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Rozmowa z ł o w c z y m Karolem Gluzą i sekretarzem
M i r o s ł a w e m Kulisem z Koła Łowieckiego „Jelenica".
Jak duże jest Koło Łowieckie „Jelenica"?
Mirosław Kulis: — Myśliwych, którzy polują, jest dokładnie 39.
Czy ostatnio liczba członków zwiększyła się?
MK: — Mamy obecnie dwóch kandydatów. Liczba myśliwych przez
ostatniedwa lata nie zmieniła się, trzeba jednak dodać, że wcześniej było
nas mniej. Często zdarza się, że kandydaci rezygnują, lub zaniedbują
obowiązki i wtedy Koło nie dopuszcza takiego kandydata do egzaminu.
Jak się zostaje członkiem koła łowieckiego?
MK: — Przez co najmniej rok trwa staż. W tym czasie kandydaci
przechodzą szkolenie organizowane przez Wojewódzką Radę Łowiec
ką, a potem przystępują do egzaminu. Podczas stażu uczestniczy się we
wszystkich pracach koła: polowaniach, dokarmianiu zwierzyny, ze
braniach. Praktycznie trzeba wykonywać wszystkie obowiązki nie
mając prawa do polowania.
Na czym polega egzamin?
MK: — Wykazać trzeba się wiedzą o myślistwie, biologi i zwierzyny,
dokładnym regulaminie polowań, przepisach bezpieczeństwa — ob
chodzenia się z bronią. Jest też kontrolne strzelanie z broni myśliwskiej.
Znać muszą też tradycje i etykę łowiecką, język łowiecki, a także
kynologię myśliwską. Po stażu, kursie i egzaminie zostaje się członkiem
koła. Dopiero wtedy można się starać o zezwolenie na zakup broni
myśliwskiej.
Mówi się, że myślistwo jest dosyć drogie. Ile rocznie to kosztuje?
Karol Gluza: — Faktycznie sprzęt jest drogi. Najtańsza dubeltówka
kosztuje 610 milionów. Strój, buty też są drogie. Składka do Polskiego
Związku Łowieckiego to 380 tys. zł rocznie, ponadto wpłacamy składkę
do Kola, która u nas wynosi 60 tys. Są koła, w których ta opłata sięga
300 tys. Wszystko zależy od ustaleń członków. Pamiętać trzeba, że
płacimy odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Szko
dy powodują głównie dziki i jelenie. Pieniądze uzyskiwane w skupie za
odstrzeloną zwierzynę nie wystarczają na to, więc ważne są inne
dochody m. in. ze składek. W tym roku szkody łowieckie w naszym Kole
wyniosły około 30 min zł. Do tego dochodzi około 12 min za dzierżawę
terenu.
Ile polowań na terenie Ustronia organizujecie w ciągu roku?
KG: — Nasz teren sięga również do Brennej. W ciągu roku or
ganizujemy około 14 polowań zbiorowych w naszym okręgu łowieckim.
Na jaką zwierzynę poluje się zbiorowo?
KG: — Na polowaniach zbiorowych strzelamy głównie do dzika, lisa,
raz w roku do zająca.
A czy na zbiorowych polowaniach nie strzela się do saren?
KG:
W zasadzie nie, a na rogacza w ogóle nie wolno polować
zbiorowo.
De zwierzyny upolowano w tym roku w Ustroniu?
MK: — Przykładowo, na dzień dzisiejszy 9 sztuk dzików, a na
lisy jeszcze nie polowaliśmy, gdyż sezon polowań rozpoczyna się
pod koniec października. W ubiegłym roku w Ustroniu upolowano 38
lisów.
Mówi się o tym, że w Ustroniu jest zbyt wiele zwierzyny, że pojemność
łowiska jest przekroczona. Czy taki pogląd jest prawdziwy?
(dokończenie na str. 2)

Fot. W. Suchta
llill!

SANKTUA
W HERMANICA
19 września, w parafii Matki Boskiej Królowej Polski roz
poczęły się rekolekcje parafialne, które miały na celu przygoto
wać wszystkich wiernych d o wzięcia udziału w uroczystościach
intronizacji obrazu Matki Boskiej i poświęcenia dla niego
kaplicy. W czasie trwania rekolekcji 22 września, w środę,
ksiądz biskup Janusz Zimniak uroczyście poświęcił dzwony,
które dla parafii ufundowało anonimowo kilka rodzin. Rekole
kcjami została objęta cała parafia, zarówno dorośli, dzieci
i młodzież.
25 września w Ustroniu Hermanicach odbyła się niezwykła
uroczystość: intronizacji łaskami słynącego obrazu Matki Bos
kiej, daru Polskiej Prowincji Dominikanów i Klasztoru Gidels
kiego oraz poświęcenia kaplicy, o godzinie 14.30 Ojcowie
Dominikanie przywieźli cudowny obraz Matki Bożej d o koś
cioła św. Klemensa, j a k o d o macierzystej parafii, w której
zrodziła się myśl powstania Sanktuarium Maryjnego Ziemi
Cieszyńskiej w Hermanicach. W tutejszym kościele Maryję wraz
z Dzieciątkiem uczczono nabożeństwem, które prowadził
ksiądz kanonik Leopold Zielasko. Uroczystość uświetnili swoją
obecnością Ojciec Tadeusz Marek — Prowincjał Dominikanów,
Ojciec Bogumił Jasiński, ksiądz Infułat Stefan Cichy.
O godzinie 16.00 z parafii św. Klemensa wyruszyła ulicami
naszego miasta procesja, którą prowadził biskup diecezji biels
kożywieckiej Tadeusz Rakoczy. Otwierał ją krzyż niesiony
przez ministrantów, następnie w procesji podążały dzieci,
młodzież, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej
z Nierodzimia, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponadto ministranci, siost
ry zakonne, ksiądz kanonik, przedstawiciele wszystkich klasz
torów dominikańskich w Polsce, księża dekanatu wiślańskiego,
burmistrz Miasta Ustronia Kazimierz Hanus, burmistrz Skoczo
(dokończenie na str. 4)

(dokończenie

na str. 2)

KG: — Stany zwierzyny od pewnego czasu utrzymują się na tym
samym poziomie. Mamy łowiecki plan hodowlany. Co roku prze
prowadzamy inwenteryzację, a pojemność łowiska ustala nadleśnictwo.
Wszystko co jest ponad stan ulega odstrzeleniu. Nie może dojść do
sytuacji, że wystrzela się wszystko do dna. Gospodarka zwierzyną jest
ściśle planowa.
Kiedy dokonuje się inwenteryzacji łowiska?
MK: — Przeprowadzamy ją w zimie, najczęściej w lutym, gdyż wtedy
najłatwiej jest policzyć zwierzynę.
Jakie są wyniki inwentaryzacji?
KG: — Najwięcej jest saren. Pojemność łowiska określono na 250,
a było ich 260. Dodaje się spodziewany przyrost i w ten sposób jest 80
saren do odstrzału, w tym 30 rogaczy, 32 kozy i 18 koźląt. Jeleni jest 30
sztuk, do odstrzału 17 przy pojemności łowiska 15. Dzików podczas
inwenteryzacji było 7 sztuk, pojemność łowiska wynosi 13 sztuk.
Z inwenteryzacji wynikało, że możemy odstrzelić jednego dzika. Jednak
dzik lubi się przemieszczać i dosyć dużo ich przyszło. W takim wypadku
Koło zwraca się do nadleśnictwa o zwiększenie ilości sztuk do odstrzału.
W przypadku dzika, o tym że zwiększyła się jego liczebność, informuje
nas ilość szkód przez niego wyrządzonych.
Na jakich zasadach myśliwy poluje indywidualnie?
MK: — Każde takie polowanie musi zgłosić u leśniczego. Poza tym
musi mieć z koła pisemne zezwolenie, w którym wyszczególnia się co
może odstrzelić i w jakim rejonie.
Co dzieje się z odstrzeloną zwierzyną?
MK: — Oddaje się ją do skupu, z wyjątkiem zajęcy, lisów, bażantów,
które myśliwi mogą zabrać.
KG: — Często po polowaniach dzielimy się, gdyż zdarza się, że jeden
ustrzeli trzy zające, inny żadnego. Jeżeli natomiast chce zabrać sarnę, to
musi za nią zapłacić.
A trofea myśliwskie?
MK: — Są własnością myśliwego. Odcina się głowę, atuszę oddaje się
do skupu.
KG: — Za trofeum też się płaci. Na przykład w naszym kole za
kilogram wieńca płaci się 50 tys.

Kot też poluje, ale nie hoduje..

TO I OWO
żKollC^
35 rok funkcjonuje Ośro
dek Sportowy „Start" w Wiś
le. Przez lata był prawdziwą
kuźnią olimpijczyków. Ostat
nio prowadzona jest moder
nizacja obiektów, by móc
przyjmować sportowców nie
pełnosprawnych.
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Fot. W. Suchta
Maleje liczba małżeństw za
wieranych w gminie Istebna,
W ub. r. na ślubnym kobiercu
stanęło 71 par, podczas gdy
w 1990 r. było ich 95.
*
*
Mieszkańcy Lesznej Górnej
liczą na otwarcie „swojego"
przejścia granicznego dla ru
chu paszportowego. Być może
nastąpi to w nadchodzącym
roku.
17 miejscowości w Polsce
należy d o tzw. sieci Miast Pro

Jakie największe trofea mają ustrońscy myśliwi?
KG: — Wieńce w granicach 6 kg, brązowy medal za dzika. Największy
dzik miał 120 kg, a jeleń 200 kg.
Czy polujecie poza Ustroniem?
MK: — Jesteśmy zapraszani na polowania do innych kół, za co się
rewanżujemy. U nas mało jest drobnej zwierzyny i chcąc na nią polować
musimy jeździć gdzie indziej.
Czy w Ustroniu występują rzadkie gatunki zwierząt?
KG: — Raczej nie. Jest niewielka ilość borsuka, który gdzie indziej
jest zwierzęciem pospolitym. Z ptaków są jastrzębie, jest krogulec,
myszołów, wstępują nawet kruki, których kilkanaście lat temu nie
było.
Jak zasobność łowiska wygląda w porównaniu ze stanem sprzed
kilkunastu lat?
KG: — Wtedy nie było dzików i jeleni.
Czym to było spowodowane?
KG:  Nie było tyle robactwa w lesie. Gdy się pojawiło przyszedł dzik,
który niszczy szkodniki leśne. Natomiast pojawienie się jelenia spowo
dowane jest przerzedzeniem się lasów. Poszycie przez to jest bogatsze, co
bardzo lubią jelenie.
Co jest głównym zadaniem Koła?
MK: — Koło zajmuje się głównie hodowlą, a dopiero częścią tego jest
odstrzał czyli zastąpienie naturalnych drapieżników, których u nas nie
ma.
KG: — Gdybyśmy nie prowadzili odstrzału to mielibyśmy okresy np.
wyginięcia saren poprzez choroby, które wybuchają, gdy danego
gatunku jest zbyt dużo. Zakupiliśmy bażanty, lecz też musimy strzelać
do kogutów, których jest za dużo, a to powoduje zmniejszenie się ich
rozmnażania. Kogut potrzebuje 56 kur, gdy jest ich mniej, trudno
wyhodować potomstwo.
Opiekujecie się też zwierzętami w czasie zimy.
MK: — Mamy swoje poletka z których zbieramy siano na zimę.
Czy w zbieraniu karmy na zimę uczestniczy młodzież szkolna?
MK: — Tak. Płacimy im za to 2000 zł za kilogram żołędzi i 1000 zł za
kg kasztanów. Czasami szkoła organizuje takie zbieranie. W ubiegłym
roku szkoła w Lipowcu zorganizowała takie zbieranie a my daliśmy im
5 min w formie dotacji.
Jak współpracujecie ze szkołami?
KG: — Każda szkoła ma przydzielonego członka Koła do bezpośred
nich kontaktów.
Co powinno się zmienić na waszym łowisku?
KG: — Przede wszystkim należałoby ograniczyć postronnym osobom
wstęp do lasu.
Znaczy, że tylko myśliwi mogliby chodzić po lesie?
MK: — Do Ustronia przyjeżdża dużo ludzi, którzy chodzą po lesie.
Przez to zwierzyna jest płoszona, jest bardziej nerwowa i wyrządza
większe szkody.
KG: — Wtedy też wchodzi na pola, bo skoro nie ma spokoju w lesie, to
szuka innych miejsc.
Kim są myśliwi?
MK: — Są to ludzie z różnych środowisk społecznych zainteresowani
przyrodą, jej życiem, a nie tylko strzelaniem. Dla myśliwego często
ważniejszy jest widok zwierzyny niż jej odstrzał.
KG: — Poza tym nikt się jeszcze na myślistwie nie dorobił. Do tego
trzeba mieć zamiłowanie.
„
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Rozmawiał: Wojsław Suchta
mujących Zdrowie. W gronie
tym jest Cieszyn.
*
Minęły dwa lata od opusz
czenia kraju przez szefów spó
łki Art. B. Bogusław Bagsik jest
nadal radnym w Cieszynie. N a
sesjach zdążył być 1,5 raza...
*
Wskaźnik umieralności nie
mowląt jest jednym z mier
ników stanu zdrowia społe
czeństwa. W rejonie cieszyńs
kim na 1000 urodzonych dzie
ci — umiera ok. 13 proc.

W gminie Chybie jest ok. 40
detalicznych i gastronomicz
nych punktów sprzedaży al
koholu.
*

*

*

Blisko 200 słuchaczy liczy
Nauczycielskie Kolegium Ję
zyków Obcych w Cieszynie.
W czerwcu opuściło je pierw
szych 42 absolwentów. Kil
ka dni temu zainaugurowa
no czwarty z kolei rok
szkolny.
(nik)

Po NeukirchenVluyn węgierskie Hajdunanas zostało partnerskim
miastem Ustronia. Stosowne dokumenty podpisali 1 października
w Urzędzie Miejskim w Ustroniu burmistrz Kazimierz Hanus i wice
przew. RM Franciszek Korcz oraz zast. burmistrza Hajdunanas Elas
Ondras. Pierwsze kontakty z Węgrami sięgają roku 1991. Wtedy
przeprowadzono wstępne rozmowy i wizytowano się. Później nastąpiła
wymiana grup młodzieżowych, muzyków.
•¿r • ¿r
Cieszący się sporą popularnością punkt Zakładu Ubezpieczeń Społe
cznych mieszczący się w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego zmienił godziny
urzędowania. Obecnie otwarty jest nadal we wtorki i piątki, z tym że od
godz. 14.15 do 17.15.
Tir
ćr
Zwiększyła się liczba bezrobotnych w naszym mieście. Jak poinfor
mowano nas w rejonowym Biurze Pracy w Cieszynie, 30 września
w Ustroniu było 411 bezrobotnych w tym 251 kobiet.
r * ćr
Mariola Zwierniak, Ustroń i Wiesław Bizoń, Wilamowice
Joanna Śliź, Ustroń i Janusz Wawrzyniak, Krotoszyn
Ewa Lipus, Ustroń i Grzegorz Górniok, Ustroń
•¿r * ir
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Olga Pawlas, lat 80, ul. Nad Bładnicą 10
ćr
t*

23.9.93 r.
Około godziny 12.40 doszło do
wypadku na ulicy Skoczowskiej.
Kierujący samochodem marki
Jelcz, na skutek defektu koła stra
cił panowanie nad kierownicą
i wpadł do potoka Młynówki.
Jeden z pasażerów doznał złama
nia podudzia prawej nogi i prze
bywa w szpitalu w Cieszynie.
23.9.93 r.
Około godziny 16.30 kierująca sa
mochodem marki Fiat 126p wyje
żdżając z ulicy Grabowej na ulicę
3 Maja, wymusiła pierwszeństwo
przejazdu i zderzyła się z prawid
łowo jadącym samochodem ma
rki VW Passat. Kierowcy trzeźwi.
Nałożono mandat karny.
26.9.93 r.
Około godziny 12.15 na ulicy Cie
szyńskiej, jadący samochodem
marki Fiat 125p, mieszkaniec La

23.9. — stwierdzono zanieczysz
czenie środowiska naturalnego
przez wyciek farby olejnej z przy
czepy samochodu marki Jelcz do
Młynówki. Sprawę przekazano
Wydziałowi Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
27.9. — wizja lokalna przy ulicy
Sztwiertni, dotycząca składowa
nia ziemi w pasie drogi bez ze
zwolenia.
28.9. — wizja lokalna wraz z pra
Przejeżdżający przez Ustroń uczestnicy Rajdu Wisły, zmuszeni byli
ograniczyć prędkość swych wyjących maszyn do 50 km/godz. Zmusił ich
do tego tłok na głównych ulicach miasta.
Fot. W. Suchta
ćr
it
W dniach 17—20 września na zaproszenie chóru Niederberg przeby
wała w NeukirchenVluyn Nauczycielska Estrada Ludowa „Czan
toria". 18 września w sali widowiskowej Instytutu Pedagogicznego
w NV „Czantoria" dała dwugodzinny koncert. 600 osób zgromadzo
nych na widowni gorąco oklaskiwało ustrońskich chórzystów. Podczas
pobytu „Czantoria" spotkała się także z władzami NV i zaprzyjaź
nionego z niemieckim miastem francuskiego Mouvaux.
r
ćr
28 września, w czasie trwania Sejmiku Samorządowego, senatorowie,
posłowie, władze wojewódzkie, delegaci na sejmik, burmistrzowie
i wójtowie mogli zapoznać się z wystawą zorganizowaną przez ustroński
Urząd Miasta. Zaprezentowano na niej osiągnięcia naszego miasta
w zakresie Ochrony Środowiska oraz działalność Polskiego Klubu
Ekologicznego.
(M)

S P R I N T E R K I
Wysoką formę utrzymują dwie najlepsze ustrońskie sprinterki. Anna
Gaś zdobyła brązowy maja! w sztafecie 4 x 100 m na Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce. A. Gaś trenuje obecnie
w klubie AZSAWF Kraków. Natomiast Beata Korzeń, obecnie
uczennica pierwszej klasy LO im. Kopernika w Cieszynie, na roze
granych 15 września Młodzieżowych Mistrzostwach Okręgowego Zwią
zku Lekkiej Atletyki w BielskuBiałej zwyciężyła dwukrotnie: w biegu
na 100 m z czasem 13,9 i w skoku w dal z wynikiem 4,86 m. B. Korzeń
pozostaje pod opieką trenerską Eugeniusza Trzepacza, nauczyciela
z SP2 w Ustroniu.
(ws)

zisk, jadąc do Ustronia, na łuku
drogi o mokrej, śliskiej nawierz
chni, wjechał na przeciwny pas
ruchu, zderzając się czołowo
z prawidłowo jadącym samocho
dem marki Fiat 126p. Nałożono
mandat karny w wysokości
300000 zł.
27.9.93 r.
Około godziny 10.25, na ulicy
3 Maja, koło stacji CPN doszło do
kolizji drogowej. Kierujący samo
chodem marki Polonez Truck,
mieszkaniec Katowic, podczas
manewru cofania uderzył w stoją
cy samochód marki Fiat 126p.
Nałożono mandat karny.
28.9.93 r.
Około godziny 14.40, na ulicy Sko
czowskiej kierujący rowerem mie
szkaniec Ustronia, nie zachowując
należytej ostrożności, nagle skręcił
w lewo i zderzył się z prawidłowo
jadącym samochodem marki Opel
Kadet, kierowanym przez miesz
kańca Niemiec.
(M.L.)
cownikami Wydziału Ochrony
Środowiska w sprawie ściętych
gałęzi z drzew przy nasypach kole
jowych do potoku Młynówka.
29.9. — interwencja na posesji
przy ulicy Mickiewicza w sprawie
nagminnego wypuszczania kur do
pobliskiego parku. Po trzykrot
nych upomnieniach sprawczynię
ukarano mandatem karnym.
29.9. — interweniowano w go
dzinach nocnych w sprawie za
kłócania porządku publicznego
w autobusie parkującym na placu
targowym.
(M.L.)

Podziękowanie
Rada Miejska i Burmistrz Miasta Uzdrowiska Ustroń
składają serdeczne podziękowania wszystkim o s o b o m
zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów d o Sejmu i Senatu R P n a terenie Ustronia.

Ze zbiorów Muzeum
Dziś prezentujemy jeden z drzeworytów Pawła Stellera pt. „Wodospady
u źródeł Wisły", wyko
nany w 1933 r.
W oddziale Muzeum
— Zbiory Marii Skalic
kiej, mieszczącym się
w budynku nr 68 przy ul.
3 Maja znajduje się kom
plet dzieł Pawła Stellera
jednego z najwybitniej
szych grafików Śląska,
zwanego także mistrzem
drzeworytu. P. Steller
urodził się w Ustroniu
w 1895 r., tu spędził swo
je dzieciństwo i w swych
pracach niejednokrotnie
ukazywał piękno beski
dzkiego krajobrazu.
Ten i inne drzeworyty
artysty można obejrzeć
na wystawie. Zaprasza
my!
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W HERMANICACH
(dokończenie ze str 1)
wa, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, poseł Kazmierz Wilk.
Z kościoła obraz wynieśli na swych barkach księża parafii św.
Klemensa. Od ulicy Konopnickiej d o ulicy Cieszyńskiej spoczy
wał on na ramionach matek ustrońskiech, od ulicy Cieszyńskiej
do pocztyojców, później do przejazdu kolejowego, gdzie znaj
duje się granica obu parafii niosła go delegacja młodzieży. N a
granicy przejęły go poszczególne stany parafii Ustronia Her
manie: górnicy, matki rodzin, ojcowie, członkowie Różańca
Świętego, dzieci z Korbielowa, młodzież, ministranci. N a teren
przykościelny wnieśli obraz klerycy dominikańscy..
O godzinie 17.00 n a placu przed nową kaplicą rozpoczęła się
msza św. pontyfikalna. Przywitania księdza biskupa w imieniu
parafii dokonał Joachim Liszka. Ofiarę Eucharystyczną spra
wował i Słowo Boże wygłosił ksiądz infułat Stefan Cichy. „Tak
jak wnieśli arkę przymierza my wnieśliśmy ten cudowny obraz.
Syn Boży wstąpił w łono tej, która porównywana jest do arki
przymierza. Maryja — arka przymierza jest dla nas wzorem. Tak
jak ona mamy przechowywać dar wiary i rozważać wielkie sprawy
Boże"... — mówił infułat. Ksiądz biskup ordynariusz Tadeusz
Rakoczy dokonał poświęcenia ołtarza, na którym od tej pory
ma być sprawowana ofiara mszy św. W czasie sprawowania
Eucharystii odczytano list od biskupa Damiana Zimonia,
skierowany d o Ojca proboszcza i całej parafii hermanickiej. „Ze
względu na trwające wizytacje duszpasterskie nie mogę przyje
chać do Ustronia w sobotę, 25 września br. Na uroczystości
będzie mnie reprezentował ksiądz infułat Stefan Cichy. Łączę się

Fot. W. Suchta
Wzrost cen gazu, a co za tym
idzie wzrost kosztów ogrzewa
nia budynków, spowodował
powracanie do stosowania pa
liw stałych, w tym do najtań
szych gatunków węgla nieko
rzystnych pod względem eko
logicznym. Będąc miejscowoś
cią uzdrowiskową, Ustroń na
swe środowisko naturalnie mu
si zwaracać szczególną uwagę.
Dlatego też burmistrz Kazi
mierz Hanus zwrócił się po
czątkowo do Ministerstwa Fi
nansów, a następnie do Minis
terstwa Ochrony Środowiska
z prośbą o obniżenie cen gazu
w miejscowościach uzdrowis
kowych, co pozwoli powrócić
wielu mieszkańcom do tego pa
liwa przy ogrzewaniu swych
posesji. W odpowiedzi Minis
terstwa Finansów przedsta
wiono stanowisko ekonomis
tów nie uwzględniając szkód
ekologicznych. Natomiast Mi
nisterstwo Ochrony Środowis

4 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta
ze wszystkimi wiernymi na modlitwie oraz proszę Boga o po
trzebne łaski dla całej parafii. N a ten trud z serca błogosławię"
— napisał Biskup. Parafia Matki Boskiej Królowej Polski
otrzymała od papieża Jana Pawła II dar w postaci kielicha
z pateną i ornatu.
Punktem kulminacyjnym było poświęcenie kaplicy, w której od
tej pory znajdować się będzie obraz Matki Bożej Hermanickiej,
której biskup nadał imię — Matki Ziemi Cieszyńskiej. Po mszy
świętej przeniesiono go d o nowo powstałej kaplicy. O godzinie
19.30 rozpoczęto Różaniec Fatimski. Po różańcu odbył się Apel
Jasnogórski. Uroczystości zakończono mszą św. o godzinie
22.00, którą sprawował prowincjał Polskiej Prowincji Domini
kanów Ojciec Tadeusz Marek.
O kilka słów refleksji poprosiliśmy proboszcza Hermanie
— Ojca Bogumiła Jasińskiego:
Czym dla życia parafii jest taka uroczystość, jak ta, która miała
miejsce w sobotę?
Myślę, że przede wszystkim jest to uroczystość religijna, integ
rująca całą społeczność parafialną. Nie może ona być zamknięta
w ramach jednej parafii. Była to uroczystość dla całego Ustronia
i sam biskup nadał obrazowi imię Matki Ziemi Cieszyńskiej, nie
tylko hermanickiej. Było to wielkie wyróżnienie dla nas, bowiem
z punktu religijnego, gdy parafia otrzymuje tak cenny dar, jakim
w tym przypadku był obraz kultowy, zaczyna się dla niej nowy
etap w życiu.
Na jakim etapie są prace związane z budową kościoła?
Kaplica, która została poświęcona jest kaplicą boczną przy
szłego kościoła. Jest to jedna z integralnych jego części. Jaka jest
przyszłość? Na pewno chcielibyśmy zrobić to jak najszybciej,
jednak trudno określić datę rozpoczęcia budowy. Myślę, że
nastąpi to dość szybko. Być może, co nie jest absolutnie pewne
— wiosną przyszłego roku.
Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Łupinek

DROGI
ka Zasobów Naturalnych i Le
śnictwa w tej sprawie interwe
niowało w Ministerstwie Zdro
wia i Opieki Społecznej, Minis
terstwie Przemysłu i Handlu
oraz w Ministerstwie Finan
sów. W interwencji czytamy m.
in.:
„ Wprowadzenie nowej taryfy za
dostawę gazu spowodowało od
chodzenie od spalania gazu na
rzecz węgla. Jest to zjawisko
z punktu widzenia ochrony śro
dowiska niebezpieczne, powo
dujące wzrost emisji zanieczysz
czeń do powietrza.
Dlatego
uważam za celowe wprowadze
nie niższych cen gazu w tych
rejonach Polski, gdzie ze wzglę
du na zly stan środowiska bądź
charakter tych terenów istnieje
szczególna potrzeba
ochrony
powietrza przed zanieczyszcze

GAZ

niem. Do takich rejonów zalicza
się aglomerację
katowicką,
Kraków oraz tereny uzdrowis
kowe. Moim zdaniem dla iv4v
terenów z przyczyn
zdrowot
nych i środowiskowych powinny
zostać ustalone niższe ceny ga
zu."
Na
pismo
Ministerstwa
Ochrony Środowiska odpo
wiedział, jak do tej pory, tylko
minister przemysłu i handlu
Wacław Niewiarowski, przesy
łając je również do wiadomości
burmistrzowi Ustronia. Może
my w nim przeczytać, że:
„IV celu wyeliminowania defi
cytowej sprzedaży gazu konie
czne jest więc sukcesywne do
chodzenie do rzeczywistych, ry
nkowych cen gazu. Tempo do
chodzenia do cen rynkowych
jest natomiast ograniczone sy

tuacją ekonomiczną w kraju
i regulowane jest w założeniach
budżetowych państwa na po
szczególne okresy. Z uwagi na
deficytowość
sprzedaży
gazu
nie ma aktualnie możliwości ob
niżenia cen gazu dla miejscowo
ści uzdrowiskowych czy też ob
szarów ekologicznie
zagrożo
nych^...) Według naszych ocen
obecna cena gazu iv stosunku do
innych paliw,
uwzględniając
sprawność wykorzystania tego
paliwa oraz łatwość obsługi i re
gulacji zużycia, jest konkuren
cyjna. "
Tyle minister przemysłu. Wy
daje się więc, że obniżenie cen
gazu
w
miejscowościach
uzdrowiskowych na razie jest
nierealne. Ustroniowi pozosta
je dalsze interweniowanie i szu
kanie skuteczniejszych form
nacisku. Może pomogą świeżo
wybrani parlamentarzyci z na
szego województwa?
(ws)

lig n u

T

T

BHH||ˇ•MHH|H|||I|

Pierwszy ochronę Beskidu Śląs
kiego zaproponował dr Kazi
mierz Simm z Wyższej Szkoły Go
spodarstwa Wiejskiego w Cieszy
nie. W1971 roku powstał projekt,
w którym po raz pierwszy zapro
ponowano utworzenie Parku
Krajobrazowego w Beskidzie Ślą
skim. W latach 80 sprawą zajmo

zwierzyny na łowiskach, czystoś
cią wód, intensywnością przemys
łu, gęstością zaludnienia itd. Jest
to też ochrona wartości kulturo
wych. Park stanowi naturalną
osłonę dla rezerwatów przyrody.
Również architektura musi na
wiązywać do tradycyjnych form
budownictwa na tym terenie.

Brak pieniędzy nie pozwolił Towarzystwu Rozwoju Turys
tyki na dalsze prowadzenie Centralnej Informacji i Recepcji
w Rynku. Członek Zarządu Towarzystwa Jerzy Kosiński
powiedział nam, że: „Nie było zbyt wielu chętnych w naszym
mieście do partycypowania w kosztach utrzymania Recepcji,
a dotyczy to przedsiębiorców turystycznych i władz miasta. Na

TRT REZYGNUJE
informacji nikt jeszcze nie zarobił, gdyż 90% pracy to właśnie
bezpłatne informowanie. Inni skorzystali na naszych doświad
czeniach i podobny punkt działa już w Wiśle. Wszystkim
w mieście turystycznym powinno zależeć na utrzymaniu takiego
punktu."
Recepcja prawdopodobnie nie zostanie zamknięta, gdyż
ofertę jej prowadzenia złożyła firma „ H A R O " .
(ws)

STOMATOLODZY
W SZKOŁACH

Fot. W. Suchta
Park krajobrazowy ma objąć
wała się Wojewódzka Rada Naro
dowa, organ samorządowy obec swym zasięgiem cały Beskid Ślą
nie już nie funkcjonujący. Obecnie ski, a w Ustroniu znajdą się w nim
do idei tej powrócił Śejmik Samo masywy Równicy i Czantorii.
rządowy Województwa Bielskie Granicami będą: skarpa nad Wis
łą biegnąca poniżej „piramid", od
go
Poniwca do granic miasta — rze
Oparto się na projekcie Zakła
ka Wisła, po stronie wschodniej
du Ochrony Przyrody i Zasobów
zaś granicę parku wyznacza grani
Naturalnych PAN w Krakowie.
Ogólna powierzchnia parku ma ca lasu u podnóża stoków Czan
wynosić 40.000 ha, w czym powie torii.
Dla całego parku krajobrazo
rzchnia leśna ma objąć 83%. Naj
większe powierzchnie parku przy wego planuje się sporządzenie
padają na gminy: Wisła — 9844 planu przestrzennego zagospoda
rowania. Praktycznie zaistnienie
ha, Brenna — 4389 ha, Milówka
3887 ha, Istebna — 3856 ha, parku w niczym nie ogranicza
Szczyrk 3542 ha i Ustroń 3323 ha. działalności mieszkańców nasze
Na terenie parku istnieje już 7 re go miasta, gdyż i tak jako uzdro
zerwatów w tym dwa w Ustroniu: wisko musimy spełniać wszystkie,
— Rezerwat „Czantoria" o po czasem nawet bardziej rygorysty
wierzchni 98 ha — w części ścisły czne normy ekologiczne. Może
jego powstanie spowodować
rezerwat leśny.
— Rezerwat „Lipowski Groń" wszak skutki pozytywne, jak
o powierzchni 121 ha obejmujący choćby poparcie wszelkich postu
latów miejskich np. odnośnie ob
północne stoki masywu Równicy
wodnicy
lub obniżenia cen gazu,
— ścisły rezerwat leśny.
dodatkowym argumentem o ist
Możliwość zaistnienia parku
krajobrazowego związana jest też nieniu na terenie uzdrowiska par
z koniecznością prowadzenia od ku krajobrazowego z dwoma re
powiedniej polityki ekologicznej. zerwatami. Zaistnienie parku mo
że mieć również swój wydźwięk
Dotyczy to w szczególności
ochrony obszarów leśnych, spra reklamowy i prestiżowy naszego
miasta.
(ws)
wowania kontroli nad ilością

I
Roczne zmagania o tytuł „człowieka z tytanu" nie zostały
zakończone. Aby ten tytuł zdobyć należy zaliczyć trzy kon
kurencje: bieg na nartach, bieg i jazdę na rowerze na trasie
wiodącej po górach wokół doliny Wisły o długości 77 km.
Właśnie w niedzielę 26 września przystąpiono do ostatniej

Z początkiem roku szkolnego 19934994 lekarze Kliniki
Stomatologicznej im. prof. Meissnera rozpoczęli badanie pod
stawowe, celem wykrycia wad zgryzu i schorzeń próchnicznych.
Pierwsze wyniki badań dały obraz stanu uzębienia populacji 7i8
latków, u których obok zębów mlecznych obecne już były zęby
stałe. Niestety uzębienie mleczne było w wielu przypadkach
bardzo zniszczone próchnicą, co między innymi wpływało na
ogólny stan higieny jamy ustnej. Był to pierwszy etap badań,
który być może będzie poszerzony na dzieci przedszkolne
i dzieci powyżej 8go roku życia, w zależności od stwierdzenia
ilości schorzeń i wad ortodontycznych. Wady zębowozgryzowe
wykryto u około 30% badanej populacji. W przypadkach tych
wskazane są konsultacje ortodontyczne, profilaktyka i ewen
tualnie leczenie rozpoczęte w okresie intensywnego rozwoju
uzębienia. A oto wyniki badań: w Szkole Podstawowej w Ustro
niu Polanie u 35% dzieci wykryto wady zgryzu i schorzenia
próchniczne, w Szkole Podstawowej w Dobce 10%. w Nierodzi
miu — 20%, w Lipowcu — 22% i w Szkole Podstawowej nr2
— 47%.
Badania te przeprowadzane były pod kierownictwem dr Jasek
— specjalisty ortodoncji, która będzie zajmowała się chorymi
dziećmi bezpośrednio w Klinice.
(M. L.)

Fot. W. Suchta
konkurencji jazdy po górach na rowerze. Niestety padający
ulewny deszcz zmusił uczestników d o przerwania konkurencji.
 Za Stożkiem wpadłem po osie w błoto — zwierzał się jeden
z zawodników.
Spośród dziesięciu startujących większość zeszła z trasy na
Kubalonce, niektórzy trochę dalej — nikt jednak d o mety nie
dojechał. „Ludzie z tytanu" ponownie podejmą próbę przeje
chania trasy 10 października.
(ws)
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Ogłoszenia drobne

M5 w Rudzie Śląskiej zamienię na
Ustroń lub okolicę. Tel. Ruda Śląska
420038.

Centrum Ustronia. Do wynajęcia po
mieszczenie na „cichą" działalność.
Tel. 3481 (wieczorem).

Sprzedam silnik Polo 1300, 1987, ul.
Wiślańska, godz. 17—19.

Pokój umeblowany, samodzielne wejś
cie, telefon, WC, CO, centrum Ustro
nia, na rok lub dwa, wynajmę firmie
lub prywatnej osobie. Tel. 2231.
Przedpłatę na samochód pilnie kupię.
Tel. 2992, 3715.
Sprzedam telewizor, rower, piec gazo
wy i kuchenny i łazienkowy, tel. 2534.

Tanio sprzedam kasety video po lik
widacji wypożyczalni. Ustroń, ul. Jaś
minowa 28.

Urząd Miejski wraz z To
warzystwem Kontaktów
Zagranicznych
organizują kursy języków:

Gruz budowlany, ziemię spod wykopu
fundamentu w każdej ilości przyjmę.
Wiadomość: Ustroń, Stalmacha 4
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Anteny obrotowe 90—180 cm
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CENY OD 4 3 MLN
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Znajdziesz dziś chwilę czasu?

dla początkujących, średnio
zaawansowanych oraz zna
jących język (konwersacja).
Zebranie
informacyjne
i zapisy w dniu 15.10.93 r.
(piątek) w świetlicy Szkoły
Podstawowej Nr 2. Początek
zebrania o godz. 16.00.

Z

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, teł. 2996
— Ekspozycja stała: „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Najnowsze nabytki
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej K. i B. Heczko — wystawa
i sprzedaż prac plastyków ustrońskich
Muzeum czynne codziennie od godz. 9.00—13.00, wtorek od
9.00—16.00.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej",
3 Maja 68, teł. 2996
czynne od wtorku do soboty od 9.00 do 13.00

Galeria na Gojach K. i B. Heczko
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

ZDZ „Kuźnik", ul. Daszyńskiego 36, tel. 2906
— Wystawa prac IWONY WIKAREK
czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10.00—17.00
CENTRALNA INFORMACJA I RECEPCJA, RYNEK 7, TEL. 2653
— Wystawa prac dziecięcych z NeukirchenVluyn

Imprezy

kulturalne:

8.10. godz. 17.00 — Oddział Muzeum — Zbiory Marii Skalickiej
— Grupa Plastyczna „BRZIMY" zaprasza na
spotkanie sympatyków sztuki plastycznej
13.10. godz. 18.00 — Czytelnia MBP, ul. Słoneczna. PRELEKCJA
ANNY GUZNAR z cyklu Podróże bez pasz
portu pt.: „Na Korsyce i Lazurowym Wy
brzeżu"

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ (tel. 3244)
zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół
wokalny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne;

Imprezy

sportowe:

mecz piłkarski o mistrzostwo „A" KJasy na stadionie KS „Kuźnia'
10.10, godz. 14.00 — Kuźnia Ustroń — LKS Zebrzydowice
6 Harpun ITstrnńskfl
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VIDEO „RENA"
Ustroń, 9 Listopada 4, k. Rynku
w kierunku pawilonów handlowych nad Bładniczką
czynna codziennie w godz. 11.00—20.00
w
soboty: 10.00—16.00
Co tydzień nowości!
Lektury Szkolne
Ceny
konkurencyjne.
Zapraszamy!

KOMUNIKAT
Koło Pszczelarzy w Ustroniu zwraca się z uprzejmą prośbą do
wszystkich posiadaczy pni pszczelich, którzy nie są w Związku
pszczelarskim o podanie ilości pni, w celu zaopatrzenia się w leki
przeciw chorobom pszczelim jak: grzybica, warroza.
Zgłoszenia w Urzędzie Miasta w biurze:
Referat Rolnictwa i Leśnictwa
pokój nr 26 i 27 teł. 2415, do końca listopada br.
Serdecznie zapraszamy sympatyków w ostatnią niedzielę każ
dego miesiąca, godz. 9.00 d o Klubu przy Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa, ul. Hutnicza 1.

Spotkanie „BR ZIM ÓW"
G r u p a plastyczna „ B R Z I M Y " zaprasza sympatyków sztuk
plastycznych na spotkanie w dniu 8.10.1993 r. o godz. 17.00
w Oddziale Muzeum pn. „Zbiory Marii Skalickiej". Spotkanie
ma na celu integrację ustrońskiego środowiska plastycznego.

KONKURS
W związku z przygotowa
niami d o obchodów Święta
Niepodległości
Wydział
Oświaty Kultury i Rekreacji
Urzędu Miejskiego ogłasza
konkurs dla ustrońskich szkół
podstawowych z okazji 75 ro
cznicy odzyskania niepodleg
łości przez Śląsk Cieszyński.
Celem konkursu jest zachęca
nie młodzieży szkolnej do po
znania historii najbliższej
okolicy Śląska Cieszyńskiego.

UWAGA!

Popularyzowanie
tematyki
dotyczącej przeszłości nasze
go regionu winno przyczynić
się d o bliższego związku mło
dzieży szkolnej z „Małą Oj
czyzną" jaką dla nas jest Zie
mia Cieszyńska.
Finał konkursu odbędzie
się 10.XI.1993 r. o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej nr 2.
Patronat nad konkursem ob
j ą ł Burmistrz Miasta. Szkoła,
która zwycięży w konkursie
otrzyma nagrodę finansową
z przeznaczeniem na cele ogól
noszkolne.

UWAGA!

Ogłoszenia drobne do 10 słów w naszym tygodniku — cena
preferencyjna 10 tys. zł. Powyżej 10 słów po 2500 zł za słowo.

ogólnopolskimi. Pierwsza tabela prezentuje umieralność bez
względu na przyczynę zgonu w rozbiciu na płeć i kategorie
wiekowe:
Statystyczne badania śmiertelności prowadzi się głównie
w celu określenia zdrowotności danego społeczeństwa, okreś
lenia przyrostu naturalnego i średniej długości trwania życia.
Przykładowo, jednym ze wskaźników określających poziom
służby zdrowia w danym kraju — j e s t ilość zgonów niemowląt.
Ostatnio zestawienie statystyczne umieralności na Śląsku
Geszyńskim sporządził cieszyński Zespół Opieki Zdrowotnej.
Jest to fragment programu mającego na celu lepsze poznanie
zdrowotności mieszkańców, a tym samym skuteczniejsze prze
ciwdziałanie chorobom. O krótką wypowiedź o tym programie
poprosiliśmy ustrońskiego lekarza Waltera Piątka:
— Cieszyński Zespól Opieki Zdrowotnej, jako pierwszy w kraju
zajął się badaniem statystycznym wszystkich pacjentów. Wszyscy
mieszkańcy regionu zostaną przebadani. Do komputera wprowa
dzone są nazwiska mieszkańców i potem przez pielęgniarki
środowiskowe otrzymują oni zawiadomienia o badaniach. Na
wydrukach komputerowych wyszczególnia się jakie badania
trzeba zrobić przed spotkaniem się z lekarzem. Ideą jest jak
najwcześniejsze wyłapanie ciężkich chorób, a więc chorób nowo
tworowych, układu krążenia, gastrycznych. Praktycznie chodzi
o wszystkie choroby. Są już efekty tych działań. W naszym
ustrońskim środowisku u kilku osób wykryto pierwsze objawy
poważnych chorób nowotworowych, układu krążenia, poważnego
nadciśnienia, cukrzycy, niedokrwienia kończyn dolnych. Wy
krycie pewnych symptomów powoduje konieczność dokładniej
szych badań, konsultacji Następuje wcześniejsze przeciwdziała
nie chorobie, które zwiększa skuteczność leczenia.
Statystyki umieralności robione są przede wszystkim dla celów
statystycznych. My ich właściwie nie dostajemy. Są one rozpat
rywane generalnie na wyższym szczeblu, żeby zwrócić uwagę na
przyczyny zgonów. Jeżeli wskaźnik umieralności wzrasta trzeba
znaleźć tego przyczynę. Czy jest to wina złego personelu medycz
nego, złego sprzętu, czy jest to spowodowane skażeniem środowis
ka, warunkami pracy. Potem przychodzą wytyczne, aby np. badać
wszystkim ciśnienie, cukier, tętno na stopach. Wtedy lekarze
zwracają uwagę na te właśnie elementy. Głównym celem takiej
statystyki jest zorientowanie się co jest przyczyną zgonów w danej
populacji, a co za tym idzie sprawniejszemu przeciwdziałaniu.
Chodzi o likwidowanie przyczyn lub o wczesne ich likwidowanie.
Wiadomo, że zapobieganie jest najtańszą formą leczenia — po
wiedział nam W. Piątek.
Przed przedstawieniem fragmentów statystyki umieralności
sporządzonej przez cieszyński Z O Z konieczne jest jedno za
strzeżenie. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na staty
styczną umieralność jest struktura wieku danej społeczności.
Dlatego w regionie, w którym przeważają ludzie starsi liczba
zgonów, niezależnie od opieki medycznej, jest wyższa niż
w regionie o przewadze ludzi młodych. Przykładowo liczba
zgonów na 1000 ludności wynosi w R F N — 11,2 w Szwecji
— 10,8 natomiast w Meksyku — 5,2 (dane z roku 1989).
Statystyka cieszyńskiego Z O Z przedstawia roczną umieral
ność na 100.000 mieszkańców w rozbiciu na poszczególne
miasta w porównaniu z powiatem cieszyńskim i wskaźnikami

Wiek w latach
1—24
25—44
45—64
pow. 65
bez wzgl.
na wiek

Polska
Powiat Cieszyn
Ustroń
M
K
M
K
M
K
66,0
30,2
83,0
35,7
52,9
43,0
301,5
107,2 234,2
153,4
83,9
93,8
1730,1
721,9 1606,4 649.5 1421,4 537,1
7862,6 5695,6 6783,1 5559,0 6134,1 4304,0
1072,5 890,7 995,0 964.6 943,2 801,1

Warto dodać, że na Śląsku Cieszyńskim niższa umieralność
wśród mężczyzn niż w Ustroniu jest w Istebnej, gdzie współ
czynnik ten wynosi 785,8 w Skoczowie — 899,4 i Brennej
— 984,2 najwyższy zaś jest w Goleszowie — 1189,3. Wśród
kobiet niższą umieralność niż Ustroń ma Brenna — 707,0
i Haźlach — 770,9 najwyższą notuje się w Cieszynie — 1249,9.
Wiele mówi nam statystyka, jeżeli przedstawiamy umieral
ność w zależności od przyczyny. Obrazują to poniższe tabele:
Umieralność kobiet na 100 tys. ludności bez wzgl. na wiek
Przyczyna zgonu
Nowotwory złośliwe
Urazy i zatrucia
Choroby układu krążenia
w tym:
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca

Polska

Powiat
Cieszyn

Ustroń

156,4
37,6
508,0

136.3
25,8
611.4

125,1
24,1
502,8

23,3
61,1

44,2
64,6

40,9
57,7

Umieralność mężczyzn na 100 tys. ludności bez wzgl. na wiek
Przyczyna zgonu
Nowotwory złośliwe
Urazy i zatrucia
Choroby układu krążenia
w tym:
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca

Polska

Powiat
Cieszyn

Ustroń

220,4
120,9
513,4

209,2
90,8
524,4

206,9
64,5
515,9

16,0
137,6

24,3
134,1

34,9
145,1

Powyższe tabele obrazują nam zagrożenia i wynika z nich, że
w Ustroniu powyżej przeciętnej krajowej następują zgony wśród
mężczyzn na choroby układu krążenia. Najbardziej odbiegające
od średniej krajowej są tu wskaźniki, tak wśród kobiet jak
i mężczyzn w przedziale wiekowym 25—44 lata. Wśród polskich
mężczyzn umieralność na choroby układu krążenia na 100 000
ludności w tym przedziale wiekowym wynosi 76,8 a w Ustroniu
85,2. Jeszcze gorzej jest wśród kobiet, w tym przedziale wieku,
gdzie odpowiedni wskaźnik ogólnopolski wynosi 23,5 gdy
w Ustroniu jest 39,1.
W sumie stwierdzić należy, że wskaźniki umieralności są
niższe w Ustroniu niż średnia krajowa. Pamiętajmy również
o tym, że przeciętna długość życia w Polsce nie zmieniła się od
końca lat 60. Nie jesteśmy krajem ludzi tak zdrowych jak na
zachodzie Europy, a grupą w Polsce najbardziej zagrożoną są
mężczyźni w wieku produkcyjnym.
Wojsław Suchta

MŁYN NA SYPANIU
Zamiarem P Z Z K r a k ó w było zlikwidowanie spichlerza w He
rmanicach. Ostatecznie spichlerz wydzierżawił Zakład „Młyn
na sypaniu" prowadzony przez Piotra Janotę. Po tegorocznych
żniwach skupowano jedynie zboże o wysokiej zawartości glute
nu na m ą k ę konsumpcyjną. Spichlerz jest w stanie przyjąć 50
ton zboża na godzinę, a jeżeli tego nie robi to tylko ze względ u na
kłopoty finansowe. Cały czas trwa modernizacja, a w tym roku
zamierza się skupić około 1500 ton zboża do zmielenia na
miejscu, by dostarczać m ą k ę bezpośrednio do pobliskich pie
karń. Ceny mąki winny być konkurencyjne ze względu na niskie
koszty transportu i brak pośredników między młynem a pieka
rzem. W tym roku skupowano pszenicę po 250 tys. zł i jęczmień
po 180 tys. zł za 100 kg.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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F o l W. Suchta

PRZEŁAJE W LIPOWCU
27 września w Ustroniu Lipowcu odbyły się Mistrzostwa Ustro
nia Szkół Podstawowych w Biegach Przełajowych. W zawodach
wzięło udział 186 dzieci z wszystkich ustrońskich szkół. Zgodnie
z regulaminem w biegach startowali uczniowie z klas 7 i 8. A oto
klasyfikacja: wśród dziewcząt, na dystansie 1500 metrów, I miejsce
zajęła Agnieszka Chrapek — SP5, II miejsce Anna Kamieniorz
— SP1, a III Aleksandra Holeksa — SP2.
Chłopcy: I miejsce zdobył Lesław Przyszlakowski — SP2, II
Sebastian Macura — SP2, III Dawid Szpak — SP1.
Rozegrano także biegi dodatkowe dla dzieci klas 5 i 6. W biegu na
1500 metrów I miejsce zajął Grzegorz Śliwka z SP3, II Piotr Śliwka
— SP3 i III miejsce Marcin Pietrzak także SP3.
W biegu na dystansie 800 metrów I miejsce zajął Krystian Kocha
nek SP2, II Michał Kozok — SP2, III Marek Busz — SP2.
Wśród dziewcząt I miejsce zdobyła Katarzyna Wiejocha — SP2, II
miejsce Adrianna Szela — SP2, III miejsce Agnieszka Roman
— SP2.
Organizatorem tegorocznych biegów przełajowych był Miejski
Zarząd Szkolnego Związku Sportowego w Ustroniu.
Były to pierwsze zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych
w tym roku szkolnym w Ustroniu. Fakt, że w Lipowcu wystar
towało 186 dzieci świadczy o zainteresowaniu sportem wśród
młodzieży. Od dorosłych, a szczególnie nauczycieli zależy jak często
młodzi ludzie będą mieli okazję sprawdzać się w rywalizacji
sportowej.
(ml)
Poziomo: 1) bajkowe samobije 2) kasiarz Rozpruwacz 6) rodzaj
uczesania 8) legenda rodzinna 9) wyrośnięty talerz 10) francu
ski powiat 11) ukochany Julii 12) u stóp Wezuwiusza 13)
podkasany taniec 14) chora rzeka 15) górska bylina chroniona
16) przysmak misia 17) zdanie muzyczne 18) ang. herbata 19)
zwijane danie mięsne 20) struś australijski
Pionowo: 1) dowodzi strażakami 2) miasto ma Mierzei Helskiej
3) imię polsiego papieża 4) miesiące na ścianie 5) nogą zamiata
6) katastrofa z żywiołem 7) ostra strzelanina 11) wojskowe
polecenie 13) manna albo gryczana 17) „odrobina luksusu"
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do 17.10.93 r.

Przeca my sie doczekali, że zaś se mogymy kapkę dłóżyj pospać, bo już
cofnyli godziny do zadku. Wiycie, tak z poczóntku,jak ty nowe porzóndki
prziszly, myślała żech se, że już tych kumedyji z godzinami nie bydóm
wyprawiać, żeby ich na wiosnę pumykać, a na zime cofać. Ale sie potym
pokazało, że snoci na Zachodzie też tak godziny haw a tam pumykajóm.
Tóż se teraz rano dłóżyj spiymy i jak stanymy, to już je widno, ale za to
wieczór sie pryndzyj ćma robi, tóż i tak za moc na tej elektryce nie
prziszporujóm, bo przeca ludzie nie chodzóm spać z kurami, jyny se
wieczór telewizyje oglóndajóm abo czytajóm gazety, a dziecka też zadani
muszóm do szkoły robić.
Z tóm szkołom to może być rozmaite i gdo wiy, czy dziecka nie bydóm
miały drugich feryj, jak sie bardzij łochłódzi, bo snoci szkoły nimajóm
piniyndzy na gaz i na elektryka. Majóm już skyrs tego dłóg do zapłacynio,
tóż może aji tak, że im elektryke i gaz odłónczóm, a przeca dziecka nie
bydóm w zimnych klasach siedzieć, bo jeszcze do choroby by mógł skyrs
tego wpaść. Pomyślijcie se, ludkowie, co to bydzie? Jak tak ty dziecka
bydóm dóma siedzieć przez zime, to im cało nauka sie z głowy wyluf tuje.
Dyć przeca zaroz po wojnie straszecznie z tym, jako to nazywajóm,
analfabetyzmym, walczyli, że aji starzi, kierzy ni mieli podstawówki
skończonej musieli do szkoły chodzić. A jak tak Dalipujdzie, to zaś pumału
bydzie tych analfabetów pełno.
Snoci wszyckimu je winna władza tam na wyrchu, bo z poczóntku tyn,
wiycie, parlamynt, za mało piniyndzy na te całóm oświatę prziznoł i isto
z góry szło przewidzieć, że tego chybi. Potym pón prezidynt parlamynt
rozwiónzali i nimiol kiery uradzić, czy tyn, jako to nazywajóm, budżet,
poprawić i na ty szkoły piniyndzy prziczynić, czy ni. Teraz je już po
wyborach, ale niż tyn nowy parlamynt sie chyci urzyndowanio i uradzi co
w tej sprawie, to naprowde może być nieskoro i trzeja bydzie szkoły
pozawiyrać. Tak se myślym, że może by łojcowie Ustrónio uznali, coby
kiery grosz z naszych ustrońskich piniyndzy szkołom pojczać niech se ty
dłógi za elektryke i gaz popłacóm, a potym sie starać, coby ty pinióndze od
tych wyrchnich władz spatki wycióngnóć. Bo jak nie bydymy dbać o naukę,
to ani sie nie oglóndnymy, jak zostanymy, jako to prawióm, sto roków za
łopicami. Straszecznie chcymy te Europę dogonić i sie słyszy, ze sie trzeja
tych, wiycie, obcych jynzyków uczyć, a tu pumału nie bydzie za co dziecek
po polsku dobrze nauczyć. Cóżby też w Europie z takimi trómpetami
niedouczonymi robili? Tóż róbmy co, bo przeca nimogymy dostać w takij
gańbie, nó ni?
Hanka z Manhatanu
Dziękuję tym mieszkańcom Ustronia, którzy glosowali na
Kongres LiberalnoDemokratyczny
w ostatnich wyborach do
Sejmu i Senatu. Zapraszam na zebranie założycielskie Koła
KLD w Ustroniu, które odbędzie się w dniu 6 października
1993 r. (środa) o godz. 17.00 w Winter's Restaurant, Ustroń
ul. Daszyńskiego 70a.
Andrzej Georg

Krzyżówka ze sponsorem nr 40
100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 36
WRZESIEŃ — JESIEŃ
Nagrodę otrzymuje Stanisław Puzon z Ustronia, ul. Szeroka 41.
Zapraszamy do redakcji.

GAZETA

ISTRONSKV

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny Wojsław Suchta. Adres redakcji: 43450 Ustroń, Rynek
1 (Ratusz), pok. nr 5, parter. Tal. 3467 Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany
tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie
redakcji, w dni powszednie, w godz 14.00—16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych
ogłoszeń i reklam. Skład: Fotoskład E. Dziadek, Cieszyn ul. Węgielna 3/32 tel. 23687. Druk: CDW w Cieszynie. Indeks nr
359912. Numer zamknięto 30.9.1993 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru 7.10.1993 r.

