MARIA NOWAK
USTROŃ HERMANICE,
DOMINIKAŃSKA 26
tel. 693 627 465, 33854 3204
mak260@interia.pl
CZYNNE:
23.12.2013/pn/			
27.12.2013 /pt/			
28.12.2013 /so/			
30.12.2013 /pn/		
31.12.2013 /wt/		
02.01.2014 /czw/
03.01.2014 /pt/			
04.01.2014 /so/ 		

ZAPRASZAMY !

odcinka ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, przebudowa
fragmentów ulic Mickiewicza
i Kasztanowej w Cieszynie
oraz remont ulicy Średnicowej w Kaczycach. Decyzja,
które wnioski zostaną dofinansowane, podjęta zostanie przez
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji

*

*

10.00 – 19.00
14.00 -19.00
9.00-14.00
9.00-19.00
14.00 -15.00
9.00-19.00
14.00-19.00
9.00-14.00

*

Cieszynowi raczej nie grozi
niedostatek wody. 24 studnie
głębinowe pracujące w Pogórzu zapewniają maksymalnie 750 m3 wody na godzinę.
W ciągu doby wydajność ta
wynosi 18 tys. m3. Od lat 90.
zużycie wody w nadolziańskim
grodzie spada, podobnie zresztą
jak w całym regionie.

Dzięgielów pięknieje. W centrum wsi, w rejonie szkoły podstawowej, powstał skwer z wybrukowanymi alejkami, oświetleniem i ławeczkami. Są także
nowe miejsca parkingowe.

*

*

*

Obok przejść dla pieszych w sąsiedztwie szkół
w Bażanowicach i Goleszowie
zamontowano fiński system
Välkky. Są to nakładki na słupkach ze znakiem „przejście
dla pieszych”, które emitują
niebieskie błyski, kiedy pieszy zbliża się do pasów. Koszt
urządzenia wynosi około 10
tys. zł z montażem. Inwestycje zlecił Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych w Cieszynie.
(nik)
19 grudnia 2013 r.

ODBIÓR ODPADÓW W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

tel. 854 34 83, 604 55 83 21

21.12.2013 r. – Centrum I
Asnyka, Błaszczyka, Brody, Cieszyńska, Cholewy, Dworcowa, Gałczyńskiego, Jelenica, Kasprowicza, Kluczyków, Kochanowskiego, Kojzara, Komunalna, Konopnickiej, Kościelna,
Kotschego, Krzywa, Lipowczana, 9 Listopada, Myśliwska,
Obrzeżna, Partyzantów, Pasieczna, Pod Skarpą, Polna, Reja,
Rynek, Skłodowskiej, Skowronków, Spacerowa, Spółdzielcza,
Staffa, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, Tartaczna, Tuwima,
Widokowa, Wierzbowa, Wiosenna

9 XII 2013 r.
Strażnicy miejscy w dalszym
ciągu informują właścicieli tablic
reklamowych o konieczności ich
naprawienia po silnych wiatrach,
jakie miały miejsce w ubiegłym
tygodniu.
9 XII 2013 r.
W trakcie kontroli postoju samochodów na ul. Sanatoryjnej
przed Uzdrowiskowym Zakładem
Przyrodoleczniczym, mandatem
w wys. 100 zł ukarano mieszkańca
Wisły Małej za postój w miejscu
niedozwolonym.
9 XII 2013 r.
Interweniowano w sprawie bezdomnego psa błąkającego się na
ul. Górnej. Trafił do schroniska
w Cieszynie.

23.12.2013 r. – Hermanice
Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Boczna, Choinkowa,
Czereśniowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna, Folwarczna,
Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Laskowa,
Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Różana, Siewna, Sosnowa, Stellera, Sztwiertni,
Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna
24.12.2013 r. – Centrum II
(Odbiór odpadów będzie realizowany do godziny 15.00)
Al. Legionów, Bema, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Grażyny, Grażyńskiego, Hutnicza, 3 Maja, Mickiewicza, Miedziana,
Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Sikorskiego, Słoneczna,
Sportowa, Srebrna, Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota
28.12.2013 r. – Poniwiec
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa,
Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa,
Limbowa, Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa
POZOSTAŁE TERMINY ODBIORU ODPADÓW
NIE ULEGŁY ZMIANIE

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Legierska
lat 72 os. Cieszyńskie
Ewy Ząber		
lat 50 ul. Dominikańska
Jan Marianek		
lat 60 ul. Lipowska

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, złożone wieńce, kwiaty
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Henryka Czyża
ks. Alojzemu Wenceplowi,
bliższej i dalszej rodzinie,
delegacji GOPR, koleżankom i kolegom
oraz sąsiadom
składa

żona, córka i syn z rodziną

Zakład Pogrzebowy

10 XII 2013 r.
W trakcie kontroli porządkowej
w Polanie strażnicy zauważyli
worki ze śmieciami porzucone
wzdłuż drogi. Poinformowano
odpowiednie służby i śmieci zostały zabrane.
11 XII 2013 r.
W dalszym ciągu prowadzone są
patrole wokół szkół, szczególnie
SP-1 i SP-2.
13 XII 2013 r.
Kontrole parkowania samochodów przy ul. Ogrodowej po niedawnej zmianie organizacji ruchu.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
mieszkankę Przyrowa za postój
w miejscu niedozwolonym. (mn)

*

*

*

Strażnicy miejscy życzą mieszkańcom Ustronia radosnych
ś w i ą t B o ż e g o N a ro d z e n i a
w gronie najbliższych, bezpiecznej zabawy sylwestrowej oraz
spokojnego 2014 roku.

PROMOCJA 16. TOMU PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie
im. Jana Jarockiego zapraszają na promocję 16 tomu „Pamiętnika
Ustrońskiego”, która odbędzie się w sobotę 21 grudnia 2013 r.
o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3. Prezentacji wydawnictwa dokona Danuta Szczypka – historyk i pedagog, autorka opracowań dotyczących dziejów Wisły, inicjatorka
i współredaktorka „Rocznika Wiślańskiego”. Spotkanie uświetni
występ zespołu wokalnego „Silesian Singers”.

Szkoła Kręgosłupa
mgr Anny Krąkowskiej

zaprasza na zajęcia

,,Bezpieczny kręgosłup i stawy”

w programie
ćwiczenia, nordic walking, wykłady, warsztaty wyjazdowe
zapisy
tel. 602573428 po 20.00, mail: annakrakowska@op.pl

Ustroń - Hermanice

Oddam w dzierżawę:
Budynek z pokojami hotelowymi/biurowymi
				
- PU 190 m2
Salę gimnastyczną o powierzchni
				
- PU 348 m2
Budynek stołówki 		
- PU 399 m2
Budynek biurowy z salą konferencyjną i kawiarnią
				
- PU 434 m2
Telefon kontaktowy: 600 957 815
Nowo otwarty sklep HURT - DETAL

porcelana, szkło, sztućce

W grudniu sprzedaż sztucznych choinek, ozdób i lampek świątecznych.

Choinki i art. świąteczne 20% taniej
Ustroń, ul. Rynek 3A
Pon-pt 9-17, Sob 9-13
CENY PRODUCENTA!

Leszek Kubień

biuro czynne: pn.-pt. 8.00-15.00 sob. 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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reumatolog ocalony

– Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny pozostanie samodzielny –
poinformował nowy dyrektor, Lech Wędrychowicz podczas spotkania, na które
zostałam zaproszona 13 grudnia 2013 roku. Uczestniczyli w nim: wicedyrektor
ds. medycznych, dr n. med. Danuta Kapołka oraz przedstawiciele związków zawodowych: Bożena Boberek, przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Janina Zakolska
przedstawicielka Związku Zawodowego Rehabilitantów, lekarz Leszek Antoszewski,
reprezentant Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

L. Wędrychowicz.

Fot. M. Niemiec

Czarny protest
Od września 2012 roku w ustrońskim
reumatologu panowało napięcie, bo załoga broniła samodzielności szpitala,
a dyrektor Ryszard Wąsik popierał uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego
o połączeniu placówki ze Szpitalem Urazowym w Piekarach Śląskich. Pracownicy
chodzili ubrani na czarno na znak żałoby,
a przedstawicielki związków zawodowych
jeździły do Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach z petycjami, organizowały
demonstracje, brały udział w manifestacjach, zaprosiły do Ustronia program
interwencyjny Polskiego Radia Katowice
oraz zorganizowały spotkanie w szpitalu z poprzednim marszałkiem Adamem
Matusiewiczem. Prowadzone były również rozmowy z politykami i członkami
komisji zdrowia sejmiku śląskiego. Panie
wspierała wicedyrektor ds. medycznych
D. Kapołka. Dziennikarze, którzy pisali
o całej sprawie, byli pod wrażeniem nie
tylko determinacji personelu szpitala, ale
przede wszystkim bardzo dobrego przygotowania merytorycznego i racjonalnej
argumentacji, w których dominowała
troska o pacjenta. Czego nie można było
powiedzieć o stronie przeciwnej, która nie
umiała albo nie chciała podawać prawdziwych powodów połączenia szpitali w Piekarach i w Ustroniu. W mediach pojawiały
się domysły o personalnym i politycznym
podłożu tej sprawy. Trudno, żeby ich nie
było skoro decydenci postawili wszystkich
przed faktem dokonanym i nie chcieli brać
pod uwagę innych rozwiązań. Ostatecznie pracownicy szpitala zdecydowali się
przedstawić nowemu marszałkowi, Miro-
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sławowi Sekule propozycję przekształcenia w spółkę kapitałową. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, województwo zwolnione
zostałoby z odpowiedzialności finansowej
za szpital, a ten musiałby się sam utrzymać. To były ostatnie informacje, jakie
przekazywaliśmy w gazecie.
Decydować
o własnym losie
Gdy weszłam do sekretariatu dyrektora
Wędrychowicza, były tam już przedstawicielki związków. Pogodne, spokojne
twarze, białe bluzki. Ze swojego gabinetu
uśmiecha się dyrektor Kapołka. Utrzymujące się od miesięcy napięcie ustąpiło
miejsca uldze i nadziei. Za chwilę wszyscy
wchodzimy do gabinetu nowego gospodarza szpitala.
– Jak pan to zrobił, że wszyscy są uśmiechnięci i zadowoleni – pytam dyrektora.
– Nie wiem, ja tu przychodzę dopiero od
tygodnia – żartuje L. Wędrychowicz.
– Zapytam inaczej, w jakim szpitalu się
spotykamy? W takim, jaki był do tej pory,
w spółce, w części innego szpitala?
– Nic się nie zmieniło. Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem z wyraźnym ustaleniem z zarządem województwa,
że naszym celem będzie przekształcenie
się w spółkę. Myślę, że nastąpi to w ciągu
pół roku. Ma to być spółka kapitałowa ze
100-procentowym udziałem województwa
śląskiego, czyli w dalszym ciągu będziemy
instytucją publiczną. Jako spółka będziemy
zarządzać mieniem publicznym i ponosić
za to pełną odpowiedzialność – odpowiada
dyrektor szpitala.
Pytam uczestników spotkania, czy jest to
najlepsze rozwiązanie z możliwych?
– Myślę, że jest, bo utrzymaliśmy samodzielność, a o to właśnie walczyliśmy
– mówi B. Boberek.
– Utrzymaliśmy samodzielność, utrzymaliśmy dotychczasowy profil szpitala,
dotychczasową dostępność do świadczeń
dla naszych pacjentów i, co najważniejsze,
zyskaliśmy szansę, żeby się dalej rozwijać
i decydować o własnym losie – dodaje
wicedyrektor Kapołka.
Śmiałe projekty
Nasuwa się pytanie, jak to się stało, że
zarząd województwa ustąpił. Czy urzędnicy mieli już dosyć protestujących z Ustronia? Czy zmieniły się uwarunkowania
polityczne? Czy może, w co najtrudniej
uwierzyć, przemówiły do nich argumenty?
Okazuje się, że właśnie ta trzecia odpowiedź jest prawidłowa.
– W mojej opinii przełomowym momentem było przedstawienie Komisji Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku
Województwa Śląskiego projektu dalszego funkcjonowania szpitala ze zmianami

formalno-prawnymi – stwierdził dyrektor
Wędrychowicz. – Prezentowała go pani
dyrektor Kapołka, a panie ze związków
dzielnie ją wspierały. Podczas głosowania
9 osób było „za” i tylko jedna się wstrzymała. Był to wyraźny komunikat dla zarządu województwa, że nasze rozwiązanie ma
pełną akceptację samorządowców.
Projekt jest innowacyjny, śmiały, można
powiedzieć pionierski, a najważniejsze
w nim jest to, że wykorzystuje dotychczasowy potencjał szpitala, żeby zbudować
nowe standardy opieki nad pacjentem
reumatologicznym.
– Wzbogacimy nasz szpital o centrum
zwalczania niepełnosprawności – wyjaśnia
D. Kapołka. – To nas otworzy na nowych
pacjentów i nowe źródła finansowania,
a to z kolei pozwoli szpitalowi istnieć.
– Nie stworzymy nowych budynków, a jedynie nową funkcję naszego szpitala, skierowaną na skuteczność leczenia. Budynki
i strukturę już mamy i na tej bazie zajmiemy się zapobieganiem niepełnosprawności.
Podzielimy pacjentów na stosowne grupy,
w których będziemy mieli największą
szansę im pomóc, i przypiszemy do tych
grup odpowiednie techniki medyczne.
– Lecząc niektóre osoby możemy zapobiec
ich niepełnosprawności, ale w przypadku innych, chorych, taki efekt nie będzie możliwy
do osiągnięcia. Wtedy musimy nakierować
nasze działania, na to, by pacjent w swojej
niepełnosprawności, był jak najbardziej
sprawny – dodaje dyrektor Kapołka.
Uznanie specjalistów
Nikt jeszcze nie wpadł na pomysł takiej
kategoryzacji przy podziale pacjentów.
W ustrońskim reumatologu powinno to
przynieść efekty, bo planuje się wykorzystać jego atuty, jakimi są: kompleksowość
i wykwalifikowana kadra. Jak jednak zareaguje na takie niestandardowe rozwiązania
Narodowy Fundusz Zdrowia? Dyrektor
uważa, że jest możliwe kontraktowanie
niestandardowych świadczeń, trzeba tylko
pomóc urzędnikom je zdefiniować.
– Walcząc o ten szpital, tak naprawdę walczyliśmy o reumatologię – mówi wicedyrektor ds. medycznych. – Na konferencji,
która odbyła się dwa tygodnie temu wyznaczono dwa podstawowe kierunki leczenia w reumatologii. Pierwszy to wczesna
diagnostyka i leczenie zapalenia stawów,
bo to pozwala na zatrzymanie postępu
niepełnosprawności. Drugi – kompleksowość opieki reumatologicznej, co oznacza
potrzebę tworzenia centrów reumatologii.
Specjaliści, którzy byli obecni na tej konferencji zgodnie uznali, że takie centrum
już właściwie istnieje i jest to szpital
w Ustroniu, w którym pewne rozwiązania
będą jeszcze udoskonalane.
– Chciałbym wyrazić uznanie dla zarządu
województwa, że potrafił się ugiąć przed
siłą argumentów – stwierdza L. Wędrychowicz. – Nasz projekt może nie jest
w sprzeczności z obowiązującymi do tej
pory w reumatologii założeniami, ale jednak wskazuje nieco inną drogę. Potrafiono
się nad tym pochylić, uznać nasze racje
i zmienić decyzję w sprawie szpitala.
Nie będzie zwolnień
Wygląda na to, że specjaliści związani
ze Śląskim Szpitalem Reumatologiczno19 grudnia 2013 r.

Rehabilitacyjnym w Ustroniu wytyczyli
nowe kierunki w polskiej reumatologii.
Wypracowali model, który będą realizować i doskonalić pod przewodnictwem
dyrektora Wędrychowicza. A ten mówi,
że pracował w dużych ośrodkach medycznych, ale nigdzie jeszcze nie spotkał
się z tak funkcjonującymi związkami
zawodowymi. Związkowcy są tutaj partnerami w pracy, a nie wrogami. Ich wiedza
i doświadczenie pomagają wypracować
najlepsze rozwiązania. Oddajmy więc głos
związkowcom, którzy powiedzą o swoich
odczuciach na początku nowej drogi.
B. Boberek: – Jesteśmy zadowoleni
z rozstrzygnięcia, pełni optymizmu i wiary
w to, że będzie dobrze. Zadeklarowaliśmy
pomoc i wsparcie.
J. Zakolska: – Nigdy nie byliśmy związkami, które walcząc, szkodziły szpitalowi.
Byliśmy gotowi współpracować z poprzednią dyrekcją i nie chcieliśmy stawiać
sprawy na ostrzu noża, żeby tylko ugrać
swoje. Teraz możemy spokojnie patrzeć
w przyszłość, sytuacja sprzyja pracy, więc
będziemy wspierać dyrekcję, żeby szpital
mógł się rozwijać.
L. Antoszewski: – Jest nowy plan pracy, dalekowzroczne cele, więc jest nowa
energia w załodze. Pracownicy dadzą
z siebie wszystko, żeby wdrożyć projekt
powstania centrum.
Poprzedni dyrektor, Ryszard Wąsik,
przeszedł na emeryturę. W czasie pełnienia
swojej funkcji w latach 2000-2013 zmienił
oblicze szpitala. Wyremontował budynki,
nadał im nowoczesny wygląd, zadbał
o estetykę wnętrz. Dzięki wykorzystaniu
funduszy zewnętrznych m.in. zmodernizował ogrzewanie, wprowadził solary.
Stworzył też jedyne w Polsce Muzeum
Chirurgii. Nowy zarządca będzie musiał
wprowadzić zmiany medyczno-organizacyjne. L. Wędrychowicz podkreśla, że
nie ma mowy o likwidowaniu oddziałów,
zmniejszaniu liczby łóżek, zwolnieniach
pracowników. Kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia podpisane są na
ubiegłorocznym poziomie i podejmowane
będą starania o ich zwiększenie. Szpital
ma odpowiednie wyposażenie i kadrę, potrzebuje pieniędzy i będzie je pozyskiwał
własnymi siłami.
Nowy dyrektor
Lech Wędrychowicz urodził się w Opolu
w 1963 roku. Ukończył Śląską Akademię
Medyczną, posiada trzy specjalizacje
medyczne – I stopnia z chorób wewnętrznych, zdrowie publiczne (organizacja
ochrony zdrowia) oraz medycyna nuklearna. Obecnie mieszka w Buczkowicach koło Szczyrku, gdzie odziedziczył
dom rodziców. Żonaty, trójka dzieci. Od
1998 do 2002 roku L. Wędrychowicz był
członkiem Zarządu Instytutu Onkologii
w Gliwicach, a w latach 2002-2007 pełnił
funkcję dyrektora ds. medycznych Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia. Następnie wrócił do instytutu
onkologii i zajął się medycyną nuklearną,
skupiając się szczególnie na pozytonowej
tomografii emisyjnej (PET). Ze względów rodzinnych zaangażował się w nurt
przekształceń szpitala reumatologicznego w Ustroniu.
Monika Niemiec
19 grudnia 2013 r.			

Licznie odwiedzano rynek 13 i 14 grudnia podczas dorocznego Świątecznego Jarmarku.
Były stoiska z upominkami i ozdobami świątecznymi, artykułami spożywczymi, wypiekami.
Szczególnie wiele osób odwiedzało rynek podczas występów. W piątek zaprezentowała
się kapela Beskid. W sobotę wieczorem jako pierwszy wstąpił zespół Gama 2 z Gimnazjum nr 2. Młodzi wykonawcy pod batutą i z akompaniamentem Janusza Śliwki wykonali
kilkanaście kolęd, pastorałek i utworów kojarzących się z Bożym Narodzeniem. Podobnie
„Jedyneczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1, śpiewające pod dyrekcją Marioli Dyki. Publiczność biła brawo i grzała się przy koksiakach, które stają się ustrońskim zimowym
przebojem.
Fot. W. Suchta
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Bezpieczny stok

Zima. Przez jednych uwielbiana, przez drugich jakby trochę...
mniej. Kiedy pytam moich uczniów o ich ulubioną porę roku,
często słyszę wykrzyczaną przez większość wyżej wspomnianą. Dlaczego? Bo to śnieg, bo to śnieżki, wyczekane sanki,
narty, łyżwy i cokolwiek, na czym można zjechać z byle górki,
w końcu Mikołaj i bożonarodzeniowy Aniołek. Zima to rzeczywiście magiczna pora roku, ale też pełna pokus i niebezpieczeństw.
Korzystając z mnogości ofert, jaką daje nam miejsce, w którym
mieszkamy, warto pamiętać o tym, by móc w pełni cieszyć się
urokami śniegu i szczęśliwie wracać do domu. Sporą wiedzę na
ten temat mają ludzie na co dzień obcujący z miłośnikami białego
szaleństwa. Taką osobą jest niewątpliwie prezes Zarządu Kolei
Linowej Czantoria, Czesław Matuszyński, który zaproponował
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 spotkanie z ratownikami
górskimi w ramach akcji „Bezpieczny stok”. Jest to pierwsza
akcja inicjowana przez Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne
w porozumieniu z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
3 grudnia odbyło się spotkanie ich w naszej szkole. Prelegentami
byli: Aleksandra Gurgul z krynickiej grupy GOPR oraz Mirosław
Zieliński, ratownik TOPR. Na początku wspólnie ustaliliśmy datę
wkroczenia zimy w naszą strefę klimatyczną. Na szczęście dzieci
wybrnęły z tego zwycięsko. Ratownicy szybko nawiązali kontakt
ze słuchaczami, wprowadzając tajniki bezpiecznego poruszania się
po trasach narciarskich i turystycznych. Najważniejsza rozgrzewka! Sprawdzamy dokładnie sprzęt, smarujemy, zabezpieczamy,
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kompletujemy strój nie zapominając o kasku i goglach. Tak
przygotowani ruszamy na stok. A tam pełno narciarzy i – czasem
– nieproszonych gości, mam na myśli turystów na nartostradzie.
Trasa narciarska też wymaga specjalnego oznakowania i te
znaki nam przedstawiono oraz dokładnie omówiono. Niektóre
przypominają te poznane na lekcjach, z grupy ostrzegawczych
i zakazu. Mali słuchacze to w większości narciarze i snowboardziści, więc z zainteresowaniem słuchali ważnych informacji.
A te szczególnie dotyczyły wypadków jakie mogą nas spotkać.
W razie nieszczęścia należy zadzwonić pod nr 985, podać dokładnie miejsce wypadku oraz dane o sobie. Przy okazji bardzo prosimy
rodziców, by nauczyli swoje pociechy numeru telefonu do mamy
i taty. Ciekawy wykład zakończono pokazem akcji ratowniczej,
zaprezentowano sposób zabezpieczenia rannego, umieszczenie
go na saniach ratunkowych akii, które doskonale sprawdzają się
w warunkach górskich. Dzieci otrzymały kolorowe broszurki
z wszystkimi poruszonymi tematami okraszonymi zabawnymi
ilustracjami. Autorzy zachęcają do wejścia na stronę internetową
i udziału w proponowanych konkursach z nagrodami. Cieszymy
się z tak bardzo udanego spotkania. Mamy nadzieję na coroczną
wizytę profesjonalnych wykładowców, którzy uświadomią nam,
że zima choć piękna, może być i niebezpieczna.
Kilka dni wcześniej dzieci miały spotkanie z policjantem, który
również zwrócił uwagę na bezpieczny aspekt ruch drogowego.
Zwracał szczególną uwagę na odblaski umieszczone na garderobie
oraz zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w obrębie naszej
szkoły. Tak przygotowani i wyedukowani wyczekujemy prawdziwej, śnieżnej i słonecznej zimy, by do woli cieszyć się jej urokami
szusując po bezpiecznych i profesjonalnych trasach narciarskich.
Obiecujemy dostosować się do wszystkich zaleceń ratowników,
z którymi chcielibyśmy się spotykać tylko w takiej, jak ostatnio,
miłej atmosferze.
Wiesława Herman
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Roztomili Ludeczkowie!

Witejcie przed świętami, ludeczkowie złoci. Dyć świynta już sóm
na prziszły tydziyń. Dokładnie za tydziyń sie już bydóm kończyć.
Przed świyntami dycki je łokropnej roboty, ale chyba nóndziecie
chwilke czasu, coby se spoczóńć i „Ustróńskóm” poczytać. Toż
wóm wszyckim pieknie winszujym na ty świynta, co byście jich
fajnie przeżyli, spokojnie, spocznijcie se, zondźcie też do kościoła
porzykać. A nie przejydzcie sie, bo chociaż mocka fajnego jedzynio narychtujecie, nie idzie tak fórt pchać do brzucha, bo was
rozboli i bydziecie mieć reszte świónt do bani. Nikierzi sie aji do
szpitola dostać mogóm, jak z jedzyniym nie dajóm pozór, gor to
acy, co muszóm diete dzierżeć. A jak jeszcze tymu wypijóm cosik
łostrzejszego, toż potym sóm problymy. Ale wyście sóm słószni
ludzie, tóż z wami tak na pewno nie bydzie.
Winszujym wóm też szumnych prezentów pod drzewkym, gor
dzieckóm, kiere sie na ty prezenty ni mogóm doczkać, ale starsi
też jakisi prezenty dostowajóm. Nie wiym, czymu łod jakiegosi
czasu Mikołaja ze świyntami pożynili. Kole świónt pełno Mikołojów wszyndzi łazi pod sklepami. Niekiedy czynstujóm dziecka
bómbonami. Na dyć Mikołoj przichodzi szóstego grudnia, bo
w tyn dziyń tryfio miano Mikołoja. Na świynta dycki prezynty
przinosił aniołek. Dycki sie tymu łotwiyrało łokno w tej jizbie,
kaj było drzewko, coby aniołek móg tam wlecieć i prezynty pod
drzewkym połukłodać.
Teraz to idzie drzewko kupić, aji na torgu, abo pod Nadleśnictwym, bo gojni wiedzóm, kiere drzewka można wyciónć, coby
szkody w lesie nie narobić. Ale downij, jeszcze za kómuny, tak

B. Kosmowska w ustrońskiej bibliotece.

Fot. W. Suchta

dumna prowincja

19 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się
spotkanie autorskie z Beatą Kosmowską, pisarką, ale także
adiunktem Zakładu Historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Witając pisarkę, bo w tej roli odwiedziła naszą
bibliotekę, dyrektor MBP Krzysztof Krysta stwierdził, że jest
ona autorką książek zarówno dla dorosłych jak i młodzieży oraz
dzieci. Stąd też na spotkanie przyszły osoby w różnym wieku,
jednak z przewaga dzieci i młodzieży.
– Przyjeżdżam z malutkiego miasteczka, jest to więc wizyta prowincjuszki na prowincji – mówiła B. Kosmowska. – Cieszę się,
że mogę powiedzieć o sobie, że mieszkam w małym miasteczku.
Wyboru dokonałam osobiście, bo po sukcesie pierwszej, drugiej
książki, otrzymałam propozycję, by pojechać do Warszawy i zrobić tam błyskotliwą karierę, pisząc scenariusze sitcomów i seriali.
Miałam wówczas czterdzieści lat, bo bardzo późno debiutowałam
i wiedziałam doskonale, że nie dla mnie Warszawa, tramwaje
i inne udogodnienia. Myślę, że państwo i ja, żyjący w małym
świecie, otoczeni wciąż tymi samymi ludźmi, nie możemy
pozwolić sobie na anonimowość. Musimy umieć żyć, umieć
się uśmiechnąć, przejść kłopoty w życiu sąsiedzkim, znamy tu
19 grudnia 2013 r.			

nie było. Ludzie chodzili na złodziejke do lasu i każdy chcioł
wyciónć jak najszumniejsze drzewko, co mogło na szumny stróm
wyrosnóć. Takich drzewek było szkoda. Tóż chodziły kóntrole i jak
kogo chyciły, że smyczył drzewko, to musioł płacić kare. Ale ludzie
i tak drzewka wycinali, bo prawili, co to za świynta bez drzewka.
Chocioż tyn łobyczoj z drzewkym snoci prziszeł z Niymiec, bo za
starodownych czasów w Polsce drzewek nie strojili. Za kómuny
zaś brali łobyczoj z Rosji i w szkołach abo w przedszkolach
strojili drzewka na Nowy Rok. Prezynty dzieckóm przinosił w tyn
czas dziadek mróz. Ale dóma dziecka i tak dostowały prezynty na
świynta, a szóstego grudnia prezynty przinosił Mikołoj.
Ludzie już tak dziwoczóm z tymi prezyntami, że nikierzi pumału
zapóminajóm skyrs czego ty świynta i ty prezynty sóm. Dyć przeca
to je tymu, że przeszło dwa tysiónce roków tymu Najwyzszy doł
ludziom najfajniejszy prezeynt - posłoł na ziymie Pana Jezusa,
kiery sie narodził jako malutki dziecko.
We wilije sie też jodo ryby na wieczerze, jisto na pamióntke,
że świynty Pieter i nikierzy apostołowie też byli rybakami. Teraz
przeważnie sie robi smażóne karpie łobzolane w brezlach. Tóż
dowejcie też pozór, coby wóm jako łość w karku nie łostała, coby
jóm dochtór nie musioł wycióngać, abo jeszcze gorzij, coby nie
trzeja było skyrs tego iść do szpitola. To dopiyro je sumeryja!
Dowejcie też pozór na drzewko, coby sie wóm nie chyciło
łod świyczek. Chocioż teraz to przeważnie dowajóm na choinke
lampki na elektryke. Dejcie też pozór, coby wóm kocur nie wloz
do jizby, kaj mocie drzewko, bo jak bydzie gónił to wóm drzewko
może łobalić.
Nó, a tak poza tym, to wszyckiego najlepszego na świynta! Hanka
wszystkie koty i psy. Powiem szczerze, że kiedy nie chciałam
apartamentu w Warszawie, kiedy wróciłam najbliższym pociągiem do Gdańska, a potem do domu, wiele osób stukało się
w czoło mówiąc: „To było twoje pięć minut, to był twój pociąg do
przyszłości. Przegapiłaś”. Tymczasem nie. Tak się właśnie rozpoczęła moja podróż i przygoda literacka. Niczego nie przegapiłam,
wróciłam do siebie i robiłam to, co robić kocham: pisałam książki.
Dziś to nie ja jeżdżę do Warszawy, tylko Warszawa jeździ do
mnie. Uważam też, że większość ciekawych osobowości, silnych
i pięknych, wyrasta w małych miejscowościach. Potrafimy walczyć o swoje, jesteśmy bardziej ciekawi świata, bo jest go mniej,
więc świat zdobywamy.
Pisarka mówiła też o sobie:
– Mam dwie córki, starsza plus trzydzieści, młodsza skończyła 28
lat, czyli nie są to małe dziewczynki. Kiedy były w domu zawsze
zachęcały mnie do pisania książek dla dzieci i młodzieży. To jedna z tajemnic, dlaczego zaczęłam pisać dla młodego czytelnika.
Robiłam to też dlatego, bo chciałam moje córki przeprosić. Jako
mama chciałam dobrze, ale często ich nie rozumiałam, wydawało
mi się, że wiem lepiej, czego pragną. My dorośli robimy takie
błędy, ale głównie z miłości.
Były też pytania, na które oczywiście pisarka wyczerpująco
i z polotem odpowiadała.
(ws)

Biblioteka

poleca:

NOWOŚci:

Ian Frazier – „Podróże po Syberii”

Znany reporter zabiera nas w podróż po niekończących się bezdrożach
Syberii. Nocuje pod gwiazdami, bada okrutną rosyjską historię, walczy
z chmarami olbrzymich komarów i spotyka na swej drodze wielu niezwykłych ludzi. Przedstawia historię syberyjskich zesłańców, przypomina
tych, którzy za czasów władzy sowieckiej cierpieli w obozach i których na
kartach książki „Archipelag GUŁag” upamiętnił Aleksander Sołżenicyn.
Jego monumentalne dzieło (ponad 700 stron) to również jedyna w swoim
rodzaju kronika Rosji od czasu upadku Związku Radzieckiego.

Matthew Tyrmand - „Jestem Tyrmand. Syn Leopolda”

Książka ta opowiada bardziej o dorastaniu w Ameryce niż o samym
Leopoldzie Tyrmandzie. Matthew miał cztery lata, gdy został półsierotą,
więc wspomnień o ojcu zachował niewiele. Sporo jest za to o poszukiwaniu własnej tożsamości, o rodzinie ze strony matki, o ciężkiej pracy
maklera giełdowego, o dążeniu, by spełnił się „amerykański sen”…
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więcej uwagi

Stan pieszych, którzy ucierpieli w tym wypadku, jest krytyczny.

Fot. W. Herda

10 grudnia po godz. 17 na przejściu
dla pieszych, tuż za skrzyżowaniem ul.
Katowickiej ze Skoczowską w Nierodzimiu, doszło do poważnego wypadku drogowego. 45-letnia mieszkanka Ustronia
kierująca toyotą potrąciła dwóch pieszych
przechodzących przez jezdnię. Kierująca była trzeźwa. Piesi: 35-letnia kobieta
i 46-letni mężczyzna w wyniku wypadku
odnieśli poważne obrażenia ciała i zostali
przewiezieni do szpitala. Ranna w głowę została również 15-letnia pasażerka toyoty.
W piątek 13 grudnia niemal w tym
samym miejscu zdarzyła się kolizja
i wypadek. Po godz. 6 kierujący vw transporterem 60-letni mieszkaniec Koniakowa, skręcając z „wiślanki” w ul. Skoczowską zderzył się z terenowym bmw
kierowanym przez 33-latka z Istebnej.
Ranni zostali: pasażerka volkswagena
i kierowca bmw, karetka odwiozła ich
do szpitala. Niecałe 3 godziny później
24-letnia mieszkanka naszego miasta,
kierująca mitshubishi colt zamierzała
przejechać „dwupasmówkę” z ul. Skoczowskiej na Wiejską. Doprowadziła do
kolizji z jadącym drogą główną samochodem dostawczym iveco, prowadzonym
przez 26-letniego wiślanina. Sprawczyni
została ranna.
Rzecznik Komendy Powiatowej Policji
w Cieszynie, asp. Rafał Domagała podkreśla, że do wielu wypadków dochodzi
z powodu nieuwagi kierowców. Apeluje
o większe skupienie i ostrożność, żebyśmy
w komplecie i w zdrowiu mogli spotkać
się z bliskimi przy wigilijnym stole. (mn)

AMADEUSZ PETERA
SHAFFERA spektakl
SCENY POLSKIEJ

Jak podkreśla rzecznik policji, częstą przyczyną wypadków jest nieuwaga. Fot. W. Herda

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
powiadamia grupę osób korzystających
z abonamentu teatralnego w sezonie
2013/2014, że spektakl ten odbędzie się
dla grupy ustrońskiej 12 stycznia 2014 r.
(niedziela). Wyjazd o godz.16.00 sprzed
Lidla w Ustroniu.

RAZ NA LUDOWO

13 grudnia - dwa zdarzenia z winy osób włączających się do ruchu.

 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Herda

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
prezentuje oryginalną, wielobarwną ceramikę. Na wystawie znajdują się m.in.
formy inspirowane regionalnymi przedmiotami użytkowymi, koronką, postaciami wiejskich kobiet. Mozaiki kobiet
w strojach ludowych oraz inne inspirowane wycinankami i prezentujące
obrzędowość związaną z porami roku,
ceramiczne jabłuszka, a nawet lajkonik. Prace te powstały w pracowni ceramicznej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury
i zostały wykonane pod kierunkiem Gabrieli Zbrońskiej. Autorami prac są: Anna
Borowska, Kinga Ciba, Wanda Hanslik,
Jadwiga Jaeschke, Maksymilian Kapalski,
Barbara Rozmus, Beata Tokarzewska,
Gabriela Zbrońska.
Wystawa potrwa do 15 stycznia 2014 r.
a czynna jest codziennie w godz. 11-16.
W okresie świątecznym można ją oglądać
weekendy 21, 22 oraz 28, 29.12.
19 grudnia 2013 r.
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ŚWIĘTA OCZAMI NAJMŁODSZYCH
Przed świętami odwiedziłem uczniów
klas 1-3 w świetlicy Szkoły Podstawowej
nr 2. Chciałem dowiedzieć się, jak dzieci
widzą Boże Narodzenie oraz w jaki sposób je obchodzą. W tym celu rozmawiałem z: Julką, Kubą, Pauliną, Weroniką,
Kają oraz Sylwestrem. Jednoznacznie
uczniom święta te kojarzą się z Świętym Mikołajem lub Aniołkiem dającym
prezenty. Zapytane o to, co najbardziej
lubią w ten specjalny czas, jednoznacznie
odpowiadały, że uwielbiają prezenty. Pojawiły się również odpowiedzi dotyczące
lepienia bałwanów, jedzenia ciastek oraz
bitwy na śnieżki.
Dzieci okazały się bardzo pracowite,
odpowiadały, że pomagają swoim rodzicom w pieczeniu ciasteczek, robieniu
sałatek oraz w nakrywaniu stołu czy też w
strojeniu choinki. Ulubionymi ciastkami
okazały się pierniki z czekoladą.
Z kolei ich ulubionymi potrawami są
karp i barszcz. Dzieci znają takie tradycje

Nasi rozmówcy.

jak dzielenie się opłatkiem, śpiewanie
kolęd, zostawianie jednego wolnego nakrycia i wkładanie sianka pod stół. Mimo
młodego wieku uczniowie są bardzo

Na zakończenie dzieci narysowały na tablicy swoje wyobrażenie świąt.
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Fot. P. Czyż

umuzykalnieni, powiedzieli, że w czasie
kolędowania nie tylko śpiewają, ale również grają na instrumentach, na gitarze czy
pianinie.
Jakub Macura

Fot. P. Czyż
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PĘDZEL WYMAGA
CZASU
Rozmowa z Magdą Szczeciną,
uczennicą Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.

Grafika M. Szczeciny na podstawie obrazu Giorgio de Chirico.

Jakie jest twoje hobby?
Uwielbiam rysować, malować, szkicować. Nieważne czy to ołówek, czy pędzel, ważne, że można z tego zrobić sztukę.
Kiedy zaczęłaś się tym interesować?
Od dziecka to lubiłam, jednak swoją pasję zaczęłam rozwijać
w podstawówce, na zajęciach dodatkowych, a teraz również na
podobnych w gimnazjum.
Czym dla ciebie jest sztuka?
Jest czymś, co może pomóc wyrazić emocje, pokazać kim naprawdę jesteśmy, a także miłym sposobem spędzenia czasu. No
i ludziom się to podoba.
Co najbardziej lubisz szkicować?
Obrazy słynnych malarzy, krajobrazy ale bardzo lubię tworzyć
swoje własne rysunki, które podobno są bardzo oryginalne.
Częściej sięgasz po ołówek czy pędzel?
Jak się da. Gdybym tylko mogła, rysowałabym cały czas. Nawet
na szkolnych przerwach, czasem na lekcjach coś rysuję. W domu
zawsze jak mam czas, jak tylko nadarzy się okazja. Po pędzel sięgam trochę rzadziej, bo wymaga więcej czasu, którego uczniom
III klasy coraz bardziej brakuje.
Czy swoją przyszłość chciałabyś związać ze sztuką?
Na pewno będę dalej się rozwijać, ale jeszcze nie wiem co chciałabym robić zawodowo.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Martyna Szafranek

e-ŚWIĘTA
Magia świąt Bożego Narodzenia, życzenia świąteczne i przepisy kulinarne są tematami poruszanymi szczególnie w okresie
przedświątecznym. Każdy z nas widział również obrazek ośnieżonej krainy czy ustrojonego drzewka świętecznego. Wszystkie
te rzeczy możemy zobaczyć wpisując w Google hasło: Wigilia.
Tym samym sposobem wyświetlają się strony, które internauci
oglądają najczęścięj, więc są to strony o kulinariach i życzeniach.
Wpisując pojęcie świątecznej magii, zobaczymy głównie reklamy.
Zaskakujący jest fakt, że w sieci niezbyt często szukamy pomysłów na prezenty, a przecież to jest dla wielu osób największym
przedświątecznym dylematem.
Martyna Szafranek

JAKA CHOINKA

W ostatnim czasie na targu czy w prywatnych sklepach możemy
zauważyć choinki, które już czekają na swojego przyszłego właściciela. Są one prawdziwe i sztuczne, duże i małe - każdy wybierze coś dla siebie. Lecz jakie sprzedają się najlepiej? Zapytaliśmy
o to kilku sprzedawców choinek w naszym mieście. Stwierdzają
oni jednogłośnie - ludzie niestety coraz częściej wybierają
sztuczne drzewka, a jeśli już zdecydują się na prawdziwe, to wybierają to najmniejsze. Dlaczego tak jest? Plastikową choinkę po
świętach schowamy do piwnicy, nie musimy jej nawet rozbierać
z ozdób, za rok wyjmiemy i postawimy znów na swoim miejscu.
Żywe drzewko wymaga trochę więcej pracy. Musimy je włożyć
do donicy z piaskiem lub ziemią, regularnie sprzątać spadające
igły i po jednym świątecznym sezonie wyrzucić. Jednak czy dla
tego małego wysiłku nie warto poczuć prawdziwego, leśnego
zapachu unoszącego się z pięknie przyozdobionego świerka czy
jodły?
Martyna Szafranek, Jakub Macura

ZNIKAJĄCE KOSZE

Podczas magicznych sztuczek na pokazie często znikają różne
przedmioty. Karty, pierścionki, pieniądze. Czy również kosze na
śmieci mogą znikać? Najwidoczniej żyjemy w przepełnionym magią miejscu. Codziennie przemierzając ulicę Grażyńskiego i chcąc
wyrzucić papierek do kosza, można się trochę zdziwić. Raz kosz
jest w należytym porządku, drugi raz nie ma go w ogóle. Czy to
wina władz miejskich czy jakiś ulicznych dowcipnisi? Nie wiem.
Stwierdzam tylko, że sprawa ta wydała mi się bardzo intrygująca.
W końcu „znikające kosze’’ nie są rzeczą normalną i oczywistą.
Tekst i zdjęcie: Martyna Szafranek

Gazeta ustrońskiej młodzieży. Redagują: Paulina Czyż, Martyna Szafranek, Jakub Macura.
Numer zamknięto 16.12.2013 r. Redakcja zaprasza do współpracy ustrońską młodzież. Spotkania
odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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L. Werpachowski w Książnicy Cieszyńskiej.

Fot. W. Suchta

cel strategiczny

13 grudnia w Książnicy Cieszyńskiej odbyło się spotkanie
z ustroniakiem Lesławem Werpachowskim, jak go przedstawił
dyrektor Książnicy Krzysztof Szekong, jednym z niewielu internowanych ze Śląska Cieszyńskiego w grudniu 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego. Na wstępie odczytał charakterystykę
L. Werpachowskiego pióra Jerzego Kronholda:
Wierny ideałowi, tej pierwszej, historycznej „Solidarności”,
napisał monografię dotyczącą jej losów na Podbeskidziu. Nigdy
nie pchał się do władzy, choć swoje w samorządzie odsłużył i
jako socjolog z wykształcenia mógłby niejedno, o wynaturzeniach
demokracji szczebla podstawowego, powiedzieć. Lubi się kłócić
i stale jest w sporze o zasady. Dlatego jest mu trudno, jak każdemu
kto nie lubi łatwizny i kompromisów. Leszek grzeszy skromnością
w czasach gdy brylują celebryci i konformiści. Jego zadziorność
i pewna chropowatość jest jak uniform ochronny, pod którym
schował się ktoś wrażliwy na niesprawiedliwości tego świata. Tu
ukazuje się wierny swoim młodzieńczym doświadczeniom. Pełnił
już wiele ról i jak sądzę mógłby być użyteczny nie tylko jako paradygmant przyzwoitości w czasach nieprzyzwoitych.
– Czy pamięć o stanie wojennym łączy, czy dzieli Polaków?
Czy jest to wspólne doświadczenie, z którego wyciągamy wnioski, co nie powoduje kontrowersji, czy wprost przeciwnie. Co
po 31 latach można powiedzieć nowego o tym przełomowym
wydarzeniu w historii Polski – mówił, a raczej pytał na wstępie
L. Werpachowski. Następnie wspomniał nadany w TVP w sobotę 12 grudnia 1981 r., czyli tuż przed wprowadzeniem stanu
wojennego, film „Świety Michał miał koguta”. Rzecz dzieje się
w XIX w. we Włoszech, a główną postacią jest anarchista skazany na więzienie. Siedzi 10 lat w całkowitym odosobnieniu, sam
w celi, a sposobem na przetrwanie jest wyobrażanie sobie, jak
to po wyjściu na wolność staje się bohaterem, a jego działania
doprowadzają do zwycięstwa anarchizmu. Po 10 latach zostaje
przeniesiony do innego ośrodka, gdzie już z innymi będzie mógł
odbywać resztę kary. Do nowego miejsca jest transportowany
z grupą więźniów, przy czym w części są to jego dawni towarzysze z ruchu anarchistycznego, którzy przestali być anarchistami,
zmienili swoje zapatrywania i zostali socjalistami. W czasie tego
transportu szydzą z niego, twierdzą, że anarchizm to przeżytek.
Jest tym tak głęboko zdruzgotany, że osuwa się z łodzi i tonie.
– Przez cały okres internowania zastanawialiśmy się, jak to
będzie, po wyjściu na wolność – mówił L. Werpachowski, który
informował, że 13 grudnia internowano 3.173 osoby, to jest ponad
70% liczby założonej. Tylko 13 grudnia z samego Podbeskidzia
internowano 99 osób. 1 stycznia 1982 r. zatrzymanych było 129
osób, w tym 13 kobiet. Do końca 1982 liczba internowanych
Podbeskidzia wzrosła do 235, z tego 3 osoby internowano dwukrotnie.
W Polsce wydano ogółem 10.132 decyzje o internowaniu
w stosunku do 9.736 osób. W tzw. ośrodkach odosobnienia
19 grudnia 2013 r.			

(łącznie w kraju 52 takie ośrodki) maksymalnie przebywało
równocześnie 5.128 internowanych.
Zdaniem L. Werpachowskiego oprócz celu krótkoterminowego
– zdławić „Solidarność” – stan wojenny służył osiągnięciu celu
znacznie ważniejszego, strategicznego; pozwalał władzom PRL
dobrze przygotować aparat władzy, własne elity i opozycyjne
środowiska do przeprowadzenia operacji, którą dzisiaj określamy mianem transformacji PRL w III RP. Dokonano politycznej
weryfikacji składu własnego aparatu władzy wyłączając z jego
grona tzw. niepewny element. Za „chwiejne postawy, dwulicowość i negowanie konieczności wprowadzenia stanu wojennego”
rozwiązano 88 organizacji partyjnych, jeden komitet miejski,
dziewięć komitetów zakładowych i dwa uczelniane komitety
PZPR. Odwołano tysiące członków egzekutyw partyjnych, plenów, komisji kontroli partyjnej, a także 183 sekretarzy POP,
59 sekretarzy KZ PZPR, 70 sekretarzy komitetów miejskich
i gminnych, a nawet dwu sekretarzy komitetów wojewódzkich
PZPR. Legitymacje partyjne oddało ok. 50.000 członków partii.
W okresie stanu wojennego z partii odeszło lub zostało skreślonych dalsze 200.000 członków. Odwołano pięciu wojewodów,
sześciu prezydentów miast, 89 naczelników gmin, 265 osób
pełniących funkcje kierownicze w gospodarce, 303 dyrektorów
szkół, 6 kuratorów, a także 1.249 osób w oświacie, uznanych za
nieprzydatne do pełnienia funkcji kierowniczych. Pracę straciło również 1.000 dziennikarzy oraz 1.329 osób zatrudnionych
w szkołach wyższych. Usunięto ze stanowisk kilkudziesięciu rektorów, dziekanów i dyrektorów instytutów naukowych. Za sympatię
do „Solidarności” odwołano dziesiątki sędziów i prokuratorów.
Władzom chodziło nie tyle o unicestwienie „Solidarności”, ile
o jej opanowanie i zmianę jej charakteru – odkleić ekstremę od
zdrowego nurtu klasy robotniczej (metodą izolacja i agentura)
i utworzyć ludową, a najlepiej socjalistyczną „Solidarność”.
Działalność opozycji obserwowano w MSW z drobiazgową
dokładnością. Odnotowywano „przekreślenie pozycji TKK
w strukturach podziemnych”, „zajęcie przez L. Wałęsę pozycji
autorytetu moralnego”, a także polaryzację stanowisk w sprawie
stosunku podziemia do władz, a więc problemu kompromisu
bądź porozumienia. W 1987 r. w dokumentach MSW pojawiły
się konstatacje, że „większość zasadniczych, kierunkowych tez
NSZZ „Solidarność” jest zbieżna z tym, co rozważane jest po
naszej stronie”, oraz przemyślenia „jaką przyjąć koncepcję porozumienia i jak wmanewrować w nią opozycję?”.
Elity ukształtowane w ramach technik operacyjnych prowadzonych w środowiskach opozycyjnych, akademickich
i solidarnościowych są specyficznym owocem stanu wojennego
i przykładem patologii wprowadzonych do III RP z PRL. Te elity
w ogromnym stopniu kształtowały i nadal kształtują opinie i poglądy Polaków, a szczególnie młodzieży. Czy więc dziwi to, że
30 już z górą lat ciągle jest problem z oceną stanu wojennego?
Stan wojenny przetrącił moralny kręgosłup wielu wydawałoy
się porządnym ludziom. Wielu Polaków przestraszyło się agresji
i przemocy i odeszło w tzw. prywatność. Instynkt przetrwania
okazał się silniejszy niż przywiązanie do wartości, którymi ludzie
cieszyli się przez półtora roku.
Przekreślono samoorganizujące się, obywatelskie społeczeństwo, które przed stanem wojennym było o włos, na wyciągnięcie
ręki. Niedopuszczenie do tego, to właśnie zbrodnia generała
Jaruzelskiego, której wybaczyć się nie da.
Stan wojenny to czas bohaterstwa, ale i czas zdrady. Gdy jedni
podjęli walkę o niepodległość, inni dołączyli do obozu władzy.
Udało się wyeliminować wielu autentycznych liderów, ludzisymboli pierwszej „Solidarności”. Wieloletnie działania SB
i akcje dezintegracyjne pomagały wykreować nowych działaczy
co pozwoliło podzielić opozycję na dwie części: „konstruktywną”
i „niekonstruktywną”.				
(ws)

Łowisko wędkarskie

w Ustroniu-Nierodzimiu
oferuje świeże ryby świąteczne:
karp, amur, tołpyga, sum, jesiotr i inne
Przy zakupie większej ilości możliwy transport.
Informacje 504 468 293 www.lowisko-ustron.pl
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CENNE NAGRODY

To był już IV Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinarnych na Święta Bożego Narodzenia zorganizowany przez Miejski Dom
Kultury „Prażakówka” przy współpracy
Urzędu Miasta Ustroń. Patronat nad nim
objął poseł Czesław Gluza oraz burmistrz
Ireneusz Szarzec.
Z roku na rok w imprezie bierze udział
więcej uczestniczek i poziom stale się
podnosi. W tym roku w szranki stanęło
8 kół gospodyń wiejskich i 3 osoby indywidualnie. Koła z: Brennej, Wiślicy,
Lesznej Górnej, Dębowca, Kozakowic oraz
z Ustronia Centrum, Lipowca i Nierodzimia,
a także Zofię Bojdę z Lipowca, Alinę Czyż
z Ustronia i Helenę Szturc oceniało jury
w składzie: Jarosław Lubecki – przewodniczący, mistrz kucharski, szef kuchni
restauracji Angel’s i Sissi w Ustroniu,
Grzegorz Nikiel – mistrz kucharski, szef

kuchni w Karczmie Ondraszkowej, Grzegorz Bilnicki – mistrz kucharski, doradca
kulinarny Ogólnopolskiej Firmy Spożywczej „Dorado”, szef kuchni Hotelu Jawor
w Bielsku-Białej.
Potrawy podzielono na trzy kategorie - ciasta, ciasteczka i inne słodkości,
pasztety i wędzonki, potrawy z ryb,
a oceniano nie tylko ich wygląd, zapach
i smak, ale również wystrój stoiska, użycie
nazw gwarowych, zgodność receptury
z tradycją, pomysłowość i oryginalność.
Specjałów przygotowanych przez gospodynie z regionu cieszyńskiego mogli spróbować wszyscy chętni, którzy wykupili
cegiełki, ale oczywiście pierwszeństwo
mieli sędziowie. Ocenili poziom konkursu
bardzo wysoko, podkreślili, że panie przygotowały swoje stoiska na bogato, a potrawy były różnorodne i smaczne. Po długich

Jak się spotkają dwie przedsiębiorcze siostry, to zawsze coś dobrego z tego wyniknie.
Ewa Słowik, wychowawczyni w Przedszkolu nr 2 w Ustroniu i radna Olga Kisiała, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu postanowiły sprawić radość najmłodszym
i zorganizowały pieczenie ciasteczek. Na ul. Strażacką z przewodniczącą KGW przyjechały:
Henryka Chrapek, Klaudia Kisiała i Adriana Labudek. Dzieci uwielbiają ugniatać plastelinę,
masę solną, glinę, a podczas zajęć 17 grudnia ich tworzywo dodatkowo wspaniale pachniało i smakowało. Pod okiem doświadczonych cukierniczek powstały kocie oczka, kruche
babeczki z nadzieniem z mleka w proszku, buziaczki i pierniczki z czekoladą. Zabawa była
przednia, a efekty bardzo smaczne. Następnego dnia przygotowano ucztę dla ducha. Odbył
się koncert kolęd w wykonaniu: E. Słowik – flet poprzeczny, K. Kisiały – flet prosty, keyboard
i Kuby Pieńkowskiego – saksofon.
Fot. M. Niemiec
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i burzliwych obradach wydano werdykt:
w kategorii ciasta, ciasteczka i inne słodkości – 1. KGW Kozakowice, 2. Zofia
Bojda, 3. Alina Czyż; w kategorii pasztety
i wędzonki – 1. KGW Leszna Górna, 2.
KGW Ustroń Lipowiec, 3. KGW Ustroń
Centrum; w kategorii potrawy z ryb – 1.
KGW Brenna, 2. KGW Wiślica, 3. KGW
Ustroń Nierodzim. Wyróżnienia: Helena
Szturc, KGW Dębowiec.
Piątek, trzynastego był dla pań bardzo
szczęśliwy, a jeszcze bardziej dla tych, którzy mogli popróbować świątecznych dań.
Za to niebo w gębie należały się nagrody.
Wręczała je naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Ustroń Danuta Koenig oraz sekretarz miasta Ireneusz Staniek, który stwierdził, że tak
modne obecnie programy kulinarne mogą
się schować przy paniach.
Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy
i kalendarze ścienne, zaś laureaci i wyróżnieni otrzymali bardzo cenne nagrody
rzeczowe, ufundowane przez posła Cz.
Gluzę i MDK „Prażakówka”. Te za pierwsze miejsca musiało odbierać kilka pań.
W gustownie zapakowanych paczkach
znalazły się zestawy talerzy, szybkowary,
teflonowe patelnie, brytfanny, blachy do
pieczenia, zestawy desek do krojenia, naczynia żaroodporne, noże i inne akcesoria
kuchenne, które bardzo się przydadzą
w codzienne pracy.
Okazji do spotkania się z członkiniami
kół gospodyń wiejskich nie omija Gertruda
Proksa, członkini Zarządu Rady Krajowej
KGW, jednocześnie przewodnicząca KGW
Dzięgielów oraz Danuta Kożusznik, prezes
Zarządu Rejonowego Związku Rolników
i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Panie tradycyjnie wręczyły nagrodę
specjalną za najpiękniejsze stoisko, która
w tym roku przypadła KGW Dębowiec.
Ufundował ją RZRiOR.
Na zakończenie dyrektor MDK, Barbara Nawrotek-Żmijewska zaprosiła
uczestniczki na kolejną edycję w roku
2014. W kalendarzu mamy więc już
dwie ważne imprezy propagujące tradycje kulinarne regionu, na wiosnę uznany
konkurs potraw na zapusty i Wielkanoc
w Zebrzydowicach, a w grudniu – młodszy
stażem, ale już ważny konkurs potraw na
Boże Narodzenie w Ustroniu.
Monika Niemiec
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Rok na piątkę z plusem
Mimo niełatwej sytuacji gospodarczej w kraju, rok 2013 był dla Mokate bardzo udany. Ustrońska firma dokonała ważnych
inwestycji, jej pozycja na rynkach zagranicznych się wzmocniła, a plany na 2014 rok są ambitne.
Najważniejszym wydarzeniem w mijającym roku dla Mokate, było bez wątpienia
ukończenie budowy trzeciej już wieży
rozpyłowej, która stanęła w Żorach (pierwsza powstała w Ustroniu, druga również
w Żorach). Jest to jedna z największych
i najnowocześniejszych instalacji tego typu
w Europie. Pozwala na wytwarzanie półproduktów, które znajdują zastosowanie
w produkcji lodów, ciast, chlebów, deserów, napojów, zup w proszku i pasztetów
na całym świecie. Wyposażenie wszystkich wież rozpyłowych Mokate stanowią
linie technologiczne najnowszej generacji,
które są szczytowym osiągnięciem techniki w tej dziedzinie. Co ważne, powierzchnia i możliwości nowej wieży już teraz są
wykorzystywane w 100 procentach, co
stanowi ogromny sukces działu Business
Unit pod przewodnictwem dra Adama
Mokrysza.
Mokate nie poprzestało jednak na żorskiej inwestycji. Fabryka w Ustroniu
zyskała bowiem nowoczesny magazyn
pozwalający przechowywać w idealnych
warunkach mieszanki herbaciane, a sam
zakład został doposażony w nowoczesne
linie i urządzenia pakujące. Przedsięwzięcia te wiązały się z linią herbat Loyd
w piramidkach, na rozwój których firma
kładzie duży nacisk.
W kontekście inwestycji, ważną kwestią
w 2014 roku będzie powiększenie ustrońskiej fabryki, na terenie której powstanie
kolejny nowoczesny obiekt.
Waga eksportu
Tak jak i w latach poprzednich, jednym z głównych filarów rozwoju Mokate
w 2013 roku pozostał eksport. Firma
oferuje dziś kawy (mielone, ziarniste i
instant), miksy kawowe, czekoladowe,
śmietanki i herbaty w jednym pakiecie i
z jednej lokalizacji. Jest to jeden z największych atutów, bo tak szeroką gamę
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wyrobów spotykamy dziś niezwykle rzadko u polskiego producenta działającego
na rynkach międzynarodowych. Wyroby
ustrońskiej firmy eksportowane są do 70
krajów na całym świecie. Sprzedają się z
powodzeniem m.in. w takich państwach
jak Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia,
Wielka Brytania, czy też nawet w tak
odległych od siebie rejonach świata jak
Tajlandia, Malediwy i Japonia.
Warto zwrócić uwagę, że w mijającym roku Mokate wzmocniło pozycję
w Czechach, gdzie ma swoją fabrykę,
oraz na Słowacji i na Węgrzech. Znacznie
poprawiło także notowania na Bałkanach
i w krajach nadbałtyckich, w których
udało mu się uzyskać status wicelidera
pod względem sprzedaży herbat, za które
w firmie odpowiada Sylwia Mokrysz.
Takie rezultaty, to oczywiście efekt wysokiej jakości oferowanych produktów,
a także doskonałej i profesjonalnej pra-

cy sił sprzedaży oraz działów eksportu
i marketingu.
Rozwój i plany
Na pomyślność w 2013 roku złożyło
się również zwiększenie udziałów Mokate w segmencie HoReCa (gastronomia
hotelowa, rynek restauracyjny, catering)
oraz postępy, które poczynił firmowy dział
logistyki. Czynniki znacząco wpłynęły na
rozwój firmy i jej konkurencyjność.
Mokate z pewnością nie osiądzie jednak
na laurach i w 2014 roku będzie starało
się co najmniej powtórzyć wyniki z ostatnich 12 miesięcy. – Chcemy kontynuować
wszystkie trendy wzrostowe oraz systematycznie wzmacniać naszą pozycję na
rynkach zagranicznych. Konkretyzujemy
również plany akwizycyjne na 2014 rok,
który – mam nadzieję – będzie równie
udany, jak ten mijający – podsumowuje
Teresa Mokrysz, właścicielka grupy firm
Mokate.
(JCH)
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www.ustron.pl
21 XII 16.00			 Promocja 16. Tomu Pamiętnika Ustrońskiego,
Muzeum Ustrońskie
31 XII 23.00			 Przywitanie Nowego Roku, rynek
3 I		 18.00 Koncert Noworoczny: „Wielka sława to żart…”,
										 w wyk. śpiewaków i tancerzy Teatru Muzycznego
									 z Poznania, MDK „Prażakówka”, Cena biletu: 30 zł
4 I		 16.00 Ekumeniczny Wieczór Kolęd, w wyk. EL
										 „Czantoria”, Chóru katolickiego „AVE”, Ustroń										 skiego Chóru Ewangelickiego, Tekli Klebetnicy,
										 Janusza Śliwki z solistami, MDK „Prażakówka”,
										 Wstęp wolny

dziesięć lat temu
Wysoka Izbo...

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl
Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.
UWAGA! Profesjonalne pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546-764.
Usługi stolarskie: zabudowy,
meble itp. 33 854-43-86, 601821-157.
Rencista chce dorobić. 731-870659.
Mieszkanie do wynajęcia M-2.
605-849-500.
Pokój do wynajęcia. (33) 85451-97.
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Fot. W. Suchta
Choinki świąteczne - świerk,
jodła, rózne gatunki. Ustroń, ul.
Komunlna 3 (obok Tesco). 606884-820, (33) 823-01-14.
Pilnie poszukujemy dużych, widokowych terenów dla zdecydowanych klientów. Lokum, tel. 603
244 518.
Drewno do kominków: buk, olcha,
wierzba, wysezonowane, suche,
pocięte, sprzedam tanio. (33) 85435-03, 509-940-503.
Sprzedaż choinek - sosna, świerk,
jodła oraz stroików i wianków
świątecznych. Ustroń, ul. Polańska 32. (33) 854-33-02, 607835-473.
Kupię zbiornik hydroforowy około
400l. w dobrym stanie. 505-168217.
Lokal Użytkowy do wynajęcia
obok sanatorium "Równica". 505168-217.
Do wynajęcia mieszkanie 40m2,
budynek jednorodzinny, osobne
wejście. 506-738-934.
Sprzedam stół okrągły, średnica
920 cm - 100zł. 609-147-364.
Skup samochodów do 5000 zł.
Zadzwoń na pewno się dogadamy.
515-409-571.
Auto-złom. Skup samochodów całych lub powypadkowych.
515-409-571.
Ustroń. Wynajmę mieszkanie
50m2, 900zł. 669-835-888, 691740-311.

W poniedziałek, 15 grudnia pogoda oszalała. Na przemian
świeciło słońce albo niebo zasnuwały czarne chmury. W pewnym
momencie nieśmiało zaczął sypać śnieg, ale wydawało się, że za
chwilę znowu zrobi się pogodnie. Jednak śnieg padał coraz gęściej
i wystarczyła godzina, żeby zrobiło się biało. Potem śniegu już
tylko przybywało, napadało go kilkanaście centymetrów. Zanim
drogowcy ruszyli do pracy, samochody jeździły 10 km na godzinę.
Nie obyło się bez stłuczek. Następnego dnia, nawierzchnie były już
czarne, chodniki odśnieżone.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Poza stałymi punktami obrad, wypowiadali się goście: poseł
Jan Szwarc i radny powiatowy Bronisław Brandys. Poseł mówił
o sytuacji politycznej w kraju, pracach parlamentu, poinformował
również o tym, że Urząd Marszałkowski przeznaczył na dalszą
budowę obwodnicy przez Polanę w kierunku Wisły 20.000.000
zł w przyszłym roku. (…) – Stan dróg jest tragiczny – mówił B.
Brandys. – Drogi gminne są w o wiele lepszym stanie niż powiatowe. Jeżeli budżet na drogi powiatowe wynosi 7 mln zł, to proszę
sobie policzyć, ile to jest skoro dróg powiatowych mamy 366 km,
w tym 132 km na terenie miast i 234 km na terenach zamiejskich.
Sytuacja jest bardzo trudna.
10 grudnia po mszy koncelebrowanej w kościele św. Klemensa
odbyło się poświęcenie kaplicy przedpogrzebowej. (...) Ks. A. Zuber
w obecności parafian i duchownych dokonał poświęcenia. Obok
nowej kaplicy trwają prace związane z rozbiórką starej. W jej
miejscu ma powstać nowy obiekt na terenie parafii św. Klemensa,
przy czym kaplica będzie jego integralną częścią.
Dwa występy w reprezentacji Polski w piłce nożnej ma już na
swoim koncie Adrian Sikora z Ustronia. Po raz pierwszy wystąpił
w meczu z Maltą. Wszedł na boisko w 81. min. spotkania i już
w 82. min. strzelił bramkę. Była to najszybciej zdobyta bramka
przez debiutanta w historii reprezentacji Polski. W kolejnym meczu z Litwą A. Sikora wyszedł na boisko w podstawowym składzie
i grał całą pierwszą połowę meczu. Z jego podania pada pierwsza
bramka dla Polski. Gdyby jeszcze wykorzystał sytuację sam na
sam z bramkarzem, ocena jego występu byłaby bardzo wysoka.
A. Sikora w piłkę nożną zaczynał grać w KS „Czantoria” w Nierodzimiu, a następnie przez kilka lat w Kuźni Ustroń, gdzie praktycznie nauczył się piłkarskiego rzemiosła.
Wybrała: (mn)

			
19-20.12			Centrum				 ul. Daszyńskiego 8
21-22.12			Na Zawodziu				
23-24.12			Elba				
25-26.12			W Nierodzimiu			
27-28.12			Centrum				
29-30.12			 Pod Najadą				
31.12-1.1	Na Szlaku				
2-5.1			Centrum

			tel. 854-57-76
ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02
ul. Skoczowska 111 			tel. 858-60-76
ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
ul. 3 Maja 13				tel. 854-24-59
ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
ul. Daszyńskiego 8
tel. 854-57-76
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y KRZYŻÓWKA

ŚWIĄTECZNA

POZIOMO: 1) grubasy na macie, 3) obniżka, rabat, 6) wykaz rozpraw sądowych, 11) była
czołowa polska tenisistka, 12) obraza słowna,
15) umrzyk w zwojach, 16) dworski śpiewak
i grajek, 17) sztuczna kwoka, 18) ojczyzna,
19) jazda turecka, 21) poręczyciel weksla,
26) opera Verdiego, 28) kamień półszlachetny,
30) dętka bez powietrza, 31) wypłata na koncie,
33) różanecznik, 34) Światowa Federacja Lekkiej Atletyki, 36) dziesięć dziesiątek, 37) metal
występujący w minerałach, 38) w niej pistolet,
40) silny zapach, 41) typ programu komputerowego, 44) napój alkoholowy, 47) królewskie
taxi, 49) obiekt latający, 50) prawy dopływ
Wołgi, 51) mocny argument, 54) ciecz żrąca,
57) szeroka ulica, 59) imię żeńskie, 61) imię
Rosjanek, 63) założenie, 65) cenny kruszec,
68) greckie naczynie, 71) królewscy z Madrytu,
73) były czołowy polski napastnik, 76) druga
litera alfabetu, 77) Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska, 79) karetka pogotowia, 80) lisie
„M”, 81) aparat fotograficzny made in ZSRR,
83) wokół obrazu, 85) imię amerykańskiego
menedżera Gołoty, 86) bogini łowów, 88) talon na święta, 89) ze stolicą Erewan, 90) imię
żeńskie, 91) ukraińska terenówka.
PIONOWO: 1) Warszawa, 2) krwawa łaźnia, 4) męska choroba, 5) koleżanka Bolka i Lolka, 6) porcja dla pieca hutniczego,
7) przydatny na szlaku, 8) wydawane
w szatni, 9) podział jądra komórkowego,
10) malują nimi przedszkolaki, 13) rzeka
w Hiszpanii, 14) lodowy opad, 20) do spłacenia, 22) Piastowska na Wzgórzu Zamkowym, 23) rudy spryciarz, 24) imię żeńskie, 25) straciła (w piosence) przyjaciela,
26) imię reżysera japońskiego Kurosawy,
27) kod genetyczny, 29) stróż podwórka, 30) owoc
egzotyczny, 32) Krakowsko-Częstochowska,
35) słynny biegacz etiopski, 38) więzienna firanka,
39) wąż dusiciel, 42) czerwieni się w zbożu,
43) lekki utwór sceniczny, 45) statek rybacki,
46) czas na coś, 47) trafia na kamień, 48) chodzą do tyłu, 52) Telewizyjna Agencja Informacyjna, 53) obfity deszcz, 55) sejmowy sprzeciw,
56) symbol chemiczny glinu, 58) zasuwa na
tamie, 60) blask wokół głowy, 61) stolica nad
Wisłą, 62) Liga Obrony Kraju, 63) tafla wody,
64) związek autorów i kompozytorów polskich,
66) na wyposażeniu włamywacza, 67) strój
sędziego, 69) ktoś szczególnie uzdolniony,
70) stan w USA, 72) kręcona fryzura, 74) morze
po angielsku, 75) syn Dedala, 78) duży garnek,
82) stolica Włoch, 83) na wigilijnym stole,
84) Lisa na obrazie, 86) mocne piwo angielskie,
87) herbatka wyspiarza.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym
rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 3 stycznia. Do wygrania dwie nagrody pieniężne po
50 zł , książki pt. „Przez szacunek do duchowego
autorytetu” oraz płyty DVD „Odważna i pełna
wdzięku” i „Mężczyzna w pełnej zbroi” ufundowane przez wydawnictwo Koinonia.
					
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 49
					

BARBARA PO WODZIE

Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę
ustrońskiego wydawnictwa Koinonia otrzymuje Anna Cieślar z Ustronia, ul. Źródlana.
Zapraszamy do redakcji.
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Z książki „Przez szacunek do duchowego autorytetu” Henryka Wieji dowiemy się, że Bóg pragnie
uczynić nas ludźmi Jego wpływu i autorytetu. Autorytet rodzi się zawsze w relacji wzajemnego
zaufania, poprzez okazywanie sobie szacunku. Autor pokazuje, jak znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania życiowych problemów. Już po kilku stronach lektury uwierzysz, że możesz im podołać!
Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
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Radość po ostatnim gwizdku.

Fot. W. Suchta

samodzielny lider
MKS Ustroń - NOSiR I Mysłowice 27:25 (13:16)

W niedzielę 15 grudnia w sali SP-1 rozegrano mecz piłki ręcznej wojewódzkiej
ligi juniorów młodszych. MKS podejmował rywali z Mysłowic, przy czym obie
drużyny były na czele tabeli mając po
20 punktów. W meczu rozegranym we
wrześniu w Mysłowicach MKS przegrał
czterema bramkami.
Pierwsza połowa tego spotkania to
przewaga gości, którzy prowadząc w 10
minucie dwoma bramkami dwukrotnie
rzucali w poprzeczkę. MKS w 17 min.
doprowadza do remisu 9:9, ale końcówka
należy zdecydowanie do Mysłowic.
Po siedmiu minutach drugiej połowy
MKS remisuje 16:16, a następnie wychodzi na jednobramkową przewagę. Niestety
od 41 minuty spotkania Mysłowice grają
przez 2 minuty w przewadze i to wykorzystują zdobywając dwie bramki. Kolejne minuty to ponownie przewaga MKS
i prowadzenie 25:22 na siedem minut przed
końcem. Po raz kolejny drużyna Mysłowic
ma na boisku o jednego zawodnika więcej
i nasza przewaga topnieje do jednej bramki.
Na dwie minuty przed końcem jest remis.
MKS rzuca bramkę, ale ostatnią minutę
goście ponownie grają w przewadze. Jest
bardzo nerwowo, Nasza drużyna mądrze
się broni. Na 30 sek. przed końcem trener
MKS Piotr Bejnar bierze czas. Gdy gra
zostaje wznowiona, goście starają się kryć
indywidualnie, co MKS wykorzystuje,
gdy Michał Jopek gubi kryjącego i rzuca
bramkę pieczętując zwycięstwo.
Mecz emocjonujący, stąd nic dziwnego,
że ostatni gwizdek kibice powitali gromkim okrzykiem tryumfu.
MKS Ustroń wystąpił w składzie
(w nawiasach rzucone bramki): Kamil Kopieczek, Damian Kurowski, Witold Chwastek – Michał Jopek (7), Mateusz Turoń

(3), Krzysztof Bielesz (2), Marek Cholewa
(4), Dawid Jenkner (7), Adrian Miśkiewicz
(4), Arkadiusz Czapek, Szymon Gogółka,
Krzysztof Kotela, Damian Bujok.
Po meczu trener MKS Piotr Bejnar
powiedział: - Udało się pokonać lidera
tabeli, zespół bardzo dobry, doświadczony i z sukcesami. Przypomnę, że w tym
roku w Gimnazjadzie zajęli 5. miejsce
w Polsce, a w klubowych mistrzostwach
byli na 7. miejscu. Sam mecz nie stał na
wysokim poziomie sportowym, widać
było po zespołach, że to końcówka sezonu
i stąd duże zmęczenie. Dużo błędów, wiele
strat, niewykorzystanych sytuacji, słaba
skuteczność, natomiast duże emocje. Słabo

zagraliśmy końcówkę pierwszej połowy
tracąc cztery bramki i Mysłowice uciekły
na trzybramkowe prowadzenie, natomiast
rewelacyjnie zagraliśmy po przerwie dziesięć minut. Na siedem minut przed końcem
prowadziliśmy trzema bramkami i powinniśmy dowieźć zwycięstwo, ale chyba
drużyna poczuła się zbyt pewnie i nastąpiła
nerwowa końcówka, ale udało się wygrać.
Na pewno po raz kolejny dobrze spisał się
nasz bramkarz, drugi dobry mecz zagrali
skrzydłowi rzucając po siedem bramek.
Cztery ważne bramki padły z koła i to na
pewno nasze plusy. Zaliczyliśmy sporo
strat, błędów w obronie, do tego zagraliśmy na najniższej w sezonie skuteczności.
Zostaliśmy samodzielnym liderem i mamy
jeden mecz jeszcze w grudniu i jeden
w styczniu. Pozycję mamy bardzo dobrą,
bo jesteśmy po dwóch meczach z Mysłowicami, a Piekary Śląskie podejmujemy
u siebie. Do końca dziesięć ważnych
meczów w tym dwa bardzo ciężkie na
wyjeździe w Chorzowie i Zawierciu. Wiele
jeszcze może się wydarzyć, więc dalej
cierpliwie pracujemy. Wojsław Suchta
1
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MKS Ustroń
12
GKS Olimpia I Piekary Śl. 12
MOSiR I Mysłowice
12
KS Viret CMC Zawiercie 11
MKS .Siemianowice
12
MKS Zryw Chorzów
11
UKS MOSM Bytom
12
SPR Grunwald Ruda Śl. 12
SPR Zagłębie Sosnowiec 11
GKS Olimpia II Piekary Śl. 11
SPR Pogoń 1945 Zabrze 10
MOSiR II Mysłowice
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Kajetan Kajetanowicz, czterokrotny rajdowy mistrz Polski oraz pilot Jarosław Baran zostali
odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski nadał im odznaczenie państwowe za zasługi dla rozwoju i upowszechniania
sportu. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał doradca, Jan Lityński. Uroczystość
odbyła się w poniedziałek, 16 grudnia, w Pałacu Prezydenckim.
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