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Z  in ic jatywy  cz łonków  Komis ji  Och rony  Środowiska  Zd row ia 
i Lecznic twa  Uzd row iskowego  Rady  Miasta  odby ło  się  spotkan ie 
na  temat  zagrożen ia  naszej  m łodz ieży  narkoman ią.  W  dyskus ji 
uczestniczyl i:  ks ięża    An ton i  Sapo ta,  A lo jz y  Wencepe l,  P io tr 
Wowry ,  pastor  Andrzej   Luber ,  przewodnicząca  RM  Emili a  Czem
bor ,  radni    Ilon a Winter ,  Marzena  Szczotka,  Tomasz  Dyrda ,  Ka
z imier z  Sto la rczyk,  J ó z ef  Waszek,  funkc jonar iusze  Komendy 
Powia towej  Pol ic ji w  Cieszyn ie  na  co  dz ień  za jmu jący się  proble
mem    I reneusz  Brachaczek,  Mare k  Lipka ,  dyrektorzy  szkół  pod
stawowych    Bogumi ła  Czyż,  Zb ign iew  Gruszczyk,  Jo lanta  Ko
cyan,  Jan  Macu ra ,  dyrek tor  G i m n a z j um  Nr  2   Mar i a  Kaczma
rzyk ,  dyrektor  Zespo łu  Szkół  Mechan icznych    Roman  Tomica, 
pedagodzy szkolni   Józefa  Kubica ,  Mar i a  Pietrzykowska,  Iwona 
Werpachowska,  komendant  Komisar ia tu  Policji w  Ustroniu    Ja
nusz  Baszczyńsk i,  komendant  Straży  Mie jsk iej    Jacek  Tarna 
wiecki,  Andrzej   Pilch  z Miejsk iej Komisji  Rozwiązywania  Proble
m ów  A lkoho lowych,  k ie rownik  mie jsk iej  świet l icy  soc jo te rapeu
tycznej   Gabr ie l a  G łac ja r ,  naczeln ik  Wydzia łu  Ochrony  Środo
wiska  Urzędu  Miasta    Barbar a  Jońca. 

O  rozmiar  p rob lemu  na  począ tek  py tano  pol ic jantów.  J.  Basz
czyński  stwierdził,  że w  naszym  mieście nie ma widocznej  narkoma
nii ,  ale  wszyscy  zda ją  sobie  sprawę,  że  narkotyki  są  dostępne.  Po
licj a  wi e  gdz ie  i w  co  młodzi  ludzie  się  zaopat ru ją,  p róbu je  także 
dot rzeć  do  dyst rybutorów.  N i e  j est  to  ła twe.  Poc iągnąć  do  odpo
wiedz ia lności  uda je  się j e d y n ie  pośredn ików,  płotki.  Ci,  z  obawy 
przed  konsekwencjami,  m i l c z ą na  temat  swoich  zwierzchników. 

  Ustroń  nie jest enk lawą  spokoju   mówił  I. Brachaczek.    Narko 
tyk i  są  wszędzie  i niestety  możemy  się spodz iewać  nasi lenia  pro 
blemu. W  porównaniu  na  przykła d  ze Śląskiem,  powiat  c ieszyń
ski  to  teren  dz iewiczy  i ba rdzo  chłonny. 

W  przeprowadzonej  w  ub ieg łym  roku  ankiecie,  w  której  wypo
wiada ło  się  837  uczn iów  z  17 szkół  ponadg imnaz ja lnych,  m iędzy 
innymi  z  Cieszyna,  Skoczowa,  St rumien ia,  Ust ron ia  czytamy,  że 
120  młodych  ludzi  pal i ło  mar ihuanę  lub haszysz,  80  p rzy jmowa ło 
sterydy anabol iczne,  40  zażywało  LSD,  25  kokainę. Ze  względu  na 
cenę  (350  zł  za  g ram)  na  ten  ostatni  narko tyk  zwróc ił  uwagę 
I .  Brachaczek,  podkreś la jąc,  że  wszystk ie  narkotyki  i  używki  są 
dość  kosztowne,  a dzieci  i m łodz ież  i tak  się w  nie zaopat ru ją.  Bar
dzo  często  o t rzymują p ien iądze  od  rodziców,  mów iąc  k i lkakrotn ie 
o  konieczności  zapłacenia  za  komitet  rodzicielski. 

 Sprzedaż  narkotykó w  to specyf iczna  przestępczość   mówił  po
licjant z cieszyńskiej komendy.   TU nie ma  pokrzywdzonego.  Gdy 
ukradz ion y  zos tan ie  s a m o c h ó d,  w łaśc ic iel  zg łasza  się  do  nas, 
podaje  numery  re jestracyjne  i wszystk ie  pot rzebne  informacje . 
Osoba  zażywa jąca  narkotyk i  nie wskaże  swo jego  dostawcy.  Ci , 
k tórz y  biorą ,  często  dla  zdobyc ia  p ien iędzy  sami  sprzeda ją.  W 
przypadku zwykłej przestępczości dynamika wzrostu  wynosi od 
8  do  10%, a  w  p rzypadk u  na rko tykó w  jest  to  100%. 

Młodz ież jest  skłonna do dzielenia  narkotyków  na miękkie  i  twar
de.  Mar ihuana,  amfe tamina,  eks tazy  itp.  są  wed ług  nich  n ieszko
dl iwe. Ni e  p rzy jmu ją a rgumen tów  o  zwiększaniu  się  to lerancji  or
gan izmu  na  narkotyk,  o  tym,  że  te  „ lekk ie"  subs tanc je  o tw ie ra ją 
wrota  do  poważnych  uza leżn ień.  Są  sceptyczni  wobec  progra

(cd. na str. 2) 

Najlepsze  tyczenia  dla pań 

UPS PRZED 
WYBORAMI 

15  l u t ego  o d b y ło  s ię  p od 
p rzewodn ic twem  Jana  Kub ie 
ni a  spo t kan ie  p r e z y d i um  U
s t rońsk iego  Porozumien ia  Sa
morządowego.  W  trakcie  posie
dzen ia  o m ó w i o no  sprawy  wy
b o r ów  u z u p e ł n i a j ą c y ch  do 
Rady  Miasta.  Ustanowiono  peł
nomocn ika  U PS  do  sp raw  wy
borów,  którym  została  Elżbieta 
S i ko ra .  U PS  r e k o m e n d o w ał 
równ ież  kandyda ta  na  radnego 
w  wyborach  uzupełn ia jących  w 
ok ręgu  nr  7  w  H e r m a n i c a ch 
  Wies ława  Śliża,  zamieszkałe
go przy  ul. Mal inowej.  Podczas 
pos iedzen ia  dysku towano  nad 
planem  miejscowym, a w  szcze
gólności  nad  zagospoda rowa
n iem  rynku.  (ws) 



(dok.  ze  sir.  I) 

mów  profi laktycznych, wyśmiewają  powtarzanie  sloganów  i brak 
wiedzy  dorosłych.  Rodzice  i nauczyciele  muszą  się uczyć,  jednak 
prawdziwym  specjalistą  powinien  być, teraz można już  powiedzieć, 
że jest,  pedagog  szkolny. 
  Pedagog  jest  osobą,  u  które j   może  szukać  pomocy  jedna 
i druga  strona,  i rodzice,  i młodzież   mówiła  M.  Pietrzykowska. 
  Pedagog  wie,  gdzie  szukać  ratunk u  dla  uzależnionego.  Ale, 
żeby  pomóc,  trzeba się o problemie  ucznia dowiedzieć. Z tym  jest 
najgorzej, choć czasem  uczniowie obdarzają  nas zaufaniem.  Nie
stety, ostatnimi  osobami,  któr e dowiadują  się o kłopotach  dziec
ka,  najczęściej   są  rodzice. 

Dyrektorzy  i pedagodzy  twierdzili,  że  w  samych  murach  szkoły 
nie  handluje się  i nie  zażywa.  Większym  problemem  są  papierosy 
i alkohol. Narkotyki  to sposób  na spędzenie  wolnego czasu,  sobot
nią dyskotekę,  koncert,  imprezę, wakacje.  Większość szkól jest  za
mykana,  a  dyżurujący  uczniowie  notują  nazwiska  osób  wchodzą
cych do budynku. Trudniej jest przypilnować uczniów podczas  szkol
nych  dyskotek.  Wniesienie  na  taką  zabawę  butelki  piwa,  wina  nie 
jest łatwe, ale woreczek z marihuaną, znaczek  LSD, zmieści się  nawet 
w najmniejszej kieszeni. W Gimnazjum Nr  1  w czasie jednej z  takich 
dyskotek,  nauczyciele  nabrali  podejrzeń, że uczniowie  „coś  brali". 
Wezwano  rodziców, którzy wyrazili  zgodę na badanie moczu.  Wyni
ki były pozytywne.  To przypadek  dobrej współpracy  na  płaszczyź
nie szkoła  dom,  niestety  przypadek  odosobniony.  Bywa, że  rodzi
ce  informowani o podejrzeniach  w stosunku do  ich dziecka,  wycho
dzą oburzeni  i kategorycznie  odmawiają  zgody  na badanie  inoczu. 
W takiej sytuacji nauczyciel jest  bezsilny. 

  Najważniejsze  są  dobre  stosunki  w  domu   mówiła  I.  Winter. 
  Jeśli  nie  mamy  kontakt u  z  dzieckiem,  nie  rozmawiamy,  nie 
spędzamy  wspólnie  czasu,  to możemy  się ocknąć  za  późno.  Ro
dzic,  któr y  ma dobry  kontakt  z dzieckiem,  będzie  wiedział,  czy 
huśtawkę  nastrojów,  niegrzeczne  zachowanie,  pogorszenie  się 
wynikó w  w szkole, położyć  na kar b burzy  hormonalnej   i dojrze
wania, czy problemów z  narkotykami . 

Wszyscy  uczestnicy  spotkania  zgodzili  się  z  tym  twierdzeniem 
i później  również  zabierali  głos  na  ten  temat.  Zdrowe,  poprawne 
relacje w domu  to zjawisko pożądane, ale nie powszechne.  Kłopo
ty  rodzinne,  obok  naturalnej  ciekawości,  wpływu  kolegów,  chęci 
zabawy,  są wymieniane  przez młodzież jako jedna  z przyczyn  się
gania  po narkotyki. Z ankiety przeprowadzonej  w Gimnazjum  Nr 1 
dowiemy  się,  że  32  uczniów  z  212  przebadanych  zetknęła  się  ze 
środkami  odurzającymi  osobiście,  zażywało  10 osób.  71  ankieto
wanych stwierdziło, że ma kolegów zażywających, a 59, że w  Ustro
niu  łatwo kupić narkotyki.  Gdzie?  W  pubach,  na boisku, w  szkole, 
w parku.  Wymieniane  były  konkretne  ulice.  Radni  pytali  od  razu, 
czy  są  przeprowadzane  kontrole  w  lokalach.  Komendant  ustroń
skiego  komisariatu  odpowiadał,  że  tak,  choć  w  Ustroniu  nie  cof
nięto jeszcze  koncesji  na  sprzedaż  alkoholu.  Można  się  spodzie
wać,  iż właściciel  lokalu,  który  sprzedaje  piwo  nieletnim,  będzie 
tolerował  sprzedawanie  narkotyków.  I. Brachaczek  wyraził  zado
wolenie, że cieszyńskie  władze  podjęły zdecydowane  działania  i w 
tej  chwili  toczy  się  5  postępowań  o  zamknięcie  lokali.  Nie  są  to 
łatwe  sprawy,  bo  właściciel  i barman,  którzy  ustawowo  ponoszą 
konsekwencje, mają możliwości  odwołania. 

O  problemie  narkomanii  wśród  młodzieży  można  wiele  mówić. 
Al e  co  robić?  Podczas  spotkania  przedstawiono  do  realizacji  dwa 
najistotniejsze wnioski  przeprowadzenia  badań ankietowych  wśród 
miodzieży  i udziału  w  specjalistycznym  szkoleniu  osób  mających 
bezpośredni  kontakt  z młodymi  ludźmi. 

Dość długo zastanawiano  się, kogo szkolić. Okazuje się, że  zain
teresowanie  problemem  jest  wśród  nauczycieli  i rodziców  bardzo 
duże  i większość  z nich  chętnie  uczestniczyłaby  w  różnego  rodza
ju wykładach. Zwłaszcza,  gdyby  dawały  możliwość  uzyskania  nie 
tylko  teoretycznych,  ale  też praktycznych  informacji. Okazało  się, 
że najbardziej efektywnym  sposobem  poszerzenia  wiedzy jak  naj
większej  liczby  zainteresowanych, jest  wyszkolenie  grupy  specja
listów, którzy uzyskają uprawnienia  do prowadzenia  dalszych  szko
leń.  Koszt  uczestnictwa  jednej osoby  wynosi  około  500 zł. W  przy
szłym  roku  około  30  osób  ze  szkól,  straży  miejskiej,  środowiska 
lekarskiego  weźmie  udział w warsztatach,  a następnie  będzie  mo
gła dzielić się zdobytymi  informacjami z nauczycielami  i rodzicami. 

Badania ankietowe  mają przeprowadzić  panie działające w  Sto
warzyszeniu  „Można  Inaczej", które prowadzi  między  innymi  świe
tlice  socjoterapeutyczne  na  osiedlu  Manhatan  i przy  ul.  Słonecz
nej. Pokażą one  ilu młodych  ludzi  ma  kontakt  bezpośredni  z  narko
tykami, gdzie  i co kupują, jakie dzielnice są najbardziej  zagrożone, 
w jakich  lokalach  działają dealerzy.  Powstanie  narkotykowa  mapa 
Ustronia,  która pozwoli  podjąć konkretne działania mające na  celu 
przeciwdziałanie  i leczenie narkomanii.  Monik a  Niemiec 

Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  „Ustroń" w Ustroniu  S.A.  jj 

1  OSTEOPOROZA 
Badanie densytometryczne  gęstości  kości 

Pracownia  czynna  od  poniedziałku  do  piątku 
od godz.  8.00 do  13.00 

Rejes t rac ja p od  n u m e r em  te le fonu 

033/8543534 w. 478 
Ustroń, ul. Sanatoryjna 7  Zakład  Przyrodoleczniczy  pok. 019  | 

USTROŃ,  ul. 3 Maja 26, 
tel./fax  (033)  854  23  54,  tel.  kom.  0601  468  413 

•  Oferuje  usługi  wykwal i f ikowanych  przewodników  i  wynajem 
własnych  autokarów  na  wycieczki  k ra jowe  i  zagraniczne, 
obsługa  wycieczek  szkolnych. 

DAF   53 msc + 2;    IVEC0  28 msc+  2; 
SETRA  49  msc+ 2;  JELCZ  T l  20  48  msc+ 2; 
  AUT0SAN  H10   47 msc+  2; 

•  Poleca  wycieczki  po  terenie 
CZECH I SŁOWACJI  (baseny termalne,  jaskinie,  góry) 

•  Biuro  i  autokary  posiadają  wszystkie  wymagane  koncesje  kra
jowe  i  zagraniczne  oraz  ubezpieczenia. 

TO  I OWO   ^ ^   w  w 
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Zespól  Szkól  Budowlanych  w 
Cieszynie  działa już  ponad  50 
lat.  Początek dały  Liceum  Bu
dowlane  i Technikum  Budow
nictwa  Komuna lnego.  Z ło te 
gody świętowano jesienią  1999 
r. Obecnie  zespół  tworzą  szko
ł a  z a w o d o wa  i  t e c h n i k u m. 
Uczniowie  ma ją  wiele  osią

gnięć  w  konkursach  technicz
nych. 

Przy Zespole  Szkół  Rolniczych 
w  Międzyświeciu  od  trzech  lat 
dz ia ła  Cen t rum  Kszta łcenia 
Ustawicznego.  Jednym  z  celów 
jest  umożliwienie  podnoszenia 
kwalifikacji dla osób  dorosłych. 

W  Cieszynie  też można  poszu
sować  na  nartach.  Gdy  tylko 
dop i su ją  warunki  śn iegowe 
wiele  osób  wybiera  się  na  stok 
Cieślarówka.  Trasa jest  krótka, 
bo  tylko  150metrowa,  ale  nar

ciarze  i saneczkarze  mają  sporą 
f ra jdę. Czynny jest  wyciąg. 

Dworzec  PKS w Wiśle jest  naj
ładniejszym  i najnowocześniej
szym  w  cieszyńskim  regionie. 
Nowy  budynek  mieszczący  po
czekalnię,  kasy  biletowe,  hote
li k  dla  kierowców  i...  podróż
nych  został  oddany  do  użytku 
30.XIL  1998 r. 

Bernadetta BocekPiotrowska  z 
Is tebne j Zao lz ia  t rzykrotn ie 
startowała w olimpiadach  zimo
wych.  Większych  sukcesów  nie 

odniosła,  ma jednak  w  dorobku 
17 tytułów mistrzyni  Polski.  Ka
rierę zakończyła w  1998 r. po 20 
latach  startów. 

Narc ia rze  przysparza ją  na j
w ięcej  chwały  k lubowi  K S 
Wisła.  Szczególn ie  w  ostat
nich  latach  b iegacze  i  skocz
kowie  zdobyli  cały  worek  me
dali.  Ostatnie  sukcesy  Adama 
Małysza  oznacza ją  dla  k lu
bu...  k łopoty.  Do  t renowania 
skoków  zgłosi ło  się  około  set
ki  ch łopców.  Dla  wszystk ich 
nie  starcza  sprzętu.  (nik ) 

2  Gazeta  Ustrońska 



KRONIKA POLICYJNA 

28.02.2001  r. 
O godz. 6.35 na ul. 3 Maja  kieru
jący fiatem uno mieszkaniec  Isteb
nej wymusił pierwszeństwo  prze
jazdu  i doprowadził  do  kolizji  z 
audi  80  prowadzonym  przez 
mieszkańca  Goleszowa. 
1.03.2001  r. 
O  godz.  3.35  zatrzymano  opla 
astrę,  którym  kierował  nietrzeź
wy  mieszkaniec  Ustronia.  Wynik 
badania    1J 7 i  1,27  prom. 
1.03.2001  r. 
O godz.  17 personel sklepu  Savia 
zatrzymał  nietrzeźwego  miesz

26.02.2001  r. 
Zabezpieczono  uszkodzoną  stu
dzienkę kanalizacyjną na ul. Sko
ezowskiej.  Powiadomiono  odpo
wiedzialne  służby  i  studzienka 
została  naprawiona. 
27.02.2001  r. 
Przeprowadzono kontrolę  gospo
darki  odpadami  podmiotów  go
spodarczych  przy  ul.  Kuźniczej. 
Sprawdzano  posiadanie  umowy 
na  wywóz  śmieci  i  rachunki  za 
wywóz  nieczystości. 
27.02.2001  r. 
Dwóch  kierowców  samochodów 
dostawczych  ukarano  mandatami 
po  100 zł za zablokowanie  ruchu 
przy  ul.  Grażyńskiego. 
27.02.2001  r. 
Sprawdzono,  czy  zostały  wyko
nane  polecenia,  wydane  podczas 
poprzedniej  kontroli,  dotyczące 

kańca  Ustronia,  który  usiłował 
kraść  artykuły  spożywcze.  Wy
nik  badania   2,38  i 2.47  prom. 
3.03.2001  r. 
O  godz.  19  na  ul.  Daszyńskiego 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca Ustroniajadącego na  rowe
rze.  Wynik  badania   2,18  i  2,15 
prom. 
4.03.2001  r. 
O  godz.  18.30  personel  sklepu 
Hermes  zatrzymał  mieszkańca 
Ustronia,  który  usiłował  skraść 
kawałek  żółtego  sera.  Był  to  ten 
sam  osobnik,  którego  I  marca 
złapano pijanego również na kra
dzieży  artkulów  spożywczych 
w Savii.  (ws) 

wywozu  n ieczystości  przez 
podmioty  gospodarcze  przy  ul. 
Kreta. 
28.02.2001  r. 
O  godz.  15  interweniowano  na 
przystanku  autobusowym  na 
Rynku,  gdzie  młodzież  szkolna 
zakłócała spokój.  Wylegitymowa
no dwie uczennice,  które  ubliżały 
starszej kobiecie.  Przeprowadzo
no  rozmowę  z  ich  wychowaw
czynią. 
1.03.2001  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  po
rządkową w Lipowcu  w odpowie
dzi  na skargi  mieszkańców  doty
czące  bezpańskich  psów  wałęsa
jących się w rejonie ul. Lipowskiej. 
24.03.2001  r. 
Szczegółowa  kontrola  wokół 
wszystkich  wyciągów  narciar
skich  funkcjonujących na  terenie 
naszego  miasta.  Sprawdzano 
utrzymanie  porządku  i  prawidło
wość  parkowania.

1 

Serdeczne podziękowania 

dla Pana Wiesława  Raczka z  Ustronia 

od Poradni Chirurgi i  Ogólnej 

i Rejestracji Specjalistycznej  w Ustroniu  przy 

ul. Mickiewicza za pomoc w  remoncie  poradni 

i wyposażeniu  gabinetów. 

Serdeczne  podz iękowan ia  za  wy razy  wspó łczuc ia,  pod

ję ty  t rud  uczes tn i czen ia  w  u roczys tośc iach  p o g r z e b o

w y ch  w  K r a k o w ie  o r az  za  d o w o dy  ż y c z l i w ej  pam ięci 

o  z m a r ł ym  gene ra le  p i loc ie 

śp.  Jerzym  Łagodzie 

w ł a d z om  mias ta,  w s z y s t k im  p r z y j a c i o ł o m,  s ą s i a d o m, 

z n a j o m ym  z  Us t ron ia 

sk łada  A n t o n i na  L a g o da 

Ci, którz y od  nas  odeszli: 
Edward Szewczyk  lat 57  ul. Porzeczkowa  6 
Teresa  Nowak  lat 77  ul.  Harbutowicka  21 
Stanisław  Pikoń  lat 81  ul. Gościradowiec  3  SM  „Zacisze" postanowiła  usunąć sople z bloku przy ul.  Konopnic

kiej.  Przy  okazji  zaprezentowano  tradycyjny  sposób  zbijania  sopli 
„bez  trzymanki",  co  dostarczyło  mieszkańcom  obserwującym  całą 
akcję wielu emocj i.  Fot.  W.  Suchta 

Dzieci z Przedszkola Nr 3 w Polanie dziękują kierownictwu  Biura 
Organizacji Turystyki  „Gazela"  za sfinansowanie wyjazdu na  spo
tkanie ze sztuką  w  Muzeach  ustrońskich. 

Najlepsze życzenia dla  jubilatów : 
Mart a Bojda  lat  80 
Mari a Kopytk o  lat 93 
Anna  Przybyła  lat  85 
Emili a  Pilch  lat 80 
Walenty  Kukulsk i  lat 95 
Ludwi k Kubień  lat 93 
Jan  Śliwka  lat 95 
Zofi a Samsonowicz  lat  80 
Józef Szewczyk  lat  80 
Kazimier z  IMachalski  lat 96 
Anton i  Ogrocki  lat 85 
Mari a  Makul a  lat  85 
Karo l Czyż  lat  80 

ul. Olchowa  23 
ul. Kościelna  10/10 
ul. Konopnickiej  26/3 
ul. Słoneczna  10 
ul. 3 Maja  136 
ul. Lipowska  57 
os.  Manhatan  7/57 
ul. Wybickiego  7 
ul. Porzeczkowa  6 
ul. Nadrzeczna  45 
ul. Źródlana  26 
ul. Cieszyńska  77 
ul. Polańska  45 

O zawodach  psich zaprzęgów Carpathia Cup zorganizowanych  przez 
klub „Ustronia" napiszemy za tydzień.  Fot.  W.  Suchta 

13 czerwca  2001  r. w  Prudnik u  (woj .  opolskie)  odbędzie  się 
IV Wystawa  Twórców  Ludowych  i Rzemiosła Artystycznego  po
granicza  polskoczeskiego.  Organizator  zaprasza  do  bezpłatne
go  udziału  twórców  sztuki  ludowej  i rzemiosła  artystycznego  ze 
Śląska Cieszyńskiego.  Eksponaty  można  będzie  sprzedawać,  or
ganizacja  stoiska  należy  do  wystawcy  wg  uznania,  całość  wysta
wy  będzie  ubezpieczona  i zabezpieczona.  Dla  twórców  z  odle
głych  miejscowości  noclegi  (20   70 zł /dobę).  Informacji udziela  i 
pisemne zgłoszenia  (do 30 kwietnia 2001  r.) przyjmuje Urząd  Gmi
ny, 48200  Prudnik,  ul. Kościuszki  3, teł.: 077 436 20 21  wew.  256, 
fax  0774362821. 

Formularze  kart zgłoszeń  dostęne  są także w Miejskim  Centrum 
Informacj i w Cieszynie, Rynek  1,43400 Cieszyn, tel.: 033 85230  50. 
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ZDRÓJ  PIESZCZANY 
Wszystko  wskazu je  na  to,  że  kole jnym  miastem  partnerskim 

Ustronia  będą  Pieszczany  na  Słowacj i.  Władze  obu  miast  prze
prowadzi ły  rozmowy  na  temat  partnerstwa.  Warto  więc  przedsta
wi ć  przyszłego  partnera  naszego  miasta. 

Pieszczany  to największe  uzdrowisko  na  Słowacji  l iczące ok.  30 
tysięcy  mieszkańców.  Położone  w  dolinie  Wagu,  33  km  na  północ 
od  powiatowego  miasta  Trnawa  i 2  km  od autostrady  E75  Żyl ina 
  Bratysława. 

Pierwsza wzmianka  o Pieszczanach  pochodzi już z  1113 r., a  przy
wilej miejski  z  1642  r. Opis znajdujących się tu źródeł  mineralnych 
sporządzono już w  1545  r. Szerzej do celów  leczniczych  źródła  wy
korzystywane  były w XI X  w. Długo trwały przygotowania  do  otwar
cia uzdrowiska,  co nastąpiło w  1912 r. Z ciekawostek  historycznych 
warto przypomnieć,  że w  roku  1917 w  Pieszczanach  spotkali  się trzej 
monarchowie:  cesarz  Austrii  Karol,  cesarz  Prus  Wilhelm  II  i  car 
Bułgarii  Ferdynand  I, którzy  rozmawiali  o toczącej się  wojnie. 

Uzdrowisko  Pieszczany  słynie z borowin  i wód  mineralnych  siar
czanowęglowodorowych  i wapiennomagnezowych  o  temperatu
rze 69°C tryskających z2000  m pod ziemią.  Leczy się tu  najrozmait
sze schorzenia  ruchu:  reumatyczne,  neurologiczne,  ortopedyczne, 
pourazowe,  a  także  osteoporozę.  Można  też  korzystać  z  ok ładów 
borowinowych,  masaży  podwodnych,  kuracji  t lenowej  i  akupunk

W  dniach  16 i  17 marca  Urząd  Miasta wraz z Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa  organizuje obchody  140lecia  Rady  Miasta,  która  jest 
kontynuatorką  funkc jonu jącego  od  19  marca  1861  r.  Wydziału 
Gminnego  w  Ustroniu. 

Nasze  miasto  posiada  nie  tylko  długoletnią  i bogatą  historię,  ale 
również dobrze  udokumentowaną.  W  miejscowym  Muzeum  wśród 
zgromadzonych  archiwal iów  zna jdu ją  się  księgi  protokołów  po
siedzeń  Wydziału  Gminnego  w  Ustroniu  z  lat  1861    1908.  Pierw
szy  protokół  odnotowano  19 marca  1861  r. 

Uroczysta  sesja  Rady  Miasta  odbędzie  się w  MD K  „Prażaków
ka"  16 marca o godz.  14.00 opracowano  historię  miejscowego  Wy
działu Gminnego  w  latach  1861 1939. Zostanie  ona wydana wraz  z 
wyborem  protokołów  z  posiedzeń  władzy  samorządowej  naszej 
miejscowości jako  kolejny etap  realizacji  monografii  Ustronia. 

W  następnym  dniu,  17 marca o godz.  16.00 w  Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa  odbędzie  się wernisaż wystawy  dokumentów  i  fotogra
fi i  z  historii  Ustronia  oraz  uroczyste  odsłonięcie  obrazu  Ludwika 
Konarzewskiego „Wesele", który został pizekazany pizez  Powszechną 
Spółdzielnię  Spożywców  „Społem"  w  Ustroniu  Urzędowi  Miasta. 
Organizatorzy  zapraszają wszystkich  zainteresowanych. 

Urząd  Skarbowy  w  Cieszynie  informuje ,  że  podat
nicy  mogą  składać  zeznania  na  kserokopiach 
obowiązujących zeznań PIT36 i PIT37 lub na wydru
kach  z  internetu  www.movnet.gov.pl/podatki/ 
formularze.shtml 

tuty.  Na  terenie  uzdrowiska  jest  5  odkrytych  basenów,  z  których 
dwa  liczą  1200  m2  powierzchni.  W  uzdrowisku  jest  2.300  miejsc 
noclegowych  o  różnym  standardzie,  są  luksusowe  hotele  i  sanato
ria, ale  można  również  skorzystać  z pobytu  w  tanich  pensjonatach, 
kwaterach  prywatnych,  a nawet  na  kampingu.  Wyżywienie  można 
zakupić  w  zestawie  usług  z  noclegami  i  zabiegami.  Poza  tym  są 
liczne  restauracje,  baiy,  koliby, gdzie  serwuje się dania  kuchni  sło
wackiej, europejskiej, a nawet dania z kuchni azjatyckiej  i arabskiej. 

Część  miejska  zna jdu je się  po  stronie  wschodnie j,  uzdrowisko 
po  zachodniej  i  na  wyspie  na  Wagu.  Warto  zwiedzić  Muzeum 
Balneologiczne,  jedyny  kryty  most  na  Wagu  o  długości  156  m, 
przed  którym  stoi  rzeźba  przedstawia jąca  człowieka  łamiącego 
kule,  co jest  zbawiennym  wynikiem  leczenia  w  uzdrowisku.  Rzeź
ba  ta  zna jdu je się w  herbie  miasta. 

Równie  c iekawe  są  okol ice  Pieszczan.  Można  zwiedzić  miasto 
powiatowe  Trnawę.  Jest  tam  wiele  zabytków,  piękny  rynek,  f rag
menty  murów  obronnych,  interesujące obiekty  sakralne,  c iekawy 
ratusz  i najstarszy  na  Slowacj i teatr z  1831  r. oraz budynek  uniwer
sytetu  z roku  1777. 

Warto  odwiedzić  Ćacht ice  z  renesansowym  dworemmuzeum  i 
ruinami  zamku  zniszczonego  w  1708  r. Z  kolei,  gdy  odwiedzimy 
niedaleki  Blackov,  zwiedzać  będziemy  mogli  ruiny  zniszczonego 
przez Turków  w  1729 r. zamku  krwawej  księżnej  Erzabet  Bathary  z 
XVI I  w. W pobliżu  Pieszczan  znajdują się jeszcze  tak ciekawe  miej
scowości  jak  Trenczyn,  Topolczany,  Turczowskie  Teplice. 

Warto  też wiedzieć,  że do  Luhaćovic,  czeskiego  partnera  Ustro
nia, jest  z Pieszczan  zaledwie  60  km. 

Z  Ustronia  do  Pieszczan  jedz iemy  przez  Cieszyn  lub  Lesznądo 
Żyliny ,  a  dalej  drogą  E75  przez  Trenczyn.  Ustroń  od  Pieszczan 
dzieli  około  200  km.  Jan  Misior z 

POSZERZONE ZEBRANIE 
W  piątek  16  lutego  w  M D K  „Prażakówka"  odbyło  się  ogólne 

zebranie  cz łonków  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  z  terenu 
Ustronia  poszerzone  o  prezesów  gminnych  zarządów  z  powiatu 
cieszyńskiego.  Spotkanie  prowadził  prezes  Zarządu  Miejskiego 
i Zarządu  Powiatowego  PSL Jan  Kubień. 

Na  temat  aktualnej  sytuacji  społecznogospodarczej  kraju  oraz 
wyborów  do  parlamentu  mówił  Jan  Bylok ,  zastępca  prezesa  Za
rządu  Wojewódzkiego  PSL  w  Katowicach,  członek  Rady  Naczel
nej  PSL.  W  dalszej  części  spotkania  rolę  i zadania  samorządów 
zreferował  Jan  Lazar     członek  Zarządu  Miasta  Ustronia,  prze
wodniczący  Komisji  do spraw  Integracji  z Unią  Europejską  Walne
go Zgromadzenia  Izb Rolniczych. Zadania  kół  i zarządów PSL  przed 
zbliżającymi się wyborami  parlamentarnymi  i samorządowymi  omó
wi ł  J.  Kubień. 

Po  zreferowaniu  wyżej  wymienionych  tematów  rozwinęła  się 
dyskusja, w  której  Jan  Pastucha  mówił  o piywatyzacji  cukrowni 
w Chybiu,  Jan  Drózd  przedstawił  sytuacje w  mleczarstwie.  W  dal
szej  części  spotkania  głos  zabrało jeszcze  kilk a  osób,  które  poru
szały  tematy  związane  z ogólną  sytuacją  w kraju, województwie  i 
gminie. Zwrócono  uwagę  na  konieczność  pracy z młodymi  ludźmi 
w  celu  pozyskania  ich  do  naszej  organizacj i.  Jan  Matul a  stwier
dził,  że  PSL  musi  przed  wyborami  odpowiedzieć  sobie  na  kilk a 
pytań,  takich  jak:  „Jak  prowadzić  kampanię?",  „Jakie  pozyskać 
środowiska?",  „Jaki  winien  być  program  lokalny?". 

Na  zebraniu  ustalono,  że  konieczne  są  cykl iczne  spotkania,  na 
których  powinno się omawiać  przygotowania  do wyborów  wszyst
kich szczebli.  Alojz y  Sikora 
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Zasłużeni  otrzymali  statuetki  św. Floriana.  Fot.  W.  Suchta 

niej  kadencji  jak  np.  u fundowanie sztandaru  w  1998  r.  i zakup  no
wego  samochodu  w  1999  r. 

Podczas  zebrania  uhonorowano  najbardziej  zasłużonych  dru
hów  jednostki.  Karolow i  Kryści e  i Władysławowi  IMusiołowi  wrę
czono  rzeźby św.  Floriana. 

A .  Kędzior  natomiast  korzystając z obecności  burmistrza  prosił 
0  pamięć  o Lipowcu,  a przede  wszystkim  o dokończenie  chodnika 
przy  ul. Lipowskiej  i parkingu  przed  strażnicą. 

Burmistrz  J.  Szwarc  zaręczył,  że  nikt  o  Lipowcu  nie  zapomina 
1 parking oraz chodnik  powstanie.  Dziękował  też strażakom  za  pra
cę  na  rzecz  środowiska,  a także  za  pomoc  przy  organizacji  imprez 
miejskich.  J.  Szwarc  wyraził  też  zadowolenie  z  funkcjonowania 
w  Lipowcu  drużyny  młodzieżowej. 
  W  przyszłości  ubierzecie  mundur y  strażackie  i będziecie  god
nie zastępować dzisiejszych  starszych  kolegów   mówił  bunnistrz. 

Za współpracę  dziękowała  M. Tomiczek  w  imieniu  Koła  Gospo
dyń  Wiejskich. Kobiety z Lipowca korzystają z Domu  Strażaka,  mogą 
w nim organizować  imprezy.  Szczególnie  M. Tomiczek  dziękowała 
za  możl iwość  przeprowadzenia  ostatniego  spotkania  z  seniorami, 
które później przerodziło się w  imprezę dla całego  środowiska. 

Prezes  K.  Małysz  przedstawił  plan  działania  jednostk i.  OSP 
w  Lipowcu  będzie chciała,  by w jej szeregi wstępowali  nowi  człon
kowie,  prowadzone  będą  prace  remontowe  w  remizie,  konseiwacja 
sprzętu.  Planuje się zakup  mundurów,  dalszą  współpracę  ze  środo
wiskiem  i  młodzieżą  szkolną.  Dochody  i  wydatki  p lanuje  się 
w wysokości  ok. 6.300  zł. 

Wybrano  władze jednostki  i jej delegatów. Zarząd OSP  Lipowiec 
tworzą:  prezes   Karo l  Małysz, wiceprezesi   Tadeusz  Kryst a  i An
drzej   Polok, naczelnik   GrzegorzGórniok,  sekretarz  Karo l  Piek
nik ,  skarbnik    Józef  Bijok ,  gospodarz    Leszek  Siemiennik,  za
stępca  naczelnika  Roman  Małysz,  członek    Leszek Glajc.  Komi
sję Rewizyjną  tworzą:  przewodniczący  Antoni  Kędzior ,  członko
wieJózef  Balcar,  Karo l Cholewa, Józef Chrapek  i Edward  Kry 
sta.  Delegatami  na zjazd miejski OSP  zostali: J.  Balcar,  Eugeniusz 
Holeksa, Janusz  Molek,  zaś we władzach  miejskich OSP  jednostkę 
reprezentować  będą  K.  Małysz  i G.  Górniok.  (ws) 

NARASTAJĄC A 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

24  lutego w remizie Ochotniczej  Straży  Pożarnej w  Lipowcu  od
było  się zebranie  sprawozdawczowyborcze  tamtejszej  jednostk i. 
Prezes  Karo l  Małysz  witał  gości:  burmistrza  Jana  Szwarca,  rad
nych    Mari ę  Tomiczek  i Wiktor a  Pasternego,  przewodniczące
go Zarządu  Osiedla  Antoniego  Kędziora,  prezesa Zarządu  Powia
towego  OSP  Andrzej a  Georga,  zastępcę  prezesa  Zarządu  Miej 
skiego OSP Józefa  Balcara,  sekretarza  ZM  OSP  Czesława  Gluzę, 
komendanta  miejskiego OSP  Mirosław a  Melcera,  delegacje  z s ą
siednichjednostek,  drużynę  młodzieżową.  Minutąc iszy  uczczono 
zmarłych  druhów  Józefa  Poloka  i Jana  Holeksę. 

Prowadzenie  obrad  powierzono  J.  Balcarowi.  Prezes  K.  Małysz 
odczytał  sprawozdanie  Zarządu.  Prezes  skrytykował  konieczność 
składania  sprawozdań  urzędom  państwowym  przez  takie  stowa
rzyszenia  jak ochotnicze  straże  pożarne. 
 Chcę  tutaj   podkreślić, że OSI*  to związek  humanitarn y  opiera
jący się na  niesieniu  pomocy  ludziom  w  klęskach  żywiołowych  
mówił  K.  Małysz.   Jest  to czysto  bezinteresowne  narażanie  w ła
snego życia  w  ratowaniu  życia  oraz mienia  bliźniego.  Narastają
ca sprawozdawczość,  a szczególnie  mam  na myśli nową  sprawoz
dawczość dla  Urzędu Skarbowego,  często przekracza  możliwość 
jej  wykonania  we własnym  zakresie. 

Jednostka  pode jmowała  w  minionym  roku  wiele  działań.  Obok 
akcji  ratunkowych  strażacy wyróżnili  się  także w dbałości  o  wspól
ne mienie. Tadeusz  Kryst a  i Stanisław  Want u lok wykonali  wspor
niki  do  przewozu  motopompy,  w  pracach  remontowych  wyróżnił 
się  Bolesław  Balcar,  malowaniem  dachu  strażnicy zajęli się:  Józef 
Chrapek,  Janusz  Molek  i Grzegorz  Górniok .  Prowadzona  przez 
Leszka  Sukiennika  drużyna  młodzieżowa  zajęła  pierwsze  miej
sce w powiecie.  W  minionym  roku sprzedano stary samochód  marki 
żuk  i po  dołożeniu  pieniędzy  kupiono  pompę  spal inową.  Prezes 
przypomniał  także najważniejsze wydarzenia  w mijającej czterolet

Obrady prowadził J. Balcar.  Fot.  W.  Suchta 

W dniu  16 marca br. w  Teatrze 
im. Juliusza  Słowackiego w  Kra
kowie będzie miała miejsce  rocz
nicowa  premiera  „Wesela"  Sta
nisława  Wyspiańskiego,  nato
miast już  10 marca w galerii  BPi
WA  w  Ustroniu  na  Rynku  na
stąpi  otwarcie  wystawy  obra
zów  pod  tytułem  „Wesele" 

Pokażemy  6  płócien  z  orygi
nalnymi portretami  uczestników 

wesela  Lucjana  Rydla  z  Jadwi
gą  Mikołajczykówną, które  od
było się w noc  listopadową  1900 
roku  w  Bronowicach. 

O b r a zy  z  cyk lu  „ W e s e l e" 
uzupełniają naszą kolekcję  „Po
stacie  i  sceny  z  l i teratury  pol
sk ie j"  i  stanowią  stalą  ekspo
zycję  galerii. 

Zapraszamy  na  wystawę. 
Bożena  Kubień  Lucjan  Rydel  i Jadw iga Mikołajczykówna przed  domem  weselnym. 
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27  lutego na stoku  Czantorii  została  przeprowadzona  II  Z imowa 
Spartakiada  Uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr 3 w  Ustroniu  Pola
nie. O  godz.  9 pod  wyciągiem  Marioli  Kaczmarek  zebrało  się  pra
wie  130 dzieci  z nartami, sankami  i jabłuszkami.  Po krótkiej  odpra
wie dzieci  rozeszły  się po  stoku. 

Spartakiadę  rozpoczął konkurs zjazdu na byle czym. Tak jak  przed 
rokiem  dzieci  przygotowały  do  tej konkurencji  ciekawe  rekwizyty. 
Pierwsze  miejsce  zdobyła  u jeżdża jąca dużego  Iwa  nieustraszona 
Ela  Pasterny  z kl. V. Drugie  miejsce zajęły opala jące się  na  dmu
chanym  materacu  Lucyna  Baranay,  Magda  Bukowczan  oraz  Kor 
nelia Gomola.  Trzecie miejsce przypadło  Marys i  Bałdys  wykonu
jącej zapiera jące dech  w  piersi  akrobacje  gimnastyczne  na  blasze 
do  ciasta.  Czwartym  miejscem  podzieli li  się  z jeżdżający na  „ple
chu"  Adaś  Pruszkowski  z ki.  II  i Łukasz Gomola  z kl.  IV na  worku 
z sianem  oraz wykonu jąc piękne  piruety  na  wykładzinie  podłogo
wej  Mateusz  Czyż  z  kl.  III .  Bardzo  dużą  odpornością  na  z imno 
wykazały  się zdobywczynie  piątego miejsca  Dari a  Cieślar   z kl.  VI 
i Ola  Szarzeć  z kl.  IV z jeżdżające na workach  ze  śniegiem. 

Na  środku  stoku  Mariol a  Kaczmarek  ustawiła  tyczki  slalomo
we dla narciarzy. 35  uczniów  i uczennic walczyło  na stoku  slalomo
wym.  Starterem  był Jan  Gomola   jeden  z rodziców, na mecie  stara

Slalom.  Fot.  W.  Suchta 

Większość jeździła  na sankach.  Fot.  W.  Suchta 

łam  się dokładnie  łapać  czasy  przejazdów.  Naj lep iej ze  slalomem 
poradzili  sobie: 

klasy  III :  dziewczęta    I.  Kasia  Groborz ,  chłopcy    I.  Michał 
Gomola, 2. Michał  Linert , 3. Łukasz  Kobiela,  klasy  III I V   dziew
częta:  1. Mariol a  Pietroszek, 2. Agnieszka  Frydel , 3.  Magda  Cie
ślar, chłopcy 1.  Michał  Malec, 2. Dawid  Madzia, 3. Przemek  Mar 
tyniak , klasy VVI : dziewczęta  1.  Dorota Czyż, 2. Joanna  Groborz, 
chłopcy 1. Artu r  Broda, 2.  Leszek Bojda, 3. Paweł Gomola.  1 jak  to 
się zdarza nawet na Olimpiadzie,  kilka osób nie ukończyło  zawodów 
 ominęli  bramki.  Wszyscy  otrzymali  dyplomy, a najlepsi  upominki. 
Narciarzom  kibicowali  nie tylko koledzy z klasy. Przyszli  także  rodzi
ce,  aby  dopingować  swoje  pociechy. 

Z  boku, aby  nie przeszkadzać  narciarzom, wydzielono  miejsce  na 
zjazdy na sankach  i jabłuszkach.  Poniżej stal drewniany  bałwan,  do 
którego  dzieci  starały  się  trafić  śnieżkami.  Powstała  także  wielka 
śnieżna  budowla  krater wulkanu,  którego architektami  byli  ucznio
wie kl.  I I   Kami l  Linert ,  Kami l  Kaczmarzyk  i  PiotrZoryclita . 

Po  harcach  i zabawach  na  stoku  dzieci  z apetytem  zjadły  pączki 
zakupione  przez Komitet  Rodzicielski  i piły  ciepłą herbatę  z  termo
sów wypożyczonych  z „Leśnika". Część wyjazdów wyciągiem  spon
sorowali:  M.  Kaczmarek  i Komitet  Rodzicielski.  Pod  wyciągiem 
dzieci  z przyjemnością odpoczywały  grzejąc się przy  ognisku.  Po
nieważ  była  piękna  pogoda  i znakomite  warunki  śniegowe,  bardzo 
zadowoleni,  chociaż  trochę zmęczeni,  uczniowie  wrócili  do  szkoły 
na  obiad.  Jadwiga  Konowol 

Kończy  się  sezon  z imowy, 
kończą się też starty  ustrońskich 
zawodników  w  sportach  z imo
wych.  Snowboardz i ści  z  U
strońskiego  Klubu  Sportowego 
„Busters"  brali  ostatnio  udział 
w Ogólnopolskiej  Spartakiadzie 
Młodzieży,  która  dla  snowbo
ardzistów  odbyła  się  2425  lu
tego  na  trasie  FIS  w  Szczyrku. 
Świetnie spisała się  Katarzyn a 
Wie jacha,  która  wywalczy ła 
tytuł mistrzowski  w slalomie  gi
gancie  równoległym.  W  tej  sa
mej  konkurencji  wśród  chłop
ców  na  41  zawodników  ustro
niacy zajęli miejsca: 8.  Jarosław 
Szeja,  12. Michał  Kubalok ,  13. 
Marci n  Szeja.  W  skokach  Ka
tarzyn a  Lewieniec  zajęła  dru
gie miejsce. W  klasyfikacji  klu
bów UKS „Busters" zajął 6 miej
sce na  12 klubów.  Wcześniej  od 
1217  lutego  w  Toppol ino  we 
Włoszech  K.  Wiejacha  i K.  Le

wieniec  uczestniczyły  w  Mi 
s t r zos twach  Św ia ta  Dz ieci 
i Młodzieży.  K. Wiejacha  zajęła 
tam  8  miejsce  w  slalomie  rów
noległym,  natomiast  K.  Lewie
niec  była  czwarta  w  hałf  pipe. 

Kończy  się sezon,  lecz  przed 
zawodnikami  UK S  „Busters" 
jeszcze  poważne  starty,  o  któ
lych  prezes klubu  Andrzej   Sze
j a  mówi: 
 Za  tydzień  chcemy  wystarto
wać w zawodach  Pucharu  Pol
ski  w  Szczawnicy.  Kasia  Wie
jacha  jest  obecnie  na  zgrupo
waniu  kadr y  przed  Mistrzo 
s twami  Świata  Jun iorów ,  a 
Marci n Szeja jedzie do  Finlan
dii na Olimpiad ę  Młodzieży. To 
dwa najważniejsze dla nas star
ty  w  tym  roku .  Niestety  brak 
śniegu  uniemożl iwił  nam  do
br e przygotowania.  Przy  więk
szej   intensywności  jeżdżenia 
na śniegu  wynik i  mogłyby  być 
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jeszcze  lepsze.  Ponieważ  bar 
dzo  dobrze  nasi  zawodn icy 
przepracowali  sezon  przygoto
wawczy,  trenowali  po trzy  razy 
w  tygodniu,  więc siła  i  spraw
ność  była, zabrakło  tylk o  jaz
dy  na śniegu.  Warunk i  f inan
sowe nie pozwalają  nam  na  wy

jazdy  do Austri i .  Byliśmy  tyl 
ko  raz  na  lodowcu,  a  nie  tak 
jak  kadra, któr a  przynajmniej 
ma  tam  kilk a obozów.  Dlatego 
u  nas  jest  zupełnie  inny  cykl 
treningowy, ale gdy  zabraknie 
śniegu  na  miejscu,  ten  nasz 
cykl  jest  niepełny.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 



To  j uż  t rzecie w histor ii  U ST  spotkan ie  ze sztuką.  P ierwsze 
odby ło  się w Muzeum  Hutn ic twa  i K u ź n i c t w a  w y s t ą p ił  tam  m.in. 
Jerzy Zelnik,  drugie w Miejsk im  Domu  Kultury w sali  k l u b o w e j  tu 
świetn ie  grała  Joanna  Szczepkowska  i ko le jne  tegoroczne  w  sali 
w idow iskowej  „P rażakówk i ".  M am  nadz ie ję,  że tak  j uż  zos tan ie 
i co roku  w marcu  będz iemy  wspó ln ie z Urzędem  Miasta   zapra
szać  Państwa na doskona łe  m o n o d r a my  w świetnej  obsadz ie. 

W  tym  roku  2 4 , 25  i 27 marca  gościć  będziemy w kolejne  wieczo
ry Jana  Peszka,  Krzysztofa  Kolbergera  z Januszem  Stroblem  i Jana 
Englerta.  Zachęcam  Państwa  do przy jśc ia  i obe j rzen ia  mis t rzow
skiej gry  wszystk ich  panów. 

Sztuka  Bogus ława  Schae f fe ra  „Scenar iusz  dla  n ie is tn ie jącego, 
lecz  moż l iwego  aktora  ins t rumenta lnego"  była  napisana  spec ja l
nie  dla  wykonawcy   Jana  Peszka.  Aktor  t rzyma w napięciu  audy
torium  i zaskakuje coraz  to  nowymi  akc jami.  Kompozyc ja  ma  tem
po dobrego  f i lmu , tekst jest  ostry w wymowie  i brzmi j ak  oskarże
nie, ale obok  niego  wys tępu ją  f ragmenty  łagodnej  prozy  i poez j i. 
Jan  Peszek wykonu je „Scenariusz.. ." j uż  ki lkanaście  lat,  liczba  spek
takli  przekroczyła  grubo  tysiąc prezentacj  i na scenach  całego  świata 
  zawsze z sukcesem  wśród  publ iczności. 

W  niedzielę  zaś  zapraszamy  na występ  Krzysztofa  Kolbergera z 
podkładem  muzycznym  na ż y w o  p r zy  gitarze Janusza  Strobla. Kie
dy p. Krzysztof  wiosną  odbywał  pod róż do Włoch  zabrał  zc sobą 
wiersze,  które  czytał  i nagrywał  w radio.  Będąc  nadal  na  obczyź
nie, a pod  wrażen iem  podróży,  s ięgnął  do u tworów  różnych  twór
ców,  które  powstały  pod  wrażen iem  podróży do „w łosk ie j"  koleb
ki  naszej  cywi l izac j i.  W swo im  spektak lu  chce  zapros ić  n a s  w i
dzów,  do spotkania z najwybi tn ie jszymi  twórcami  polskiej  i świato
wej  literatuiy.  Bo tylko  tak  ( jak pisze Jarosław  Iwaszkiewicz w  „Pod
różach  do Włoch")  poprzez  tworzenie  lub kon templowan ie  sztuki 
naj lepszych  twórców  zapewn imy  sobie  n ieśmier te lność. 

Piękna  muzyka  Janusza  Strobla  doskona le  wspó łgra jąca ze stro
fami, przekazywanymi  czasami w formie piosenek,  wplecione  liryk i 
mi łosne   to obraz  tego  spotkan ia  z poez ją,  na którym  oczeku ję 
mi łych  Państwa. 

27  marca  podczas  Ustrońskich  Spotkań  Teatralnych  zobaczymy 
Jana  Englerta w „Świętym  M iko ła ju" C o r m o na  Mc  Phersona.  Pra
premiera  tego  monod ramu  odby ła  się w Londyn ie  w 1997  roku. 
„Święty  M iko ła j " j est  sz tuką  dla  j e d n e go  aktora.  Aktor  gra  ty lko 

UCHWAŁ A  NR XXVI I 1/298/01 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dn i a  21  lu tego  2001 r. 

w  sprawie  przystąp ien ia  do  opracowan ia  m ie jscowego  planu 
zagospodarowania  przest rzennego  obe jmu jącego  obszar  parceli 
gruntowej  oznaczonej  nr  2794/3  położonej  w Ustroniu  przy  ul. 3 
Maja  (wg  załącznika  graf. w skali  1 : 2880) 

Na  podstawie  art.  12 ust.  I i 2 ustawy  z 7 lipca  1994  r. o  zagospo
darowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 89,  poz.  415 z dnia  25  sierpnia 
1994  r.) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

§1 
Przystąpić  do  opracowan ia  m ie j scowego  planu  zagospodaro

wania  przestrzennego  obe jmu jącego obszar  parceli  gruntowej  ozna
czonej  nr 2794/3  położonej  w Ustroniu  przy  ul. 3 Maja  {w g  załącz
nika  graf. w skali  1 : 2880}   w  przedmiocie: 

  przeznaczenia  w/w terenu  na  cele  usługowo(turystyka,  han
del,  gastronomia)  mieszkalne 

  ustalenia  lini i  rozgraniczających  tereny  o  różnych  funkc jach 
lub  różnych  zasadach  zagospodarowan ia 

  ustalenia  lini i  rozgran icza jących  ulice,  place  oraz  drogi  pu
bliczne  wraz z urządzeniami  pomocniczymi 

  ustalenia  zasad  obsługi  w zakresie  infrastruktury  technicznej 
oraz  lini i  rozgraniczających  tereny  tej  infrastruktury 

  ustalenia  lokalnych  warunków,  zasad  i standardów  kształtowa
nia  zabudowy  oraz  urządzeń  terenu,  w tym  również  lini i  zabudowy 
i  gabarytów  obiektów 

§2 
Wykonanie  uchwały  powie rza  Za rządowi  Miasta. 

§3 
Uchwała  wchodzi  w życ ie z dn iem  pod jęc ia  i pod lega  og łosze

niu w mie jscowej prasie  oraz  przez  obwieszczenia. 

Z  J.  Englertem  wystąpi gitarzysta  J. Strobel.  Fot.  W. Suchta 

jedną  postać   i tak naprawdę  nic gra . Po prostu  opow iada  nam 
pewne  histor ie, a my chcemy  wiedz ieć,  co rzeczy  i sprawy, o któ
rych  mówi  oznacza ją, j ak  m a my  to  rozumieć. 

Sam  fakt zadania  tego  pytan ia  tworzy z nas  ludzi  odpowiedz ia l
nych.  1 o tym  jak twierdzi  twórca  „St.  N i cho lasa"   jest  to  sztuka 
o  odpowiedz ia lnośc i,  do której  z o b o w i ą z u je  nas fakt  pos iadania 
rozumu. 

A  oto dwie  inne  recenz je: 
„T o  bardzo wyra f inowany  dramat  sprawiający, że zależność  mię

dzy aktorem, a widzem  staje się niezmiernie prowokująca. (...)  „Świę
ty  Miko ła j " może  być  historią  załamania  ne rwowego  jakiegoś  męż
czyzny,  może  być równ ież  próbą  odpow iedzi  na pytanie,  co  zna
czy  prawdziwe  cz łowieczeństwo"  Charles  Spencer  „Zabawne,  twór
cze  i wspan ia łe"  T ime  Out  Cr i t ic 's  Cho ice. 

Jeszcze  raz zachęcam  do odwiedzen ia  „ P r a ż a k ó w k i"  w  dniach 
2 4 , 2 5 , 27  marca  br. 

To j e d y na  okaz ja  dla nas   m ieszkańców  małych  miasteczek  
odda lonych  od  dużych  cen t rów  kul tury    do  osob is tego  uczest
n ic twa  w sztuce  teat ra lne j,  do spotkań  z gwiazdorską  obsadą ak
torską, do odczuc ia  kl imatu  i powiewu  wie lk iego  świata. 

Barbar a  NawrotekŻmi jewska 

w  Ustroniu ,  ul . Zdrojow a  1 O 

4 3  4 5 0  USTROŃ 
ul .  Ogrodowa  9A 

x ( 0 3 3 ) 8 5 4 3 6 1 0 

Oferuje: 

NOWE  I  UŻYWANE 

AUTORYZOWANY  DYSTRYBUTOR  SPRZĘTU  NASHUATEC 

wykonu je 

BRAM Y PRZESUWANE 
i  s k r z y d ł o w e, 

kute,  ozdobne, 
p rzemys łowe  (automatyka), 

ogrodzen ia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar  Marek.  Ustroń,  ul.  Domi

n ikańska  24a, tel.  8545106 

tcl.  kom.  0601516854 
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HARTOWANIE METODĄ 
KSIĘDZA KNEIPPA 

Stare  przysłowie  mówi:  w  zdrowym  ciele,  zdrowy  duch.  Nie 
ulega  wątpl iwości, że wraz z rozwojem  cywil izacji  człowiek  coraz 
bardziej  izoluje się od  naturalnych  bodźców  środowiska.  Wygod
ny  tryb  życia,  ogran icza jący  się  często  do  przebywania  w  cie
płych,  słabo  przewietrzanych  bądź kl imatyzowanych  pomieszcze
niach,  przemieszczanie  się  z miejsca na miejsce często  wyposażo
nym  w  kl imatyzację  samochodem,  brak  ruchu,  złe  odżywianie, 
praca  w  ciągłym  stresie  są czynnikami  sprzy ja jącymi  powstawa
niu  wielu  chorób.  Przebywający  prawie  stale  w  cieplarnianych 
warunkach  organizm  nie jest  w  stanie  zaadoptować  się  w  krótkim 
czasie do nagłych  zmian  temperatury  otoczenia,  z jak imi  mamy  do 
czynienia  najczęściej w  tzw.  przejściowych  porach  roku    wczesną 
wiosną  i  późną  jes ien ią.  Dlatego  w  tych  okresach  zachorowal
ność  na  grypę  i  inne  schorzenia  in fekcyjne  górnych  dróg  odde
chowych  znacznie  wzrasta.  Do  tego  dochodzą  ob jawy  ze  strony 
układu  nerwowego, jak  apatia,  rozdrażnienie,  większa  podatność 
na  stresy,  które  wp ływają  wtórnie  na  pozostałe  narządy,  np.  wy
stąpienie nadkwaśności  żołądka  i dwunastnicy.  Brak  adaptacji  na 
bodźce  zewnętrzne  wynika  z  braku  równowagi  wegetatywnego 
układu  nerwowego  oraz  obniżenia  odporności  organizmu  z  po
wodu  osłabienia  reakcji  układu  immunologicznego  na  wnika jące 
do  organizmu  chorobotwórcze  drobnoust ro je  typu  wirusy  czy 
bakterie.  Z jawiskom  tym  można  zapobiec  poprzez  odpowiednią 
profi laktykę,  zwaną  hartowaniem  ciała,  obe jmującą proste  zabie
gi  opisane  ponad  100  lat  temu  przez  ks.  Sebast iana  Kneippa. 

Kneipp  proponował  aby  zabiegi  har tu jące  rozpocząć j uż  u  no
worodków  i kontynuować  przez  całe  życie  aż do  późnej  starości. 
Już  wówczas  przekonywał  do  pokonania  panujących  powszech
nie  błędnych  przesądów,  j akoby  z imna  woda,  czy  temperatura 
powietrza  stanowiła  zagrożenie  dla organizmu  człowieka,  zwłasz
cza  noworodka.  Zalecał  matkom,  by  po  c iepłej  kąpieli  zanurzyć 
niemowlę  na  23  sekundy  do  ch łodnej  wody  lub  obmyć  krótko 
zimną  wodą  i choć  na początku  dziecko  może  reagować  płaczem, 
to  po  kilk u  dniach  szybko  przyzwyczaja  się  do  nowych  warun
ków.  Kneipp przestrzegał  również przed szczelnym  zawijaniem  nie
mowląt  w  domu  w  grube  ubranka  i kocyki  p roponu jąc  w  zamian 
lekkie śpioszki  z pozostawieniem  nóżek, zwłaszcza stopek  bez  okry
cia.  Podczas  długich  spacerów  z dzieckiem  na świeżym  powietrzu 
(n iezależnie  od  pory  roku, czy  pogody)  zalecał,  zwłaszcza  latem, 
dopasowywanie  ubioru  dziecka  do  temperatury  powietrza  z  po
zostawieniem  twarzy  bez przykrycia  nawet  zimą. 

Działania  i zabiegi  hartujące  organizm: 
1. Chodzenie  boso.  Dzieci, jak  tylko zaczynają chodzić,  kierując 

się  instynktem  pragną  biegać  boso  i nie  należy  im  tego  w  żadnym 
wypadku  zabraniać.  Należy j e jedynie,  w  miarę  możliwości,  chro
nić  przed  skaleczeniem  stóp.  Dawniej  dzieci  z  rodzin  ubogich  od 
wczesnej  wiosny  do  późnej  jes ieni  chodzi ły  wyłącznie  boso  i  w 
zasadzie  nigdy  nie  chorowały  na  przeziębienia.  Stale  noszenie 
obuwia,  które,  zgodnie  z  panu jącą wówczas  modą  było  przywile
jem  jedynie  zamożnych,  stało  się z czasem  normą,  nad  której  skut
kami  mało  kto się dzisiaj zastanawia.  Biorąc  przykład  z dzieci  po
winniśmy  chodzić  boso  najp ierw  w  domu,  a  potem  korzysta jąc  z 
każdej  okazj i,  również  na  wolnym  powietrzu,  np.  na  spacerze  w 
lesie.  Wystąpienie  uczucia  z imnych  stóp  nie  stanowi  zagrożenia 
dla  zdrowia.  W  przypadku  zziębnięcia  łydek  należy  założyć  cie
płe  skarpety  i  buty  oraz  rozgrzać  nogi  poprzez  szybki  marsz, 
względnie  ciepłą  kąpiel  nóg  w  domu. 

2. Chodzen ie  boso  po  rosie  lub  mokrej   t rawie .  Im  trawa  jest 
bardziej mokra  i im dłuższe  chodzenie  lub bieganie  (zazwyczaj  od 
kilk u  do  ki lkudziesięciu  m inu t)  tym  lepszy jest  skutek.  Po  zakoń
czonym  marszu  należy  oczyścić  stopy  z trawy  i piasku  i nie  wycie
ra jąc nóg  ręcznikiem,  założyć  cieple,  naj lepiej wełniane  skarpety 
oraz  buty  i rozgrzać  nogi  przez szybki  marsz. 

3. Chodzenie  boso  po mokrych  kamieniach.  Naj lepiej po  płyt
kach  chodnikowych  lub betonie;  na gładkich  kamieniach, jak  mar
mur  czy  kafelki,  istnieje duże  iyzyko  poślizgu.  Czas  chodzenia  3
15 min.  Po zabiegu  rozgrzanie  stóp jak  wyżej. 

4.  Chodzen ie  boso  po  świeżym  śniegu.  Świeży  śnieg  dobrze 
przyczepia  się  do  stóp.  Chodzenie  po  zmarzniętym  śniegu  może 

spowodować  uraz  nóg.  Można  również  chodzić  po  rozmokłym 
śniegu.  Zabieg  ten  ma  si ln iejsze  dzia łanie  od  poprzednich.  Po
czą tkowo  chodzimy  około  20  sekund,  wydłużamy  czas  stopnio
wo  do  34  min.  Ze  względu  na  ryzyko  odmrożen ia  należy  bez
względnie  unikać  stania  w  miejscu.  Po  zabiegu  konieczne  postę
powanie jak  wyżej. 

5.  Brodzenie  w  wodzie.  Brodzić  można  w  rzece, w jeziorze,  nad 
brzegiem  morza  lub  w  wannie.  Woda  powinna  sięgać  na  wyso
kość  łydki  ( sze rokość  ręki  pon iżej  zgięcia  ko lanowego),  im  jest 
zimniejsza,  tym  lepsza. Należy  stąpać „bocianim  krok iem",  to  zna
czy,  przy  każdym  kroku  należy  unieść  stopę  ponad  lustro  wody. 
Brodzenie  trwa  13 min.  W  razie  wystąpienia  bólu  lub  kurczu  ły
dek  zabieg należy  natychmiast  przerwać.  Po zakończeniu  strzepu
jemy  wodę  ręką  i zak ładamy  na  mokre  nogi  suche  skarpety.  Roz
grzewamy  nogi  poprzez  marsz  lub wypoczynek  w  łóżku. 

6. Zimn a  kąpiel  nóg.  Polega  na staniu  w  wodzie  do  wysokości 
lub  powyżej  kolan,  nie  dłużej  niż  1 minutę. 

7.  Zimn a  kąpiel  rąk .  Zanurzamy  ręce  w z imnej  wodzie  do  po
łowy  ramion  na czas 30  sek . l  min.  Po strzepnięciu  rękami  kropel 
wody,  wykonu jemy  intensywne  ruchy  ramion  i rąk. 

8. Zimn a  półkąpiel.  Przeprowadza  się ją  na siedząco np. w  wan
nie,  gdzie  woda  sięga  do  wysokości  pępka.  Temp.  wody  12   18° 
C. Czas  trwania  kąpieli  wynosi  początkowo  6   10 sek.,  później  do 
I min. 

9. Zimn e  polewania  wodą.  Polewać  można odpowiednie  części 
ciała,  np.  kolana,  kończyny  dolne  lub  górne,  tułów,  względnie 
całe  ciało.  Klasyczne  polewania  Kneippa  dokonu je  się  słabym 
strumieniem  wody,  np.  z gumowego  węża,  według  zasady,  że  po
lewanie  rozpoczynamy  zawsze  od  okol ic  ciała  najdalej  położo
nych,  najp ierw po stronie  prawej,  potem  lewej,  prowadząc  wolno 
strumień  wody  w  kierunku  serca,  tworząc  płaszcz  wodny  na  po
wierzchni  skóiy.  W  pierwszej  kolejności  polewamy  kończyny  dol
ne, potem  górne,  brzuch,  plecy,  klatkę  piersiową,  twarz,  na  końcu 
podeszwy  stóp. 

10. Zmywan ia.  Należą  do  słabo  dz ia ła jących  zabiegów,  prze
prowadzanych  najczęściej j a ko  wstępne  zabiegi  har tu jące u  osób 
bardzo  wrażl iwych  lub chorych.  Wykonuje  się  je zwi lżoną  w  zim
nej wodzie  lnianą  szmatką  lub  frotową  rękawicą,  omywając górną, 
dolną  połowę  ciała  lub  cale  ciało.  Zarówno  po  z imnej  kąpiel i, 
polewaniu  jak  i zmywaniu,  nie wycieramy  ręcznikiem  części  ciała 
poddanych  zb iegowi,  zak ładamy  na tychmiast  c iep łą,  suchą 
odzież,  naj lep iej  z  tkanin  naturalnych  i uda jemy  się  do  łóżka  na 
ki lkudziesięciominutowy  wypoczynek. 

W  program  dzia ła jących  obecnie  tzw.  kneippowskich  ośrod
ków  uzdrowiskowych  zostały  włączone  również  inne zabiegi  har
tu jące, zarówno  ciało, j ak  i stronę  psychiczną  człowieka.  Należą 
do  nich  kąpiele powietrzne,  słoneczne,  szczotkowanie  ciała,  bicze 
szkockie,  kąpie le  w  basenie,  sauna,  wszelk ie  formy  ruchu  oraz 
szereg  innych. Najkorzystniejsze efekty osiąga  się jednak  poprzez 
świadome,  systematyczne  i  kompleksowe  stosowanie  różnych 
form  zabiegów.  W  tym  ujęciu,  ludowe  p r z y s ł o w i e  z i m na  woda, 
zdrowia  doda    jest  wc iąż aktualne.  Jerzy  Borecki 

(W  najbliższych  numerach  artykuły  o  leczeniu  przeziębień 
i  żylaków  metodą  Kneippa). 

W  pierwszej  kolejności  polewamy  kończyny  dolne,  potem  górne, 
brzuch,  plecy...  '  Fot.  W.  Suchta 
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Nagrodę odbiera K. Adamczyk.  Fot.  W.  Suchta 

SKROMNY WACHLAR Z 
20  lutego  w  MD K  „Praźakówka"  odbył  się  Miejski  Konkurs 

Recytatorski.  Jury w składzie: dyrektor  teatru  w Czeskim  Cieszynie 
i Sceny  Polskiej  Karo l Suszka,  dyrektor  MD K  „Praźakówka"  Bar
bara  NawrotekŻmijewska,  naczelnik  Wydziału  Kultury  UM  Da
nuta  Koenig  oceniało  prezentacje  uczniów  ustrońskich  szkół  pod
stawowych  i gimnazjów. 
 Wszyscy  uczestnicy  przystąpil i  do  konkursu  miejskiego  przy
gotowani   mówi  D.  Koenig.   Skromny  natomiast jest  wachlarz 
doboru  repertuaru ,  któr y  zamyka  się w  kręgu  kilk u  autorów  i 
kilk u  książek.  Taki e  stałe  pozycje  programu  powtarzają  się  co 
roku .  Ponieważ  recytatorzy  oceniani  są za  kultur ę słowa,  ogólny 
wyra z artystyczny, ale  też za dobór   repertuaru ,  więc co  rok u  jest 
problem z oceną  doboru  prezentowanego  tekstu. 

Recytatorami  w  szkołach  za jmu ją  się  nauczyciele,  dlatego  też 
zaplanowano jeszcze  w  tym  roku warsztaty  dla  nauczycieli  poloni
stów,  które  pomogą  przygotować  dzieci  do  konkursu  recytator
skiego.  Poprowadzi  j e  K.  Suszka,  a dotyczyć  będą  dykcj i,  kultury 
żywego  słowa,  interpretacj i. 
 Wielu  wystąpiło  bardzo  poprawnie   ocenia konkurs  D.  Koenig. 
  Były  też bardzo  mił e odkrycia, jak  Karin a  Adamczyk.  Pojawiła 
się  po  raz  pierwszy  i szkoda,  że  dopiero jak o  uczennica  gimna
zjum.  Byliśmy  bardzo  pozytywnie zbudowani  jej  występem,  tym 
że potrafił a z wielką  swobodą  i kultur ą  przekazać  tekst.  Dlatego 
chcemy  powrócić do  konkursów  pięknego  czytania  dla  uczniów 
najniższych  klas, by dzieci  zdradzające  predyspozycje  aktorski e 
można  było ukierunkować  ju ż  wcześniej. 

Przed  rozdaniem  nagród  naj lepszym  K.  Suszka  szczegółowo 
anal izował  poszczególne  prezentacje,  a  czynił  to  często  z  humo
rem.  Może  dlatego jego  uwagi  przy jmowano życzliwie  i bez  urazy, 
choć  często  była  to  dość  zasadnicza  krytyka. 

Wśród  uczniów  szkół  podstawowych  pierwsze  miejsce  zdobyła 
Barbar a  Kaczmarzyk  zSP2, drugie  Micha ł  Rożnowicz  z SP6,  a 
trzecie  Katarzyn a  Tomiczek  z SP5.  Wyróżniono  Patrycj ę  Kun c  z 
SP li  Katarzyn ę Greń  z SP5, wśród  uczniów gimnazjów  pierwsze 
miejsce  przyznano  Kar ini e  Adamczyk  z  G2,  drugie  Paulinie 
Waleczek  z G l ,  wyróżniono  Annę  Mazur   zG1. 
 Cieszymy  się, że  każda  szkoła  wytypowała  swych  przedstawi
cieli    mówi  D.  Koenig.    Bardzo  cenne  jest  to,  że  znajduj ą  się 
uczniowie decydujący  się na ocenę  przez jur y  w  konkursi e  miej
skim, co jest  bardziej   stresujące  niż  recytacje  na szkolnych  uro
czystościach.  Dodam  tylko , że  przewodniczący  jur y  K .  Suszka 
był zauroczony  występującymi  i bardzo wysoko  ich  ocenił. 

O  dalszej  drodze  zwycięzców,  a wiele  wskazywało  na  to, że  za
kończy  się ona  na  etapie  miejskim,  D.  Koenig  mówi: 
 W  tym  rok u  niestety zapomniano  o etapie  powiatowym.  Zdecy
dowal iśmy  się  na  zorgan izowanie  w  Ustroniu  konkursu  mię
dzyszkolnego  i właściwie  na  tym  moglibyśmy  poprzestać.  Chcie
liśmy przygotować  konkur s powiatowy od strony  organizacyjnej 
w  Ustroniu, jednak  Starostwo  Powiatowe  odpowiedziało,  że  na 
ten  cel  nie ma  pieniędzy.  Nawiązal iśmy  więc  kontakt  z  Bielskim 
Centru m  Wychowania  Estetycznego  Dzieci  i Młodzieży,  gdzie, 
odbywa  się konkur s  re jonowy  i postanowi l iśmy  pokry ć  koszty 
udziału  naszych  recytatorów  i d latego  mogą  oni  brać  udział  w 
etapie  na szczeblu  rejonowym.  Tak więc  tylk o dzieci  z  Ustronia 
wystąpią  w  el iminacjach  rejonowych  w  BielskuBiałej.  (ws) 

Po konkursie  K. Suszka przekazywał  swe uwagi  recytatorom  i czynił 
to z humorem.  Fot.  W.  Suchta 

ZARZĄ D MIAST A  USTRONIA 
43450  Ustroń,  ul.  Rynek  1 

zaprasza  do  złożenia  ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 

R e m o nt  o r az  s t a w i a n ie  n o w y ch  p i c cy  k a f l o w y c h 

  p o k o j o w y ch  w  b u d y n k a ch  m i e s z k a l n y ch  U r z ę du 
M i a s t a  w  U s t r o n i u . 

Termi n  realizacji  zamówienia:  od  7.05.2001  r.do  15.11.2001  r. 
Fonnularze zawierające infomiacje o waamkach  zamówienia  można 
odebrać osobiście w Wydziale  Mieszkaniowym  Urzędu  Miejskiego 
(pokój nr 29) w godzinach  od  8.00  do  15.00. Zamkniętą  kopertę, 
zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego (pokój 
nr 29) w terminie do  5.04.2001  r. do godz.  15.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiedn io  oznaczona:  Przetarg  
remont oraz stawianie  nowych  piecy  kaflowych. 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z  oferentami  jest: 
Naczelnik  Wydziału  Mieszkaniowego  Pani  Ewa  Sowa  (tcl.  854
2567). 
Otwarci e ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pok.  nr 24),  w dniu  6.04.2001  r. o godz.  13.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział oferenci,  którzy : 
  nie  zostali  wykluczeni  na  podstawie  art.  19  i art.  22  ust.  7; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  Ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 

ZARZĄ D MIAST A  USTRONIA 
43450  Ustroń,  ul.  Rynek  1 

zaprasza  do  złożenia  ofert w  przetargu  nieograniczonym  na: 

W y k o n a n i e  s t o l a r k i  o k i e n n ej   i  d r z w i o w e j 
( d r e w n i a n e j )  w r a z  z  i ch  m o n t a ż em  w  b u d y n k a ch 
m i e s z k a l n y ch  U r z ę du  M i a s t a  w  U s t r o n i u . 
Termi n  realizacji zamówienia:  od  10.05.2001  r.do 30.11.2001  r. 
Formularze  zawiera jące  in formacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Mieszkaniowym  Urzędu 
Miejskiego  (pokój  nr 29)  w godzinach  od  8.00  do  15.00.  lub  za 
zaliczeniem  pocztowym.  Zamkniętą  kopertę,  zawierającą ofertę, 
należy złożyć w siedzibie zamawiającego (pokój nr 29) w  terminie 
do  4.04.2001  r. do  godz.  15.00. 
Koperta  powinna  być  odpow iedn io  oznaczona:  Przetarg  
wykonan ie  s to larki  ok i ennej  i  d r z w i o w e j.  P racown ik iem 
uprawn ionym  do  kon tak tów  z  o fe ren tami  jes t:  Nacze ln ik 
Wydziału  Mieszkaniowego  Pani  Ewa  Sowa  (tel.  8542567). 
Otwarci e ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pok.  nr 24),  w dniu  5.04.2001  r. o godz.  13.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy : 
  nie  zostali  wykluczeni  na  podstawie  art.  19  i art. 22  ust.  7; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  Ustawy  o  zamówieniach 
publ icznych. 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Angli a    przetwórnie,  budowy, 
kursy  językowe.  Tel. (033) 815
840608,0605043346. 

Centrum  Chirurgii  „VARmed"  
bezpłatne zabiegi  operacyjne,  kon
trakt z Śląską  Kasą  Chorych. 10°° 
  1400  . Tel.  8542307,  wew.  461. 
Zakład  Przyrodoleczniczy  koło 
basenów  p. 1 

Videofilmowanie. 
Tel.  8543827,0603580651. 

„MIS S  K "  j a k o ś ć,  szyk,  elegan
cja. Ustroń, ul. Daszyńskiego  70 a. 
Zapraszamy. 

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

Ścinka  trudnych  drzew. 
Tel.  8553719. 

Biuro  rachunkowe z licencją. 
8544720. 

Kafclkowanie, podłogi  pływające. 
Tel.  8527099 po  16.00 

Inwestycja   Nieruchomości  854
1963,  8542376,  poszukuje dla 
swoich  klientów  mieszkań  do wy
najęcia. gospodarstw  rolnych  i in
nych  nieruchomości  do  sprzedaży. 

Wideorejestracja. Tel.  8544357. 

Nieruchomości „UNIVERSAL "  tel. 
8542718,  poszukujemy dla  swo
ich klientów działek z terenu  Ustro
nia,  Wisły. Brennej. 

Golf 11, 1990 r„  stan  bardzo  dobry, 
garażowany,  pilnie  sprzedam. 
Tel.  8553709 

Profesjonalny  serwis  RTVSAT, 
Sony, Panasonic,  Philips,  Grundig, 
Pioneer, Samsung,  LG, Sharp,  tele
fony,  faxy,  CBRadia,  monitory, 
Play  Station,  rozkodowywanie ra
dioodbiorników.  Ustroń,  Daszyń
skiego  26. Teł.  0605311548." 

Doberman   szczenię 4   miesięcz
ne  sprzedam. 
Tel.  Ustroń  0601731645. 

Sprzedam  Fiata  126P.  84r. 
Tel.  8544795 

Ocieplanie  budvnków. 
Tel. 8541264,  0502619214. 

Sprzedam  kiosk  i Lanos. 98 r. 
Tel.  8547377  wieczorem. 

Tanio sprzedam  180 s/t.  pustaków 
„Porothem   2 5 ".  Tel.  8528264. 

Do  wynajęcia  przyczepa  gastro
nomiczna. 
Tel.  8553371,8541028. 

Wycinka drzew.  Drewno  opałowe. 
Tel.  8544498  wieczorem. 

Y 

33 zł brutt o 
0602641308 

8585824J 

Do  10 marca  apteka  Elba.  ul. Cieszyńska 2, tel.  8542102. 
Od  10 do  17 marca apteka  Myśliwski», ul. Skoczowska  111. tel. 8542489. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

:
:

 :
 :



:

ul.  Hutnicza  3, tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
Wystawy  czasowe: 
—  „Tajemnice  i skarby Ziemi  Cieszyńskiej"  geologia,  paleontologia  i zasoby 
naturalne  ze  zbiorów  Zdzisławą  Jonszty  i  Kazimierza  Placheckiego  oraz 
fotografia  przyrodnicza  Marka  Śniegoma  (do  10.03.  2001  r.) 
—  Wystawa  międzynarodowa  „Szopki  bożonarodzeniowe"  (do 5.03) 

 ii :
w  soboty  9   13,  niedziele  10   13. 

ul. 3 Maja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z Nierodzimia  (do  30.03.2001 r.) 
Oddział  czynny:  we wtorki  9   18, środy,  czwartki  9  14, 

w piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1, tel. 8543108.  Stała  wystawa  etnograficzna. 
W  marcu  ekspozycja  będzie  nieczynna. 

ul.  Błaszczyka  19, tel. 8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9  13. 

Rynek  3A.  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny z literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Pejzaż   Impresje, 
—  Obrazy  Evgeni  Afanassieva. 
G a l e r ia  czynna :od  poniedziałku  do niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

ul.  Daszyńskiego  11 (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szolomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie od 9.00 do 17.00,  soboty od 9.00  do  13.00. 

ul.  Daszyńskiego  28. tel.  8542906. 
—  Stała  wystawa  prac  dziecięcych  w sali  nr 15 

ul.  3  Maja  14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 
  poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
  piątki  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub  Świetlica  dla dzieci  w dwóch  grupach  wiekowych 
(szkoła  podstawowa  i gimnazjum), 
  piątki  godz.  16.00  do  17.30: 

—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla młodzieży. 

Ustroń,  ul. Słoneczna 7 
—  grupa  dla  współuzależnionych  wtorek  17.00   19.00 
—  grupa  AA  czwartek  17.00  19.00 

16.03.  godz. 14.00 

17.03.  godz. 16.00 

17.03.  godz. 16.00 

1920.03 
2426.03 

Nadzwyczajne  posiedzenie  RM z okazji  140lecia 
Wydziału  Gminnego    MDK  „Prażakówka" 
Wernisaż  z okazji  140lecia  Wydziału  Gminnego: 
odsłonięcie  obrazu  L. Konarzewskiego  „Wesele" 
i wernisaż  wystawy  fotografii  i dokumentów  z hi
storii  Ustronia    Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Koncert  Charytatywny  z  udziałem  zespołów 
„Czantoria"  i  „Równica"  na  rzecz  Polaków 
w  kraju  i na Białorusi    MDK  „Prażakówka". 
Kiermasz  odzieżowy    MDK „Prażakówka" 
Ustrońskie  Spotkania  Teatralne    MDK „Pra
żakówka" 

  ul. Sanatory jna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 
6ty  tydzień    sensacyjny 
Gra  o  miłość    komedia  romantyczna 
Granice  wytrzymałości    przygodowy 
Gra  o  miłość    komedia  romantyczna 
Granice  wytrzymałości    przygodowy 

8.03. 
9    14.03. 

15.03. 

godz. 21.15 
godz. 18.45 
godz.  20.30 
godz. 17.00 
godz. 18.45 

Kin o  premier 
8.03.  godz. 18.45 
15.03.  godz. 21.00 

Przedwiośnie    adaptacja  powieści 
Stracone  dusze    horror 

SKLEP  CAL0Ů080WV 
spożiju?czoprzetmjstou!iji 

1*31*50  Ustroń  DUET Zakupi) na telefon! 
W CENTRUM USTRONIA 
ŮOWÔZ GRATIS!!' 

uf. 3 Maja 2 S  hi.  21) h  $5 k'K'  W Honorujemy  kartij  kredijtou/e 
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Dru«i skokG.  Śliwki.  Fot.  W.  Suchta 

28  lu tego  w  Wiś le  Ma l i nce  odby ły  się  M is t r zos twa  Polski 
w  Skokach  Narc iarsk ich  na  dużej  skoczn i.  Dawno  w  Mal ince  nie 
było  tylu  kibiców.  Pamięta jąc o  wpadce  w  Pucharze  Europy,  kiedy 
to  demonst racy jn ie wy jecha ły  ekipy  zagran iczne,  zadbano  o  ki lk a 
toalet, były  budy  z gorącymi  posiłkami  i dominu jące wszędzie  piwo. 
Zresztą  spor towa  Wisła  w  kra ju  ko jarzona  jest  z barami,  tak  jakby 
tam  właśnie  Adam  Małysz  dochodz ił  do  mis t rzowsk iej  formy. 

Oczywiśc ie  na  Mis t rzos twach  Polski  wszyscy  liczyl i  na  pop is 
A .  Małysza,  któiy  w  tym  czasie  kurował  się  w  domu  i na  starcie  nie 
stanął.  M im o  wszys tko  k ib ice  przy ję li  to  dość  spoko jn ie  i  już  nie 
gwizdali, jak  dzień  wcześniej  w  Szczyrku.  Zastąpić go  mieli  koledzy 
z  K S  „Wis ła" ,  k tórym  to  się  j e d n ak  nie  udało.  W  tym  roku  na 
skoczni  dominowało  Zakopane.  Naj lepszy z  K S  „Wis ła"  Tomisław 
Tajnc r   za jął szóste  miejsce,  następny  Grzegorz  Śl iwka  był  dopie
ro jedenasty.  Szczególnie  dop ingowal iśmy  lego  ostatniego    miesz
kańca  Ustronia.  Wszys tko  wskazywa ło,  że  tego  dnia  G.  Ś l iwka 
będzie  walczy!  o wyższe  lokaty.  W  serii  t re ingowej  skacze  100,5  m 
i jest  to  druga  odległość.  Niestety  skok  w  serii  kwal i f i kacy jnej jest 
słaby.  Pierwszy  skok  punk towany  jest  znowu  poprawny  i G.  Śl iw
ka osiaga  90,5  m, za co ot rzymuje notę  86,4  pkt. Niestety drugi  skok 
to  za ledwie  73,5  m  i nota  51,3  pkt.  Gdyby  w  drug iej  serii  skoczył 
podobn ie  jak  w  p ierwsze j,  by łby  w  oko l icach  czwar tego  mie jsca. 
N ieco  usprawiedl iw ia  zawodn ika  z  Ust ron ia  wiatr,  k tóry  akurat 
podczas j ego  drug iego  skoku  wiał  mu  w  plecy    widać  to  po  ruchu 
wstążek  na  zd jęc iu.  Wiatr,  z  tym  że  w  piersi,  był  też  przyczyną 
skoku  Rober ta  Matei  na  od leg łość  119  rn.  Zawodn ik  mógł  lecieć 
jeszcze  kilk a  metrów  dalej,  lecz będąc  bl isko  dwa  metry  nad  ziemią 
na  wysokości  setnego  metra  bronił  się  p rzymusowym  lądowaniem 
z  u p a d k i e m.  Z w y c i ę ż ył  W o j c i e ch  S k u p i eń    2 15  pkt  ( 1 05 
i 95  m) przed  R .Ma te ją 187 ,5  pkt  i Tomaszem  Pochwałą   1 85  pkt. 
W  serii  próbnej  W. Skupień  pobił  rekord  skoczni  skacząc  112,5  m. 

Wojsław  Suchta 

U C H W A Ł A  NR  XXVI I   1/303/01 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  21  lutego  2001  r. 

zmieniająca  uchwalę  Nr  XXIX/231/96  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 
Ustroń  z  dnia  25  października  1996  roku  w  sprawie  utworzenia 
w mieście  jednostek  pomocniczych    osiedli 

Na  podstawie  art.  5  ust.  2  oraz  art.  40  ust.  2  pkt.l  ustawy  z  dnia  18 
marca  1990  r. o samorządzie  gminnym  (j.t. z  1996  r.  Dz.U.  Nr  13,  poz. 
74  z  późn.  zm.) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

§1 
W  uchwale  Nr  XXIX/231/96  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  z 

dnia  25 października  1996  r. w sprawie  utworzenia  w mieście  jednostek 
pomocniczych    osiedli  wprowadza  następujące  zmiany: 

1. w  §  1 uchwały  dodaje  się  ust.  7 w  brzmieniu  „Ustroń  Zawodzie". 
2.  w  załączniku  nr  I  do  w/w  uchwały: 
a)  w  tytule  Nazwa  Osiedla  dodaje się  kolejny  punkt  o  treści 
„7 .  Ustroń  Zawodzie  VII " 
b)  w  tytule  „Granice  Osiedli  u tworzonych  na  terenie  miasta" 

w pcie  2 pod  nazwą  „Osiedle  Ustroń  Centrum  obe jmuje  ulice": 
  skreśla  się  następujące  wyrazy:  Źródlana,  Belwederska,  Liściasta, 

Okólna, Szpitalna, Lecznicza, Uboczna, Gościradowiec,  Sanatoiyjna, Zdro
jowa,  Wojska Polskiego,  Solidarności,  Armii  Krajowej, Nadrzeczna,  Ra
dosna,  Skalica,  Uzdrowiskowa  oraz  po  wyrazie: 

  „Grażyńskiego"  dopisuje  się  wyrazy  „za  wyjątk iem  numerów 
12,27,31 

  „Kuźnicza"  dopisuje  się  wyrazy  „do  nr  5". 
c) w tytule „Granice Osiedli  utworzonych  na terenie  miasta" dopisuje 

się  pkt  7 o  treści: 
..7. Osiedle  Ustroń  Zawodzie obejmuje ulice: 
Źródlana,  Belwederska,  Liściasta,  Kuźnicza  od  Nr  6.  Okólna,  Rado

sna,  Uzdrowiskowa,  Lecznicza,  Uboczna,  Szpitalna,  Gościradowiec, 
Grażyńskiego  nr  12,27,31,  Skalica, Armii  Krajowej. Solidarności,  Woj
ska  Polskiego,  Zdrojowa,  Sanatoryjna,  Nadrzeczna". 

" § 2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§3 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Gazecie  Ustrońskiej oraz na  tablicach 

ogłoszeń  na terenie  miasta. 
§4 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia. 

U C H W A Ł A  NR  XXVII1/304/0 1 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dn ia  21  lu tego  2001  r. 

w  sprawie  wyborów  Zarządu  i Przewodniczącego  osiedla  „Ustroń  
Zawodzie"  w  Ustroniu 

Na  podstawie  art.  18 ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o  samorzą
dzie  gminnym  (j.t. z  1996  r.  Dz.U.  Nr  13, poz.  74  z  późn.  zm.)  oraz  §7 
Statutu dla Osiedli  w Ustroniu  przyjętym uchwaląNr XX I W252/00  Rady 
Miasta  Ustroń  z dnia  26  października  2000  r. 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

Zarządzić  wybory  Zarządu  i  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla 
„UstrońZawodzie"  w  terminie  od  29  marca  do  12 kwietnia  2001  r. 

§2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Przewodniczącemu  Rady  Miasta  i 

Burmistrzowi  Miasta. 
§3 

Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Gazecie  Ustrońskiej oraz na  tablicach 
ogłoszeń  na terenie  miasta. 

§4 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia. 

Kibic e z Ustronia  na skoczni  w  Mal ince.  Fot.  W.  Suchta 

Komunika t  Zarządu  Miasta  Ustroń 
Zgodn ie  z art.  18 ust.  2  pkt.  9  ustawy  z dn ia  7  l ipca  1994  r.  o 

zagospodarowaniu  przest rzennym  {t.j . Dz.  U. Nr  15 poz.  139  z 
1999 r. z późn.  zm.} 

poda je  się  do  pub l i cznej  w iadomośc i,  że  dnia  28 .03 .2001  r .  w 
sali  sesyjnej Urzędu  Mie jsk iego  o godz.  14.00  odbędz ie  się  sesja 
Rady  Mias ta,  na  k tó rej  m iędzy  innymi  r o z p a t r y w a ne  będą 
n ieuwzg lędn ione  protesty  z łożone  do  pro jek tu  m ie j scowego 
planu  zagospodarowan ia  przes t rzennego,  o b e j m u j ą c e go  obszar 
parcel  g run towych  oznaczonych  nr  3991 /44,  3991 /45,  3991/ 
4 6 , 3 9 9 1 / 47  po łożonych  w  Ustroniu  przy  ul.  Równica. 
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Skuteczny blok ustroniaków.  Fot.  W.  Suchta 

3 marca odbył się Turniej Samorządowy w  Siatkówce  drużyn  re
prezentujących gminy  powiatu  cieszyńskiego.  Grano w dwóch  gru
pach  w  Dębowcu  i Simoradzu.  Drużyna  ustrońskiego  samorządu 
przed  rokiem  wygrała  rozgrywki  i obecnie startowała  w roli  fawoiy
ta. Nasze miasto reprezentowali:  Andrzej  Gluza,  JacekTarnawiec
ki , Jarosław  Grzybowski,  Jan  Drozd,  Ireneusz Staniek,  Wiesław 
Legierski,  Eugeniusz Greń.  W  pierwszym  meczu  wszystko  poszło 
zgodnie  z  planem  i ustroniacy  gładko  pokonali  Haźlach.  Niestety 
następne dwa mecze z Goleszowem  i Cieszynem  przegrali, jednak  po 
bardzo wyrównanej walce. Tym samym  drużyna ustrońskiego  samo
rządu  zakończyła  turniej  na etapie  rozgrywek  grupowych.  O  przy
czynach  przegranej kapitan  drużyny  A. Gluza  powiedział: 
 O wynik u  zdecydował  przede  wszystkim  brak  kontuzjowane
go  rozgrywającego  Stanisława  Maliny . Zresztą  kontuzj a  i mnie 
dotknęła,  kiedy  przy  odbiorze  zagrywki  wybiłem  sobie  palec. 
Podział  na grupy  też zaważył  na  wyniku .  W  Simoradzu  w  gru
pie grały  trz y  naj lepsze  drużyny  z  ubiegłorocznego  turniej u 
i to nas trochę zdeprymowało.  Sam  turnie j   był dobrze  zorgani
zowany,  żałujemy,  że  nie  odbył  się  w  Ustroniu .  Mam y  lepszą 
salę. Za  rok  będziemy  znowu  walczyć  o zwycięstwo,  może  dru 
żyna  wystąpi  w  szerszym  składzie,  tak  by  możliwa  była  więk
sza  ilość zmian.  Mecze  przegrywaliśmy  niewielką  ilością  punk
tów, a  rozgrywano  j e do  17 punktów,  a nie jak  normalni e  do  25. 
Punkt y  więc  szybko  uciekały.  W  ogóle  gral iśmy  chyba  zbyt 
nerwowo. 

W finale drużyna  Cieszyna  pokonała  w setach  2:1  Dębowiec,  (ws) 

POZIOMO:  1) rodzaj ciasta. 4) skrzydlata  mądrala,  6)  Gór
nośląski  Okręg Przemysłowy, 8)  leży nad  Pisą, 9) zbiór  kom
pozycji,  10)  przyprawa,  11)  część  gardła,  12)  imię  żeglarza 
Teligi,  13) skała magmowa,  14) brzydki  zapach,  15) Lucyna  
,.Matka od Aniołów,  16) futerał na okulary,  17)  wypoczynko
wy lub okolicznościowy,  18) typ żaglowca,  19) gatunek drzew 
liściastych,  20) paryskie  lotnisko. 

PIONOWO:  1) obok  łóżka  chorego  w  szpitalu,  2)  zastawia 
sidła, 3) głęboka  zatoka  o stromym zboczu,  4) noszone  przez 
poczet.  5)  wojsko.  6)  urządzenie  energetyczne,  7)  pątnicy, 
grzesznicy,  II )  spiętrzona,  rwąca  woda,  13)  sakiewka,  14) 
haracz za jeńca. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin  nadsyła
nia hasła mija 20 marca b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  numeru  7 
WIOSENNA  ZIM A 

Nagrodę  30  zł  o t rzymuje  K R Z Y S Z T OF  C H R A P E K, 
z Ustronia,  ul.  Wesoła  7. 

Zapraszamy  do  redakcji. 

Siednij  se... 
Z  bogactwa  leksykalnego  gwary  Śląska  Cieszyńskiego  wy

bieramy  czasownik  „siedzieć  ", który funkcjonuje  w licznych  przy
słowiach. 

Siednij  se na ziym,  a spuść  se  nogi. 
Siedzieć  ko mus i  na  karku. 
Siedzieć  na  tronie. 
Siedzieć  po  nocach. 
Siedzi  jak  djobol  na grzysznej  duszy. 
Siedzi  jak  guwno  w  trawie. 
Siedzi  jak  kocur  w  kiermasz. 
Siedzi  jak  kupa  nieszczyńścio. 
Siedzi  jak  kwuczka  na  wajcach. 
Siedzi  jak  mól  w  kożuchu. 
Siedzi  jak  na  jeglach. 
Siedzi  jak  na  nożach. 
Siedzi  jak  na  tureckim  kozaniu. 
Siedzi  jak  u Pana  Boga  za  piecym. 
Siedzi  jak  wesz  na  strupie. 
Siedzi  jak  zajónc  na  podorówce. 
Siedzi  jak  zarznióny. 
Siedzi  jak  żaba  na  brusku. 
Siedzi  jak  żebrak  w  koncie. 
Siedzi  mu  na  karku. 
Siedzi  na  dwóch  stoikach. 
Siedzi  nadynty  jak  żaba. 
Siedzi  na  tnie, jak  god  na  żabie. 
Siedzi  przy  korycie. 
Siedzi  tam  warzónypieczóny. 
Siedzi  w  bónku. 
Siedzi  w  corku. 
Siedzi  w dlógu  po  uszy. 
Siedzi  w gospodzie,  a jyny  kłamie. 
Siedzi  w  ulu. 
Siedzi  za  grzychy. 
Siedzóm  se  ciyngym  w  kudłach. 
Siedź,  dyć  na ciebie  nie  pisko. 
Siedź  na  rzici. 
Siedź  w budzie,  kieżeś  sie  urwol. 
Siedź  w kóńcie,  balamóncie,  bydziesz  na  co,  nóńdóm  cie. 
Siedź  w kóńcie,  balamóncie,  jak  mosz  w głowie  siano,  by  cie 

nie  wyśmiano. 
Siedź  w kóńcie,  balamóncie,  jesiś  dobry,  nóńdóm  cie. 
Józef  Ondrusz:  Przysłowia  i przymówiska  ludowe  ze  Śląska 

Cieszyńskiego.  Wrocław  1960  r.  ( j f ) 
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