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Rozmowa  z Piotrem  Sową, 
prezesem  Spółdzielni  Mieszkaniowej   „Zacisze" 

Od  1989  r. na  większości  z e b r ań  SM  „Zac i sze"  mów iono  o  nie 
na j l epszym  s tan ic  finansów  spółdz ie ln i.  Czy  coś  się  zmien i ło? 
Trudności  finansowe,  kredyt,  to  wszystko  miało  miejsce  do  1998 
r.  W  I998  r.  nie  korzystal iśmy  j uż  z  kredytu,  a  w  1999  i  2000  r. 
gospodarka  finansowa  pozwalała  nam  na  zapłacenie  wszystkich 
faktur  i zobowiązań,  zaś  na  koncie  w  banku  w  miejsce  zadłużenia 
pojawił  się  depozyt.  Wynika  to  z  odpowiedniego  gospodarowa
nia. Sposobem  poprawy  kondycji  bywa  ściąganie wyższego  czyn
szu,  ale  można  też  patrzeć  na  z łotówkę  pięć  razy  nim  sie j ą  wyda. 
Moi m  zdaniem  powinno  się  robić  j edno  i drugie.  Czynsz  winien 
rosnąć  najwyżej  o  wartość  inflacj i , ale  trzeba  też  oszczędnie  go
spodarować.  Drobnym,  ale  dobrym  przykładem  jest  dwudziesto
letni  samochód,  z  którego  przestal iśmy  korzystać.  Spalał  I 2  I 4 
litrów,  co  miesiąc  trzeba  go  było  naprawiać,  obecnie  nie  ma  też 
etatu  kierowcy.  Inna  sprawa  to  biura,  które  dawniej  mieściły  się 
na  dwóch  piętrach.  Teraz  z powodzeniem  za jmujemy jedno  dzier
żawiąc  opuszczone  pomieszczenia. 

Sko ro  wspom ina  pan  o  dz ie r żaw ie  pomieszczeń,  to  z a p y t am 
j ak  wyg ląda  s p r a wa  d u ż e go  sk lepu  na  os.  C e n t r um  i  pawi lo
nu  na  os.  M a n h a t a n? 
Lokale  te  nic  mogą  być  def icytowe,  bo  byłoby  to  złe  gospodaro
wanie.  Takie  lokale  przynoszą  straty  gdy  nie  ma  najemcy.  My  sta
ramy się ustalać  taką  cenę, by osiągać, czasem  nawet godziwy,  zysk. 
Sk lep  na  os.  C e n t r um  p rzez  pewien  czas  stał  pusty. 
Szukal iśmy  najemcy,  składal iśmy  oferty, ale  trzeba  zdawać  sobie 
sprawę  z  wielkości  tego  sklepu    to  paręset  metrów  powierzchni 
handlowej.  W  tej  chwili  sklep  jest  wykorzystany,  koszty  są  po
krywane,  a  nawet  mamy  niewielki  zysk. 
C zy  p a na  z d a n i em  c z y n sz  w  SM  „ Z a c i s z e"  n ie  j est  z b yt 
w y s o k i? 
Ni e jest  wiele  wyższy  niż  opłata  za  mieszkania  komunalne,  a  po
równując  z  innymi  spółdzielniami,  nie jes teśmy  w  czołówce  wy
sokich  czynszów.  Może  ogrzewanie  jest  gdzie  indziej  tańsze,  ale 
wtedy  gdy  jest  produkowane  na  bazie  węgla. 
Os ta tn io  spo ro  się  mówi  o  w o d a ch  geo te rma lnych  moż l iwych 
do  wyko rzys tan ia  p rzy  o g r z e w a n iu  m ieszkań.  Co  pan  o  tym 
sądz i? 

To  inicjatywa  Rady  i Zarządu  Miasta.  Mówiąc j uż  o  wykorzysta
niu,  to prosi  się os.  Manhatan.  Odwiert  można  zlokalizować  w  oko
licach  obecnej  kotłowni  i  skorzystać  z  istniejących  instalacji.  Tu 
będzie  można  sprawdzić  natychmiast  efekt  takiego  rozwiązania. 
Czy  SM  „Zac i sze"  jest  w  s tan ie  wspó łuczes tn iczyć  finansowo 
w  tak im  p rzeds ięwz ięc iu? 
Nik t  jeszcze  nie  złożył  nam  takiej  propozycj i.  Jednak  korzysta
nie  z  takich  wód  niesie  za  sobą  pewien  procent  ryzyka,  a  my  nie 
chcemy  ryzykować,  bo  nie  mamy  takiego  upoważnienia.  To  musi 
być  decyzja  członków,  by  ryzykować  jakąś  kwotę. 
Lepiej chyba  być  współwłaścic ie lem  tak iego  odwie r tu,  niż  póź
niej  godzić  się  w a r u n ki  obcego  właśc ic ie la? 

(cc/,  na str.  2) 

Widok  na  Czantor ię.  Fot.  W.  Suchta 

Latem  tego  roku  Urząd  Miasta  wspólnie  z ustrońskimi  lekarza
mi  organizuje  bezpłatne  badania  prof i laktyczne  poziomu  kwasu 
moczowego  w  surowicy  krwi  u  osób  powyżej  30  roku  życia,  ba
dania  szyjki  macicy  i  cytologiczne  u  kobiet  oraz  lakowanie  zę
bów  u  dzieci  od  8  do  15  roku  życia. 

Badan ia  i  l akowan ie  ca łkowic ie  op łaca  U r z ąd  Mias ta,  są 
więc  bezp ła tne  dla  m ieszkańców  Us t ron ia. 

Z  tej  propozycji  mogą  skorzystać  również  osoby  nie  objęte 
ubezp ieczen iem  zd rowo tnym,  pon ieważ  finansuje  j ą  miasto 
a  nie  Kasa  Chorych.  Badania  i  lakowanie  będzie  wykonywane  na 
podstawie  dokumentu  potwierdza jącego  zameldowanie  na  tere
nie  miasta  Ustroń.  (cd  na  str.  4) 

Zarząd  Klubu  Sportowego  „Nierodzim"  zaprasza  na  festyn  spor
towo  rekreacyjny,  który  odbędz ie  się  w  sobotę  16  czerwca  na 
stadionie  w  Nierodzimiu.  Przewidziano  liczne  atrakcje.  Program 
przedstawia  się  następująco: 

  godz.  14.00    mecz  najmłodszych  piłkarzy,  czyli  żaków  Nie
rodzim    Kuźnia  Ustroń, 

  godz.  15.30    mecz  t rampkarzy  Nierodzim    Ol impia  Gole
szów, 

  godz.  1620   gry  i zabawy  dla  dzieci, 
 g o d z.  17.00   mecz jun io rów  Nierodzim  O l imp ia  Goleszów, 
 godz.  19.00   mecz  o ldboyów  Nierodzim    Ustroń.  To  spotka

nie  zapowiada  się  szególnie  atrakcyjnie.  Na  boisku  zobaczymy 
wiele  slaw  ustrońskiej  piłk i  nożnej  z  dawnych  lat.  Drużyny  ostro 
trenują  przed  spotkaniem,  organizatorzy  zaś  spodziewają  się  nie 
lada  emocji  i  wyjaśnienia  w  końcu  kto  jest  lepszy    Nierodzim 
czy  centrum. 

Od  godz.  19  trwać  będzie  też  zabawa  taneczna  przy  muzyce 
zespołu  Jana  Grenia. 



(dok. ze sir. 1) 
Al e  uczestnictwo  finansowe  pociągnie  za  sobą  kwoty,  które  trze
ba  by  wyegzekwować  od  członków. 
Na  os.  „Zac isze"  wszyscy  mieszkańcy  zdecydowali  się  wyłożyć 
po  ok.  6000  zł,  by  rozw iązać  p rob lem  ciepła  w  mieszkan iach. 
Gdy  jednak  próbowal iśmy  to  powtórzyć  na  os.  25Lecia  w  Wi
śle,  mieszkańcy  w  połowie  się  nie  zgodzil i.  Wody  geotermalne  to 
nowość.  Takie  pozysk iwan ie  c iepła  jest  nawet  p re fe rowane, 
a  naszym  obowiązk iem  jest  pozyskiwanie  ciepła  z  czystych  eko
logicznie  źródeł.  Obecnie  można  na  podobne  cele  pozyskiwać 
pieniądze  z dotacj i.  Jest  interesem  Europy  i naszego  państwa,  by 
takie  inwestycje  popierać. 
Jeżeli  j e d n ak  będz iemy  czekać,  to  wyp rzedzą  nas  inni.  ( i dy 
wiele  miast  będz ie  chc ia ło  w y k o r z y s t y w ać  wody  geo te rma l
ne,  nie  będzie  można  liczyć  na  d o t a c ję  czy  p r e f e r e n c y j ne  kre
dyty.  W a r to  być  j e d n ym  z  p ie rwszych. 
Dlatego  trzeba  korzystać  z  chwili  gdy  odwiert  można  zrobić 
p łacąc  np.  5 0%  kosztów,  a lbo  jeszcze  taniej.  Nie  jest  ważne 
jaki  podmiot  na  terenie  Ustronia  to  zreal izu je,  bo  i tak  cena  cie
pła  powinna  zmaleć  o  50%.  To  jest  konkretna  poprawa  bytu 
osób  mieszka jących  w  naszych  budynkach.  Liczymy  na  współ
pracę  z  miastem.  Na jp ie rw  chcemy  uzyskać  odpowiedź  na  py
tanie,  jak ie  są  szanse  na  c iepło  z  tak iego  odwiertu  i j ak  pozy
skać  środki.  My  możemy  od  razu  dostarczyć  odpowiedn ie  map
ki ,  nasze  zapot rzebowan ie  wyrażone  w  jednostkach  ciepła  itp. 
Chciałem  zwrócić  uwagę jeszcze  na  to,  że  kot łownia  na os.  Man
hatan  ma  23  lata.  Każdy  c iep łownik  wie,  że  trzeba  j uż  g roma
dzić  środki  na  pełną  modern izac ję  kot łowni.  Jeżeli  jest  możl i
wość  dotacji  i tan iego  kredytu,  przy  współpracy  z  miastem  taka 
inwestycja  jest  możl iwa. 
O s t a t n io  d y s k u t o w a n ym  t e m a t em  jest  w łasność  mieszkań  po 
tym  j ak  Se jm  uchwal ił  u s t a wę  o  spó łdz ie ln iach  mieszkan io
wych.  Czy  do  p a na  z a w r a c a ją  się  cz łonkowie  z  k o n k r e t n y mi 
w n i o s k a m i? 
Stale  spotykam  się  z  ludźmi,  którzy  przychodzą  z  dwoma  pyta
niami.  Pierwsze,  gdy  ktoś  ma  lokatorskie  prawo  do  lokalu    co 

ma  robić,  aby  zostać  j ego  właścic ielem.  Drugie,  gdy  ktoś  ma 
mieszkanie  własnościowe,  czy  teraz  musi  coś  zrobić,  czy  są  dla 
niego  jak ieś  konsekwencje  tej  ustawy.  Zawsze  staram  się  odpo
wiadać  precyzyjnie.  Ustawa  nakłada  pewne  terminy.  Weszła  w 
życie  24  kwietnia  2001  r.  Najp ierw  musimy  wykonać  scalenie  i 
podział  nieruchomości,  złożyć  odpowiedni  wniosek  i na  to  mamy 
czas  do  25  lutego  2002  r.  Musimy  też  zmienić  statut  i na  to  mamy 
czas  do  25  stycznia  2002  r.  Wreszcie  musimy  określić  przedmio
ty  odrębnej  własności,  czyli  każdemu  mieszkańcowi  powiedzieć 
czy  ma  warunki  ku  temu,  żeby  uzyskać  pełną  własność  i to  musi
my  zrobić  do  25  kwietnia  2002  r.  Czyli  od  25  kwietnia  2002  r. 
mogą  rozpocząć  się  procesy  uwłaszczania  tych  członków,  którzy 
będą  sobie  tego  życzyć. 
W  gaze tach  d r u k u je  się  wzo ry  wn iosków,  k tó re  należy  sk ła
dać,  a  z  tego  co  pan  mówi  jest  na  to  jeszcze  rok  czasu. 
Do  nas  też  wpływają  takie  wnioski  od  naszych  członków,  na  któ
re grzecznie  odpowiadamy,  że  prosimy  o cierpl iwość.  My  te  wnio
ski  sk ładamy  w  Dziale  Członkowskim,  rejestrujemy  i  będziemy 
do  nich  wracać  po  spełnieniu  wszystkich  terminów.  Okazu je  się 
też,  że  ustawa  będzie  prawdopodobnie  nowel izowana  w  części, 
gdzie  Trybunał  Konstytucyjny  ustosunkował  się do  pewnych  nie
zgodności  z  ustawą  zasadniczą.  Już  się  nie  mówi,  że  przekształ
cenia  prawa  lokatorskiego  na  mieszkanie  stanowiące  pełną  wła
sność,  będzie  kosztować  3%  wartości.  Trybunał  skrytykował  to 
w  imię  sprawiedl iwości  społecznej.  Skoro  ktoś  wykupił  mieszka
nie  kilk a  miesięcy  temu,  a  po  wejściu  ustawy  cena  jest  trzykrot
nie  niższa,  to  osoba,  która  wykupi ła  wcześniej  mogłaby  się  czuć 
oszukana.  Okazu je  się,  że  zaskarżonych  paragrafów  tej  ustawy 
jest  więcej  i można  się  spodziewać  pewnych  jej  modyf ikacj i,  ale 
niewielkich.  lak  więc  pojawi  się  pełna  własność  mieszkania  i 
będzie  przedmiotem  wpisu  do  ksiąg  wieczystych. 
J a ki  jest  p a na  s tosunek  do  tej  u s t a w y? 
Ta  ustawa  sporo  zmienia  w  naszym  życiu  i j a  j ej  nie  krytykuję. 
Uważam,  że  wydzielenie  własności  dla  ludzi,  którzy  odczuwają 
taką  potrzebę,  to  duch  współczesnego  czasu.  Pozytywnie  oce
niam  to,  że  jest  taka  możl iwość.  Trzeba  jednak  powiedzieć,  że 
podjęc ie  decyzji  o  wyodrębnieniu  własności  może  w  pewnych 
przypadkach  wiązać  się  z  innym  sposobem  rozliczenia  tej  nieru
chomości,  czyli  lokalu,  który  stanie  się  własnością.  Ciekawe  jest 
to,  że  ustawa  pozwala,  by  właściciel  nie  był  członkiem  spółdziel
ni.  Wtedy jest jedynie  uczestnikiem  zarządzania  nieruchomością. 
Jeżeli  m ieszkańcy  d a n e go  b loku  wszyscy  zdecydu ją  się  uzy
skać  pełną  w łasność  m ieszkań,  w tedy  nie  ma  żadnego  prob le
mu,  by  wys tąp i li  ze  spółdz ie lni  i sami  z a r z ą d z a li  budynk iem. 
Ustawa  mówi  nawet  jak  to  przeprowadzić.  Wiele  zależy  też  od 
tego  jak  n ieruchomość  będzie  wydzielona,  czy  j ako  jeden  blok, 
czy  może  całe  osiedle. 

Nie  wszystk ie  spółdz ie ln ie  ma ją  u r e g u l o w a ne  kwest ie  w łasno
ści  g r u n t ó w,  na  k tó rych  sto ją  os ied la,  a  jest  to  kon ieczne,  by 
móc  wyod rębn iać  własność.  J ak  to  wyg ląda,  gdy  chodzi  o  osie
dla  us t rońsk iej  SM  „Zac i sze "? 
Wszystkie  ustrońskie  osiedla  SM  „Zac isze"  mają  uregulowany 
status  prawny.  Grunty,  na  których  stoją  nasze  osiedla  sa  w  wie
czystym  użytkowaniu  terenów,  których  właścicielem  jest  gmina. 
I  nie  ma  żadnych  zaszłości,  ż a d n y ch  właściciel i,  k tó rzy  zgła
sza ją  p re tens je  do  k o n k r e t n y ch  dz ia łek? 
Ni e  spotkałem  się z tym.  Wszędzie  się  nawet  podkreśla,  że  Ustroń 
w  tym  względzie  ma  sprawę  przejrzystą. 
Dz ięku ję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wo js ław  Such ta 

Wiele  c iekawego  dzie je  się  w 
Bibl iotece  Miejskiej  w  nadol
ziańskim  grodzie.  Szczególną 
a k t y w n o ść  p r z e j a w ia  Dz iał 
Dziecięcy,  w którym  organizo
wanych jest  mnóstwo  atrakcyj
nych  imprez dla  najmłodszych 
czytelników.  Od  br.  cieszyńska 

p lacówka  ma  też  status  Biblio
teki  Powiatowej. 

Uczniowie  Zespołu  Szkół  Rol
n i c z o  T e c h n i c z n y ch  w  C ie
szynie  j uż  od  kilk u  lat  uczest
n i c zą  w  m i ę d z y n a r o d o w ej 
współpracy.  S iódmy  rok  dz ia
ła  na js tarszy  w  regionie  Klub 
Europe jsk i. 

Dwa  lata  temu  a m f i t e a tr  w 
Brennej  przeszedł  gruntowną 
m o d e r n i z a c j ę.  Z m i e n i ła  s ię 
zwłaszcza  widownia,  gdzie  sta

re  ławki  zastąp iono  plast iko
wymi  krzesełkami  w  kolorach 
czerwonym,  granatowym  i zie
lonym.  Zamontowano  icli  po
nad  1350. 

C m e n t a rz  Ż y d o w s ki  ( t en 
nowy)  w  Cieszynie  był  w  po
przednich  latach  wielokrotn ie 
dewastowany.  Niszczono  gro
by  i pomniki  oraz dom  pogrze
bowy.  Wizyty  wandali  ustały  z 
chwilą  ogrodzenia  terenu.  Przy 
okaz ji  oca la łe  g roby  zostały 
odnowione,  teren  uporządko

wano  i  pomalowano  cmentar
ny  mur.  U c z y n i o no  to  rok 
temu. 

N o w o c z e s ne  i  f unkc jona lne 
Cent rum  Kon fe rency jne  cie
szyńsk iej  Fili i  Uniwersytetu 
Śląsk iego  słusznie  uchodzi  za 
wizytówkę  tej  uczelni.  Odby
wa  się  tu  szereg  ważnych  i  do
n ios ł ych  s p o t k a ń,  z j a z d ó w, 
sympoz jów  i konferencj i.  Ob
radu je  tu  także  Rada  Powia
tu  Cieszyńskiego,  przy jmowa
ni  są  goście  zagraniczni,  (n ik) 

Fot.  W.  Suchta 

2  Gazeta  Ustrońska 



Nowożeńcy: 

M o n i k a  M a c u r a,  Ustroń  i J a n u sz  C ieś la r,  Ustroń 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  informuje,  że  Rada  Miasta  ustaliła 
stawkę  opłaty w wysokości  2 zł za godzinę  parkowania  samocho
dów  na następujących  parkingach: 

  parking    Rynek, 
  parkingi  przy  ul. Partyzantów,  Nadrzecznej,  Sportowej, 
  parking  przy  ul. Grażyńskiego  przed  Stadionem  Spor towym. 

6  czerwca  w BielskuBiałej  odbyła  się  druga  konwencja  wybor
cza  PSL,  obejmująca  okręg  nr 27, w skład  którego  wchodzą po
wiaty: cieszyński,  bielski  grodzki  i ziemski,  żywiecki  oraz  pszczyń
ski.  Konwencję  stanowili  członkowie  władz  centralnych  i  woje
wódzkich  pochodzący  z  tych  powiatów,  jak  i  prezesi  Zarządów 
Powiatowych.  Z naszego  powiatu  w konwencji  uczestniczyli J an 
Kubień,  Alojzy  S ikora,  J an  Pas tucha  oraz J an  Piet roszek.  Kon
wencja wyborcza  PSL w drodze  głosowania  ustaliła  kolejność  kan
dydatów na posłów  do Sejmu  na liście.  I tak z naszego  powiatu na 
miejscu  piątym  znalazła  się  Hal ina  Mo lak O lczak,  prezes cie
szyńskiego  Oddziału  Polskiego  Komitetu  Zwalczania  Raka,  na 
miejscu jedenastym  A r t ur  Ziętowski,  przewodniczący  Kola  Związ
ku  Młodzieży  Wiejskiej  Brenna    Skoczów,  a na miejscu  trzyna
stym  Karol  N iemczyk,  inspektor  Urzędu  Kontroli  Skarbowej 

w  BielskuBiałej,  mieszkaniec  Ustronia.  (AS) 

Rondo  oznakowano  i jeździmy  wkoło.  Fot.  W.  Suchta 

14  czerwca  po raz kolejny  zawita  do  Ustronia  Maciej  Kuroń. 
W  Amfiteatrze  i na terenie  Parku  Kuracyjnego  odbędzie  się  Świę
to  Pstrąga z jego  udziałem. O godz.  15 znany  kucharz  rozpocznie 
przygotowywanie,  przyprawianie  i gri l lowanie  największego  pstrą
ga  na Podbeskidziu,  wyhodowanego  w  stawach  Macieja  Jawor
skiego  z Pogórza.  Podczas  imprezy  wystąpią  zespoły  grające mu
zykę  country:  „Furman"  z Bielska    Białej,  „Rava  Country  Band" 
z  Katowic  i „Texas  Bend"  z  Tychów,  a całość  poprowadzi  śląski 
kowboj  Andrzej  Afanasjew, któiy w godzinnym  programie  pokaże 
coś ze świata  iluzji  oraz  połykanie  ogni.  Organizatorzy:  właścicie
le  namiotu  Tyskiego  przy  Rynku  i Pub  Akwarium. 

Ci,  k tó rzy  od nas odesz l i: 
J an  Kon ieczny  lat 87  ul. M. Konopnick iej  34/12 
A n na  Ma łysz  lat 75  ul. Drozdów 61 

Wieńczysławie  Chybiorz  wyrazy  głębokiego  współczucia 
po  śmierci  męża 

śp. Zbigniewa  Chybiorza 
składają  uczniowie  i  pracownicy 

Gimnaz jum  nr 2 

4.06.2001 r. 
O  godz.  15.30 na ul.  Katowickiej 
kierująca  peugeotem  mieszkanka 
Ustronia  najechała  na tył  toyoty 
prowadzonej  przez  mieszkankę 
Bytomia. 
4.06.2001 r. 
O godz. 21 na ul. Cieszyńskiej kie
rujący  llatem  126  mieszkaniec 
Ustronia  stracił  panowanie nad 
pojazdem  i wylądował w rowie. 
5/6.06.2001  r. 
W nocy dokonano włamania do bę
dącego w budowie obiektu przy ul. 
Wspólnej.  Skradziono  elektrona
rzędzia. t o kolejne włamanie  tego 
typu.  Policja prosi  mieszkańców o 
informacje, gdy  obcy  ludzie  kręcą 
się na budowach. Natomiast do pro
wadzących prace budowlane kieru
je się  prośbę,  by zabezpieczali na
rzędzia. a jeżeli jest to niemożliwe, 
by cenniejszych narzędzi nie zosta
wiali  na noc na budowie. 
8.06.2001 r. 
O  godz.  14.30  w sklepie  Madex 
personel  zatrzymał  n ie letn ia 
mieszkankę  Ustronia  usi łująca 
ukraść  biustonosz. 

4.06.2001 r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano  na jednej  z posesji  przy 
ul.  Stalmacha,  gdzie  nielegalnie 
przebywały  osoby  bezdomne. 
Przeprowadzono  wizję  lokalną. 
Dzikich  lokatorów  pouczono 
o zakazie przebywania na  prywat
nym  terenie. 
5.06.2001  r. 
Na  komendę  SM  zgłosiła  się  oso
ba odpowiedzialna za podrzucenie 
znacznej  ilości  śmieci  przy  ul. 
Spor towej.  Cały  teren  został 
uprzątnięty następnego  dnia. 
5.06.2001  r. 
Sprawdzano,  czy zostały  wykona
ne zalecenia  porządkowe  wydane 
podczas  wcześniejszej  kontroli 

8/9.06.2001  r. 
W nocy przy ul. Grażyńskiego  nie
znani  sprawcy  włamali  się do koj
ca  przy  posesji, z którego  skradli 
rower  górski. 
9.06.2001 r. 
O  godz.  13.40 na ul.  Lipowskiej 
kierujący audi  80 mieszkaniec  Pi
skorzca na śliskiej drodze  dopro
wadził do zderzenia z audi A4 kie
rowanym  przez  mieszkańca 
Ustronia. 
9.06.2001 r. 
O  godz.  14 na ul.  Daszyńskiego 
kierujący fiatem  126  mieszkaniec 
Ustronia na śliskiej drodze  wpadł 
w poślizg  i uderzył w lampę oświe
tleniową. 
9.06.2001  r. 
O  godz.  14.40 na ul.  Katowickiej 
kierujący  fiatem  126  mieszkaniec 
Górek  Wielkich  wymusił  pierw
szeństwo  i doprowadził  do kolizji 
z oplem kierowanym  przez miesz
kańca  Chorzowa. 
10.06.2001  r. 
O godz.  15.10 na parkingu przy ul. 
3 Maja cofając skodąoctavią  oby
watel  Czech  nie zachował  ostroż
ności  i  doprowadził  do  kolizj i 
z  fiatem  uno, którym  kierował 
mieszkaniec  Zabrza.  (ws) 

przy  ul. Zabytkowej.  W jednym 
przypadku  przedłużono  termin 
uporządkowania  działki. 
6.06.2001  r. 
Na  wniosek  dyrekcji  Szkoły  Pod
stawowej nr 3 w Polanie  interwe
niowano  w sprawie psów biegają
cych  bez  żadnej  opieki  na terenie 
szkoły. Psy zostały usunięte.  Usta
lono  właściciela  i  wezwano  na 
komendę  SM. 
6.06.2001 r. 
Przeprowadzono  nocny  patrol 
z  policją,  w czasie  którego  prze
wieziono  jedną  osobę do  izby wy
trzeźwień  w Bielsku   Białej. 
9.06.2001 r. 
Ustalono  właściciela  samochodu, 
który od dwóch  tygodni  stal nie
prawidłowo  zaparkowany  przy ul. 
Jelcniea.  Właściciel  zgłosił  się na 
komendę  i usunął  pojazd,

Serdecznie  zapraszamy  na  10. Festiwal  Dobrej  Nowiny,  który 
odbywać  się będzie  w naszym  mieście  od 21  do 24 czerwca. Fe
stiwal  rozpocznie  o godz.  16.30  „Marsz  dla  Jezusa".  Wierni wy
ruszą  spod  kościoła  z ie lonoświątkowego  przy  ul.  Daszyńskiego 
75  i  przejdą  ul icami:  Daszyńskiego,  3  Ma ja  i  Hutniczą.  Marsz 
zakończy  się w ustrońskim  amfi teatrze,  gdzie  odbywać  się będą 
wszystkie  koncerty. W związku z przemarszem, od 16.30 do 17.30, 
utrudniony  będzie  ruch  na wymienionych  ul icach. 

W  programie  Festiwalu  znalazły  się  nabożeństwa  ewangel iza
cyjne, świadectwa  ludzi  wyzwolonych  od nałogów,  specjalne  za
jęcia  dla dzieci.  Zaproszeni  zostali  artyści  i zespoły:  „Maté.O", 
„Echo",  „Trzecia  Godz ina  Dnia",  „Miss i o  Musica",  Orkiestra 
Kameralna  i Chór z Czech,  Chórek  Dziecięcy.  O r g a n i z a t o r zy 

W  artykule  „Ustrońscy  kameral iśc i"  (GU  nr 22 z 31  ma ja  2001 
r.) do nazwisk  odznaczonych  wkradły  się  błędy.  Srebrne  Honoro
we  Odznaki  Polskiego  Związku  Chórów  i Orkiestr  otrzymali: Je
rzy  Raszyk,  Józef  Pietroszek,  Andrzej  Sztwiertnia,  a wręczali j e 
prezesi  Kazimierz  Fober  i Piotr  Jakóbiec.  Osoby  zainteresowane 
i czytelników  przepraszamy. 

3  Gazeta  Ustrońska 



(dok. ze sir. 1) 
B A D A N I A  P O Z I O MU  K W A SU  M O C Z O W E GO 

Prawidłowy  poziom  kwasu  moczowego  w  surowicy  krwi  po
winien  wynosić  od  3,0  do  7,0  m g%  lub  od  180  do  420  (imol/l . 
Powyżej  tego  poziomu  w  naszym  ustroju  zachodzą  chorobowe 
zmiany,  które  powinniśmy  leczyć  dietą  pod  nadzorem  lekarza. 
Taki  stan  nazywamy  dną  moczanową. 

Bezpłatnymi  badaniami  objęci  są  wszyscy  mieszkańcy  miasta 
powyżej  30  roku  życia.  Zapraszamy  do  zgłoszenia  się  do  swoje
go  lekarza. 

W  Europie  ok.  0 ,3%  ludności  cierpi  na  dnę,  co  oznacza,  że  na 
1000  osób  ok.  3  ludzi  jest  chorych.  Kiedy  jednak  wykluczymy 
młodych    osoby  do  28  roku  życia    to  wskaźnik  ten  podniesie  się 
grubo  powyżej  1%.  Dna  moczanowa  występuje  od  8  do  20  razy 
częściej  u mężczyzn,  u 2/3  chorych  na  dnę  stwierdza  się  otyłość. 

Czym jest  dna  moczanowa?  Choroba  ta zwana  też  skazą  mocza
nową,  podagrą,  artretyzmem,  jest  chorobą  przemiany  materii  i  od 
wieków  dręczy  ludzkość.  Polega  na  nadmiernym  wytwarzaniu 
w  organizmie  kwasu  moczowego.  Jego  nadmiar  odkłada  się w  po
staci  kryształków  w  stawach  i tkankach  okołostawowych.  Charak
terystyczne  objawy  choroby  to:  zaczerwienienie,  obrzęk,  rozgrza
nie stawu  i gwałtowne  bóle w  czasie  napadów  dny. Często  zajętym 
stawem  jest  staw  śródstopopal iczkowy  dużego  palucha  u  nogi. 
W  przebiegu  choroby  wytwarzają  się  tak  zwane  guzki  dnawe  (ina
czej guzki  artretyczne) w stawach,  ścięgnach,  kaletkach  maziowych 
lub  w małżowinie  usznej.  Ból  palca  u nogi  może  wydawać  się  sto
sunkowo  drobną  przypadłością,  tymczasem, jak  wynika  z  praktyki 
lekarskiej  może  on  choremu  zatruć  życie. 

dr  Tadeusz  R e c m a n,  l eka rz  c h o r ób  w e w n ę t r z n y ch 
W  sprawie  skierowania  na  te  badania  można  zgłaszać  się  do 

Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej  i Opieki  Kompleksowej  przy 
ul.  Ogrodowej  oraz  do  przychodni:  przy  ul.  Mickiewicza,  na  Ja
szowcu,  w  Nierodzimiu,  na  Brzegach. 

BADANI A  S Z Y J KI  M A C I C Y  I  C Y T O L O G IA 
Nadżerka  szyjki  macicy  to najczęściej występująca zmiana  cho

robowa  narządu  rodnego  kobiety.  U  wielu  z  nich  w  wieku  roz
rodczym  oraz  u  dz iewcząt  podczas  badania  g inekologicznego 

stwierdza  się  nadżerkę.  Zmiana  ta  najczęściej  nie  powodu je  żad
nych  dolegl iwości  i  ob jawów.  Dlatego  jedynym  prawid łowym 
postępowaniem  prof i laktycznym  są  coroczne  wizyty  kontrolne 
u ginekologa,  podczas  których  ogląda  on  szyjkę  macicy  i pobiera 
wymaz  cytologiczny  w  celu  wykrycia  zmian  podejrzanych  o  pro
ces  nowotworowy. 

W  celach  prof i laktycznych  każda  kobieta,  nawet  gdy  nie  ma 
stwierdzonej  nadżerki,  powinna  co  rok  lub  najdalej  co  dwa  lata 
mieć  wykonywane  badanie  cytologiczne. 

Wychodząc  naprzeciw  takim  potrzebom,  w  trosce  o  zdrowie 
mieszkanek  Ustronia,  Urząd  Miasta  we  współpracy  z  Poradnią 
dla  Kobiet,  prowadzoną  przez  dr.  Piotra  Przybyłę  zaprasza  panie 
do  gabinetu  przy  ul.  Mickiewicza  1 w  poniedziałek,  środę  i  pią
tek  w  godz.  od  8  do  13.30,  we  wtorek  i czwartek  w  godz.  od  10 
do  15.30,  teł.  8545580  oraz  do  Niepubl icznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Ustroniu  Jaszowcu,  ul.  Wczasowa  19 do dr.  Zdzisła
wa  Klinik a  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od  8  do  15  na 
bezpłatne  badania  cytologiczne. 

Akc j a  będzie  trwać  do  czasu  wyczerpania  przeznaczonych  na 
nią  środków  f inansowych,  na jpóźniej  do  31  października  2001  r. 

d r  P io tr  P rzyby ła,  g inekolog,  po łożnik 
L A K O W A N I E  Z Ę B ÓW 
Latem  Urząd  Miasta  wspólnie  z  praktykami  stomatologiczny

mi  organizuje  bezpłatne  lakowanie  zębów  stałych  u dzieci  w  wie
ku  od  8  do  15  lat  z  terenu  Ustronia. 

Lakowanie jest  zabiegiem  profi laktycznym,  polegającym  na  po
kryciu  naturalnych  bruzd  i szczelin  zębów  lakiem  z dodatkiem  flu
oru.  Tak  zabezpieczone  zęby  są  w  mniejszym  stopniu  narażone  na 
działanie  czynników  próchnicotwórczych.  Lakowanie  pozwala  na 
zredukowanie  próchnicy  w  zębach  lakowanych  nawet  o  60%. 

Kasa chorych  refunduje lakowanie zębów  tylko u dzieci  do 8  roku 
życia.  Są  to głównie  piei^wsze  zęby  trzonowe  stałe  tzw.  szóstki. 

Wszystkich  rodziców,  którzy  chcą,  by  ich  dzieci  skorzystały 
z  tej  akcji,  prosimy  o  kontakt  z  wyznaczonymi  gabinetami  sto
matologicznymi.  1 lość  funduszy na  ten  cel jest  l imitowana.  Akcja 
prowadzona  będzie  od  1  lipca  do  31  października  2001  r. 

dr  Ignacy  Ża rnow ieck i,  s tomato log 
Lakowanie  zębów  prowawdzić  będągabinety  w  przychodanich: 

przy  ul.  Mickiewicza,  w  Nierodzimiu,  w  Jaszowcu  oraz  Dent 
Labor  na  os.  Manhatan. 

2  czerwca  w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  odbył  się  werni
saż  wystawy  „Pan  od  rysunków  i j ego  dzieci",  na  której  zapre
zentowano  prace  plastyczne  uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  I, 
których  rysunków  uczy  Da r iusz  G ie rda ł.  Sam  nauczyciel  też  za
prezentował  swoje  obrazy  i  była  to  pierwsza  of ic ja lna  prezenta
cja jego  obrazów  w  naszym  mieście,  choć  wystawia  w  wielu  in
nych,  ostatnio  w  galerii  BWA  w  BielskuBiałej.  W  wernisażu 
uczestniczyły  oczywiście  dzieci,  których  prace  wystawiono  oraz 
zaproszeni  goście,  a  wśród  nich  przewodnicząca  Rady  Miasta 
Emil i a  C z e m b o r,  wiceprzewodniczący  RM  Stan is ław  Ma l i na, 
naczelnik  Wydziału  Kultury  Urzędu  Miasta  D a n u ta  Koen ig. 

D.  Gierdal  podczas  wernisażu.  Fot.  W.  Suchta 

O  D. Gierdalu  mówiła  dyrektorka  SP1  Bogumi ła  Czyż,  zaś  sam 
„Pan  od  rysunków"  powiedział:    Mają  państwo  do  czynienia  z 
twórczością  dzieci.  Sam  jestem  malarzem,  więc  dominuje  tu  ma
larstwo.  Tych  prac  uczniów  było dużo  więcej, były  większe  forma
ty,  ale  ze  względu  na  wielkość  tego  miejsca  zmieściło  się  tylko 
tyle.  Prac  wartych  pokazania  było  dużo,  dużo  więcej.  Chciałbym 
jeszcze  powiedzieć  o  kilk u  ważnych  dla  mnie  sprawach,  a  miano
wici e  o  tym,  że  stale  staram  się  współpracować  z galerią  BWA  w 
BielskuBiałej,  gdzie  prowadzone  są  warsztaty  ceramiczne  i  wy
kłady  dla  dzieci.  Po  prostu  w  szkole  nie  ma  na  to  możliwości.  Na 
tej  wystawie  też  znajdują  się  prace  wykonane  w  różnych  techni
kach    jest  malarstwo  na  szkle,  rysunek  tłustą  pastelą,  akwarele, 
prace  na  płótnie.  Dzieci  naprawdę  potrafią  bardzo  wiele.  Poprzez 
twórczość  opowiadają  o  swym  świecie  w  sposób  bardzo  interesu
jący.  Mam  nadzieję,  że  tego  typu  wystawy  będą  odbywały  się  cy
klicznie  i wtedy  będzie  można  zobaczyć  co  robią  dzieci  w  Ustro
niu.  Zazwyczaj  ich  prace  wysyła  się  gdzieś  na  konkursy,  później 
pamięć  o  nich  ginie,  ewentualnie  wiszą  na  terenie  szkoły.  Taki  po
kaz prac  dzieci jak  ten, wydaje  mi  się  rzeczą  istotną. Chyba  nic  nie 
stoi  na  przeszkodzie,  by  swoje  dokonania  przedstawili  uczniowie 
innych  ustrońskich  szkół  podstawowych  i gimnazjów.  Byłoby  do
brą tradycją raz do  roku  urządzać tu podobną  wystawę,  tak by  dzieci 
nauczyły  się  same  oglądać  swoje  prace. 

Wernisaż  odbył  się  przed  koncertem  w  amfi teatrze  „Dzieci  
Dzieciom,  Dzieci    Rodz icom"  i  był  n ie jako  wstępem  do  tego 
koncertu.  Szczególnie  jeżeli  weźmiemy  pod  uwagę  to,  że  tym 
razem  w  Muzeum  dzieci  zaprezentowały  coś  swym  rodzicom. 
Rzadko  się  zdarza,  by  wystawa  prac  dzieci  miała  taką  oprawę, 
była  po  prostu  normalnym  zaprezentowaniem  ich  twórczości. 
Druga  sprawa  to  obrazy  D.  Gierdala,  który  zdecydował  się  wy
stawiać  razem  z  dziećmi,  dla  których  na  co  dzień  jest  panem  od 
rysunków.  Trochę  zresztą  w  pracach  dzieci  widać  wpływy  icli 
nauczyciela.  (ws) 
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Obszerne  sprawozdanie  z  działalności  Towarzystwa  Miłośni
ków  Ustronia  przedstawiła  cz łonkom  prezes  T M U  Bożena  Ku
bień.  Poproszona  o  przedstawienie  tego  sprawozdania  w  nieco 
krótszej  formie  B.  Kubień  powiedziała: 

Przejąłem  schedę  po poprzednim  prezesie  Stanisławie  Niem
czyku,  który funkcję  tę sprawował  przez  16 lat.  W  prowadzeniu 
TMU pomagają  mi członkowie  Zarządu,  który został  powołany 
24 marca  ubiegłego  roku  i działa  w składzie:  prezes  D. Kubień, 
pierwszy zastępca  Halina  RakowskaDzierżewicz,  drugi  zastęp
ca Michał  Pilch,  sekretarz  Jan  Szte/ek,  skarbnik  Anna  Guznar 
oraz  członkowie:  Anna  Robosz,  Stanisław  Niemczyk,  Iwana 
Dzieriewicz  Wikarek.  Oprócz  tego w sprawy  TMU włączają  się 
inni  członkowie  TMU, a zwłaszcza  Elżbieta  Sikora,  Karol  Ku
ba/a,  Kazimierz  Heczko.  Od  12 kwietnia  ubiegłego  roku  siedzi
bą  TMU jest  galeria  Biura  Promocji  i  Wystaw Artystycznych  w 
Rynku. 

W ostatnim roku  TMU odnotowało  na swoim  koncie kilka  zna
czących  sukcesów.  Pierwszym  było podjęcie  zwycięskiej  obrony 
ustrońskiego  herbu  opracowanego  w  1976  r. przez  K.  Kubałę. 
Wystosowaliśmy do Rady Miasta pismo  w tej sprawie.  Radni  opo
wiedzieli się za pozostawieniem  dotychczasowego  herbu,  zgodnie 
z naszymi sugestiami.  W ostatnim czasie zauważyliśmy  niepokoją
ce zjawisko modyfikowania  i wykorzystywania  herbu naszego mia
sta do celów reklamowych  m. in. przez  hotele  Magnolia  i Narcyz. 
W związku z tym zapytaliśmy  Urząd Miasta, czy została  wyrażona 
na to zgoda. 

Drugim sukcesem było zakończenie  remontu oddanie do użytku 
kawiarni „  Cafe Europa "przy  MDK „  Prażakówka  ". TMU współ
pracuje  tu z Domem  Europejskim  Ustroń. Należy  wspomnieć,  że 
wiele prac na rzecz tego obiektu  zostało  wykonanych  społecznie: 
nadzór  nad  pracami  remontowymi,  organizacyjnymi  i  meryto
rycznymi  sprawowali  nieodpłatnie  członkowie  TMU: 
H. RakowskaDzierżewicz,  K. Kubala, S. Niemczyk,  E. Sikora, D. 
Kubień  i  Joachim  Liszka.  Wartość  tych  prac  oszacowano  na 
35.000 zl. Chcemy aby w przyszłości  lokal ten był kawiarnią  lite
racką.  Dobrym  początkiem  było  9 maja  spotkanie  z  Katarzyną 
Gaertner  i Zofią  Turowską zorganizowane  przez  A.  Robosz. 

TMU  uczestniczyło  w  debacie  europejskiej  zorganizowanej 
przez kolo  Unii Wolności w Ustroniu,  w miesięczniku  UW „Śląsk 
Cieszyński"  ukazał się artykuł  o naszym  Towarzystwie. E.  Sikora 
reprezentowała  TMU na Powiatowym  Forum Inicjatyw  Pozarzą
dowych.  Delegaci  uczestniczyli  także  w dorocznym  zjeździe  Ma
cierzy Ziemi  Cieszyńskiej. 

W ostatnim  czasie podjęliśmy  dyskusję  z Zarządem  Miasta  na 
lemat  ustrońskiej  architektury  i strategii  rozwoju  miasta.  Chwi
lami jest  to burzliwa  wymiana poglądów  i może dlatego  w dysku
sji  tej tyle niejasności  i różnicy  zdań. 

Trwają zaawansowane  prace  dyskusja  nad  nowym  numerem 
stałego wydawnictwa  TMU „  Pamiętnika  Ustrońskiego ". Jako  te
mat przewodni  11 numeru  zaproponowano  ustrońską  architektu
rę, jej  kształtowanie  na przełomie  wieków,  uwarunkowania  hi
storyczne,  klimatyczne.  Poruszony  zostanie  temat  budownictwa 
uzdrowiskowego,  a także  będą  wizje rozbudowy  Ustronia, w tym 
centrum  naszego miasta.  Ustalono, że kolejny numer  „  Pamiętni
ka " będzie miał atrakcyjną  szatę graficzną  z wykorzystaniem  ko
lorowych fotografii,  będzie też rozbudowany  o część  publicystycz
ną. Postanowiliśmy  pozyskać  do współpracy  architektów  Henry
ka Buszkę, Aleksandra  Frantę  i Zbigniewa  Koldera.  Poza  archi
tekturą będą w „  Pamiętniku  " artykuły  z  innych dziedzin,  przede 
wszystkim  dotyczące  kultury.  Zespół  redakcyjny  stanowią:  prze
wodnicząca  B. Kubień,  kierownik  literacki  S. Niemczyk,  opraco
wanie graficzne  K. Kubala,  oraz  E. Sikora,  A. Guznar  i J.  Szte
fek.  W nowym  „  Pamiętniku  " będzie  też  nowa  okładka,  tak  aby 
było  to wydawnictwo  bardziej  atrakcyjne.  K. Kubala  przypomi
nał w związku z tym, że kilka lat temu JózefPilch  sugerował  zmianę 
okładki począwszy  od  II  numeru.  Na razie  większość  artykułów 
powstaje, ale chcemy wydać „  Pamiętnik  "jesienią  tego roku. Pro
blemem  są oczywiście  pieniądze.  Wspiera  nas samorząd  Ustro
nia,  niestety  Starostwo  Powiatowe  odpowiedziało  nam  w  stycz
niu, że  nie dostaniemy  ani grosza,  gdyż  pieniądze  potrzebne  są 
na odprawy  dla  ustępującego  Zarządu  Powiatu.  Nie bardzo  ro
zumiemy co to ma wspólnego  z dotacją  na „  Pamiętnik  ". Wysłałi

Ustrońska  architektura.  Fot.  W.  Suchta 

śmy  także pisma  do firm  z prośbą  o wsparcie  oraz z  propozycją 
zamieszczenia  w  „Pamiętniku"  odpłatnej  reklamy.  Cały  czas 
mamy  nadzieję  na wsparcie  ustrońskich firm.  Planujemy  wydać 
„  Pamiętnik  " w nakładzie  500  egzemplarzy. 

Przypomnę,  że  „  Pamiętnik"  jest  dla  wielu  źródłem  wiedzy 
o  Ustroniu   dla studentów  piszących  prace  magisterskie,  także 
dla  doktorantów.  Z  materiałów  zamieszczanych  w  „Pamiętni
kach " korzystają  biblioteki,  nauczyciele,  przewodnicy  turystycz
ni.  „  Pamiętnik  " stanowi  pod  tym względem  doskonały  materiał 
szkoleniowy.  Jego  egzemplarze  wysyłane  są  systematycznie  do 
kilkunastu  bibliotek  i wyższych  uczelni  na  terenie  całego  kraju 
oraz do członków  TMU za granicą.  O powyższym  miałam  okazję 
się  kilkakrotnie  sama  przekonać,  gdyż  pomagam  studentom  i 
uczniom  pisać  prace  o  Ustroniu.  Wszyscy oni  mają  „  Pamiętni
ki ", z nich korzystają.  Stąd  konieczność  wydawania  tego  ważne
go  dla naszego  miasta  dokumentu  o historii  i współczesnym  ży
ciu  Ustronia, który zapoczątkował  w  1988 r.  Józef  Pilch. 

Podczas  zebrania  członkowie  TMU pytali  o pieniądze,  które 
zostały  zebrane  poprzez  sprzedaż  cegiełek  na  remont  „  Praża
kówki".  Chciałabym  wyjaśnić,  że  TMU pokryło  ze swego  konta 
część  rachunków  związanych  z remontem  Café  Europa.  Były  to 
wydatki  na remont  ogrzewania,  wymianę  okien  i drzwi.  Do  tego 
dochodzą  pieniądze  zebrane  z  cegiełek,  których  było  około  23 
tys. zl, TMU zaś dołożyło,  a raczej pożyczyło  z własnej  kasy 4 tys. 
zł.  Teraz zastanawiamy  się jak  te pieniądze  odzyskać,  gdyż  jako 
stowarzyszenie  nie możemy  sobie pozwolić  na takie  wydatki  dla 
osób fizycznych.  Jednak  Café Europa jest  integralną częścią MDK 
„Prażakówka",  która jest  zakładem  miasta.  Dlatego  pieniądze 
te przekazaliśmy  miastu,  licząc  na refundację  tej kwoty  poprzez 
udzielenie  nam dotacji  „  Pamiętnik  Ustroński"  w przyszłym  roku 
. Wszystko formalnie  więc będzie załatwione poprawnie,  nie chce
my żadnych  niedomówień  i mamy  nad  tym pełną  kontrolę. 

Trudno przeoczyć  nowy kiosk  przy ul. Grażyńskiego.  Stoi  przy  wej
ściu  na  basen  i jest  miejscem,  w  którym  kupować  będzie  można 
prace  członków  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy" .  Kiosk  ze 
sztuką  rozpoczął  działalność  w  sobotę  9  czerwca.  Od  razu  zjawili 
się  turyści,  z zaciekawieniem  oglądający obrazy.  Fot.  W.  Suchta 
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Pomimo  burzowych  chmur  zb iera jących  się  nad  Ustroniem,  w 
niedzielę  3  czerwca,  na  stadionie  spor towym  KS  Kuźnia  po  raz 
trzeci  odbyła  się  impreza  dla  dzieci  i młodzieży  „Ustrońiaczek" 
organizowana  przez  Stowarzyszenie  „Młodz i  dla  Ustronia".  Licz
nie  przybyli  zawodnicy  mogli  wz iąć  udział  w  wielu  konkuren
cjach  sportowych. 

Jak  zawsze  dużym  powodzeniem  cieszył  się  wielki  bieg  malu
chów.  Sporo  zawodników  wystar towało  również  w  innych  kon
kurencjach.  Strzelano  na  bramkę,  tym  razem  z  punktacją  zależną 
od  precyzji  traf ienia,  sprawdzano  swoje  umiejętności  na  rowero
wym  torze  przeszkód,  gdzie  t rzeba  było  wykazać  się  nie  lada 
sprawnością  w prowadzeniu  pojazdu,  rzucano  piłką  lekarską.  Uko
ronowaniem  dnia  było  bicie  rekordu  w  biegu  dookoła  boiska  pił 
karskiego.  Obecny  rekord  stadionu  w  zawodach  „Ustrońiaczek" 
dla  dziewcząt  w  wieku  do  15  lat  wynosi  1.08,7  minuty,  a  został 
ustanowiony  przez  P a t r y c ję  F r a n c u z.  Dla  ch łopców  w  tej  samej 
grupie  wiekowej    56,6  sekundy    za  sprawą  Rados ława  P o p k a. 

Triumfatorami  tegorocznej  imprezy  są  również w: wielkim  biegu 
maluchów    M a r ek  J a w o r s k i,  P a t r y c ja  K a c z m a r e k,  Ł u k a sz 
P iwowarsk i,  S a ra  S łowik;  strzale  na  bramkę    Nata l ia  F r a j
feld,  W ik to r i a  D rozd,  Ewa  T rzc ionka,  D a r ek  Szperno l,  Pa

Wielki  mieg  maluchów  rozgrywany  jest  od  trzech  lat  i  cieszy  się 
niesłabnącą  popularnością.  Fot.  W.  Suchta 

weł  Pytel;  rowerowym  torze  przeszkód    K rzysz tof  Zw ie rn i ak, 
M i chał  Kozieł,  K inga  S to la rczyk,  Agn ieszka  Kozieł,  Anna 
M a ń c z y k,  G i n t er  J e n k n e r,  Tomasz  Rudzk i,  A n d r z ej  Kozieł; 
rzucie  piłką  lekarską    A n na  M e n d r e k,  Tomasz  C ieś la r,  Aga ta 
P iwowska,  J a c ek  Szyper. 

W  potrójnej  roli  radnego,  lekarza  i o jca  występował  na „Us t ro
niaczku"  Tomasz  D y r d a. 
  S towarzyszen ie  zwróc i ło  się  do  mn ie  z  p rośbą  o  zabezp ie
czenie  imprezy  i  op iekę  nad  z a w o d n i k a m i.  Podobn ie  j ak  w 
ub ieg łym  roku,  chę tn ie  wy raz i ł em  zgodę    mówi!  T.  Dyrda.  
T^m  razem  nie  było  żadnych  w y p a d k ó w,  ale  p o p r z e d n io  opa
t r ywa łem  o b t a r te  ko lano.  Jeśli  chodzi  o  o rgan i zac ję,  to  za
u w a ż a m,  że  „ M ł o d y m "  idzie  c o r az  lepiej.  Tego  typu  in ic ja ty
wy  są  godne  n a ś l a d o w a n i a,  a  p a m i ę t am  jeszcze  z  dz iec ińs twa 
zawody  o r g a n i z o w a ne  p rzez  pan ią  J a b c z y ń s k ą.  Udział  w  nich 
był  dla  mn ie  zawsze  wie lk im  p rzeżyc iem.  Myślę,  że  w  tego 
typu  z a b a w a c h,  w a ż na  jest  p r z e de  wszys tk im  radość,  j a ką 
p rzeżywa ją  dzieci. 

Jak  co  roku  imprezę  zorganizowali  cz łonkowie  Stowarzysze
nia  „Młodz i  dla  Ustronia"  i  ich  przyjaciele:  M i r ek  Bol ik ,  Mon i
ka  Bolik ,  M o n i ka  Dz ioba ła,  A l e k s a n d er  Ho leksa,  M a ł g o r z a
ta  Moska ła,  P a t r y c ja  M o s k a ł a,  A n d r z ej  Pas te rny,  R a f ał  Pil i 
ce,  K a t a r z y na  Raszka,  M a r ek  Raszka,  M ichał  Rus inowsk i. 
Wykazali  duże  zaangażowanie  i umiejętności  organizacyjne.  Jed
nak  jak  sami  podkreśla ją  imprezy  takiej  nie  da  się  tworzyć  bez 
wsparcia  wielu  osób,  wśród  których  wymienia ją  przede  wszyst
kim:  B a r b a rę  Bożek,  Micha ła  Bożka,  Rudo l fa  Czyża,  Andrze ja 
G e o r g a,  Ł u c ję  Gogó łkę,  Zb ign iewa  Ho łubow icza,  H e n r y ka 

Na  rowerowym  torze  wykorzystano  przeszkody,  które  zawodnicy 
pokonują  na  turniejach  BRD.  Fot.  W.  Suchta 

Kan ię,  B a r t ł o m i e ja  S i u d ę,  a  także  p racown ików  Wydzia łu 
Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  naszego  Urzędu  Miasta. 
  Na jw ięcej  b iegan ia,  j ak  zwyk le,  było  wokół  z g r o m a d z e n ia 
ś r o d k ów  p ien iężnych    mówi  jeden  z  organizatorów  Bogusław 
Z g o n d e k.    O t r z y m a l i ś my  IÓ00  zł  z  M ie jsk iej  Komis ji  Roz
w i ą z y w a n ia  P r o b l e m ów  A lkoho lowych,  k tó re  w y d a ne  zosta
ły  na  nag rody.  T r a d y c y j n ie  j uż  węd l iny  p r zekazał  H e n r yk 
Kan ia,  a  n a p o je  M ichał  Bożek. 
  Ze  w s p o m a g a n i em  spo łecznych  in i c ja tyw  przez  p r y w a t n y ch 
p rzeds ięb io rców  jest  c o r az  go rzej    doda je  Tomasz  S z k a r a d
nik,  radny,  który  od  początku  bierze  udział  w  przygotowaniach 
„Ustrońiaczka".    Z a w s ze  l iczyl iśmy  się  z  t ym,  że  ki lk a  firm 
n am  odmówi,  ale  t e r az  o d m a w i a ją  nawet  te,  k tó re  zawsze 
chę tn ie  p r zekazywa ły  p ien iądze  lub  upomink i.  J e d n ak  b u d u
j ą ce  jest  to,  że  wiele  osób  w łączy ło  się  w  o r g a n i z a c ję  i że  czu
jemy  poparc ie  ze s t rony  Urzędu  M ias ta.  Mo i m  zdan iem,  prze
kazywan ie  p ieniądzy  z „komis ji  an t ya l koho lowe j"  na  tego  typu 
imprezy  jest  j ak  n a j b a r d z i ej zgodne  z j ej  celami.  Uczenie  dzieci 
i  młodz ieży  a k t y w n e go  spędzan ia  wo lnego  czasu  na  świeżym 
pow ie t r zu,  bawien ia  się  bez  używek  może  więcej  zdz ia łać  niż 
p re lekc je. 

Wszystkim  życzl iwym  osobom,  na  których  wsparcie  i  pomoc 
członkowie  Stowarzyszenia  mogą  liczyć,  na leżąs ię  podziękowa
nia  za  chęć  pomocy  w  organizacji  tak  sympatycznych  imprez  dla 
najmłodszych.  Pozostaje nam  mieć  nadzieję,  że w  przyszłym  roku 
również  będziemy  mogli  się  spotkać  na  „Ustrońiaczku",  a  raczej 
„Ust ron ioczku"  bo  taką  nazwę  mają  nosić  kolejne  edycje  tej  im
prezy.  (GSz)  (mn) 

Po ogłoszeniu  ostatecznych  wyników  nagród  nie  odebrały  4 
osoby:  Krzysztof  Zwierniak,  Agnieszka  Baca.  Adrianna  Szał
bot, Damian  Kozieł.  Po odbiór  upominków  można się zgłosić  do 
redakcji  Gazety  Ustrońskiej,  Urząd  Miasta,  I piętro, pokój  nr 9. 

Strzał  do  celu.  Fot.  W.  Suchta 
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Weterani  na  trasie  walczyli  od  pierwszego  do  ostatniego  metra. 

27  maja  odbył  się  VI I  Mar
szobieg  na  Równicę  rozgrywa
ny  w  cyklu  zawodów  „Zdobyć 
Mount  Everest".  W  tym  roku 
b iegacze  górscy  pokonywa li 
inną  t rasę  n iż  w  la tach  po
p rzedn ich,  gdy  na  R ó w n i cę 
biegli  czerwonym  szlakiem  od 
basenu  kąp ie lowego.  W  tym 
roku  trasa  o  d ługości  8  km 
i przewyższeniu  600  m  wiodła 
od  szkoły  w  Polanie,  przez  Pa
lenicę,  Beskidek,  na  Równicę. 
Była  to  trasa  w  większości  dy
stansu  pokrywająca  się  z  tra
są,  na  której  rozegrane  zosta
ną  22  września  Mis t rzos twa 
Świata  Weteranów  w  Biegach 
Górskich. 

Tegoroczny  Marszobieg  na 
Równice  był  też  Mistrzostwa
mi  Polski  Weteranów  w  Bie
gach  Górskich  i  próbą  przed 
Mistrzostwami  Świata.  Starto
wali  też biegacze  młodsi,  w  su
mie  149 zawodników  i  zawod
niczek,  w  tym  110  w  katego
riach  wiekowych  weteranów. 

W  k lasy f i kac ji  gene ra l nej 
zwyc iężył  H e n r yk  S z o st 
z  MK N  Muszyna  w  czasie  29 
min. 24  sek. Drugi  na mecie  był 
P i o tr  Uc iechowski  z  Opo la 
(30.15),  trzeci  J e r zy  Z a w i e r u
cha  z  D iamen tu  J a s t r z ę b ie 
(31.09).  Wśród  kobiet  zwycię
żyła  I rena  C z u t a  P a k o sz  z 
Komorna  (36.00),  druga  była 
Anna  Balbus  z TKK F  Czeladź 
(44.39),  trzecia  A n na  K u r ek  z 
Katowic,  zawodn iczka  T RS 
„Si ła"  Ustroń  (48.45). 

W  kategor iach  w iekowych 
Mistrzostw  Polski  Weteranów 
zwyciężyli: 

Kobiety:  do  49  lat:  A l ic j a 
B a n a s i ak    B i e l s k o  B i a ła 
(54.40),  5054  lat:  B a r b a ra 
Gil    Sierpc  (58.36),  6569  lat: 
D a n u ta  Kondz io ł ka    Ustroń 

Mężczyźn i:  4 0  44  lat:  1. 
M a r i an  J a k u b o w s ki    Bazalt 
G r a c ze  (32 .09 ),  4 5  49  lat: 
1. Tadeusz  J a s ek    Radziecho
wy  (33.32),  5054  lata:  Zdz i
s ław  Kachel   Żywiec  (37.50), 

55 59  lat:  E d w a rd  T y ka  
Świętochłowice  (39.40),  6064 
lata:  Paweł  Gorzo łka    Jawo
rzynka,  T RS  „S i ła"  Ust roń 
(38.35),  6569  lat:  H e n r yk  Bi
skup iak   Mikołów, TRS  „Siła" 
Ustroń  (46,15),  7074  lata:  Bo
lesław  Mroziński   Cisiec,  TRS 
„Si ła"  Ustroń  (41.01),  75  lat  i 
więcej:  J u l i an  J a r e m i s z yn  
Zabrze  (1,05.01). 

Jednym  ze  starszych  uczest
n ików  Mistrzostw  Polski  We
teranów  był  Tadeusz  K r y w u l t 
z  BielskaBiałej,  który  na  me
cie  powiedział: 
  P iękna  t rasa.  Dawn iej  bie
g l iśmy  z  Us t ron ia  s t r o m ym 
p o d b i e g i e m.  W  b iegu  na 
R ó w n i cę  s t a r t u ję  j u ż  p i ą ty 
r az  i  zdecydowan ie  ta  t r asa 
jest  lepsza. 

N a j s t a r s zy  uczes tn ik  Mi 
s t rzostw  J.  Jaremiszyn  l iczy 
sobie  81  lat.  Na  mecie,  w  bar
dzo  dobrej  formie,  powiedział: 
  Biegło  się  b a r d zo  p rzyzwo
icie.  B r a k u je  t ren ingu  w  gó
r a c h.  P i e r w s ze  wzn ies ien ia 
z  t r u d em  pokona łem,  nawet 
idąc,  ale  z  czasem  było  co raz 

lepiej.  Po  połowie  t rasy  czu
łem  się  j uż  dob rze  i  ten  bieg 
zal iczani  na  plus.  T rasa  ład
na, górska,  t r zeba  t rochę  ska
kać  po  kamykach.  Chc ia łbym 
w y s t a r t o w ać  w  M i s t r z o
s twach  Świa ta  i  zobaczyć  co 
inni  po t ra f i ą,  tacy  m ieszka ją
cy  w  gó rach. 

Startowali  także  ustrońiacy 
i  zawodnicy  T RS  „Si ła" ,  któ
rzy  w  swych  kategoriach  wie
kowych  zajęli  miejsca:  4044 
lata:  16.  A d o l f  G a r n c a rz 
(43.51),  5054  lata:  10.  Hen
r y k  H e i n r i ch  (44 .44 ),  A n
d r z ej  G e o rg  (1,03.15),  6064 
lata:  1.  P.  G o r z o ł k a,  7.  An
d rzej Łacny  (44.41), 6569  lat: 
1.  H.  B i skuu iak,  2.  F r a n c i
szek  Pas te rny  (49.12),  4.  Ze
non  Bodzak  (1,03.25),  7074 
lata:  1.  B.  Mroz ińsk i. 

Mis t rzostwom  Polski  Wete
ranów  przyglądał  się  A n d r z ej 
Puchacz,  koordynator  b iegów 
górskich  przy  Polskim  Zw iąz
ku  Lekkiej  Atletyki .  Swe  uwa
gi  p rzekazał  o rgan iza to rom. 
Popros i łem  go  o  krótką  roz
mowę: 

  Z a w o d n i cy  c h w a lą  t r a s ę. 
Czy  P a nu  też  się  p o d o b a? 
  Trasa  na  Mistrzostwach  Świa
ta ma  inaczej wyglądać niż  dzi
siaj.  Trudnie jsza  będzie  koń
cówka.  Jest  j uż  zaakceptowa
na  przez przedstawiciela  Świa
towego  Związku  Biegów  Gór
skich,  uzgodni l iśmy  szczegóły. 
Teraz za jmu ję się  promocją  tej 
imprezy  poza  granicami  kraju. 
Dobrze jest  przygotowana  stro
na  internetowa.  W  ogóle  wszy
scy  funkcyjni  w  biegach  gór
skich  w  poszczególnych  kra
jach  zosta li  p o i n f o r m o w a ni 
i oczekujemy  na zgłoszenia  ich 
ekip. 

  Czego  spodz iewa  sie  Pan  po 
loka lnych  dz ia ł aczach? 
  P e ł n e go  z a a n g a ż o w a n i a. 
Wiadomo,  że  ta  impreza  jest 
n iepowtarzalną  okazją do  pro
mocji  b iegów  górskich  w  Pol
sce.  Jest  to  też  okaz ja  do  pro
moc ji  U s t r o n i a.  Sadzę,  że 
Ustroń  ma  wszelkie  dane,  by 
stąd  wszyscy  wyjechali  w  peł

ni  u s a t y s f a k c j o n o w a n i.  To 
wrażenie  j uż  udało  się  wywo
łać  na  przedstawicie lu  świato
wego  związku,  który  był  za
chwycony  i  choć  początkowo 
tego  nie  p lanował,  to  chyba 
przy jedz ie  i  wystartu je. 
  Taka  imp reza  j ak  M is t r zo
s twa  Św ia ta  s p o ro  kosz tu je. 
C zy  są  ś r o d ki  na  p o k r y c ie 
wszys tk ich  w y d a t k ó w? 
  Strona  f inansową  za jmuje się 
Grażyna  Winiarska.  Wiem,  że 
udało  się  j uż  pozyskać  środki 
od  samorządów  lokalnych,  od 
sponsorów.  Wszystko  wskazu
j e  na  to,  że  będzie  to  impreza 
udana.  Wiele  zależy  tu  od  za
a n g a ż o w a n ia  m i e j s c o w y ch 
działaczy,  by  za  tę  imprezę  po
czuli  się odpowiedzialni  ludzie 
z a j m u j ą cy  się  b iegan iem  po 
górach.  To  będzie  wy ją tkowa 
impreza  i  n iektórzy  powinni 
zrezygnować  z  własnego  star
tu,  a  pełniej  włączyć  się  w  or
ganizację. 

Tekst  i zdjęcia: 
Wojs ław  Suchta 
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Od  10 do  15  maja  2001  roku  uczestniczyłam  w  festynie  miast 
partnerskich  w Neukirchen  Vluyn.  Moim  zadaniem  była  opieka 
nad  młodzieżą    Pawłem  Kub ic iusem,  Łukaszem  Szka radn i
kiem   modelarzami,  Ewą  Dubiel  i Ad r i anem  M a k u c em   parą 
taneczną  oraz  Edytą  Gogółką  i Bar toszem  Derewniuk   uczest
nikami  obozu  integracyjnego  sprzed  roku.  Młodzież  miała  przy
gotować  sprawozdania  z pobytu  w  partnerskim  mieście  dla  Rady 
Młodzieżowej  Ustronia.  Szczegóły  obchodów  rocznicy  podpisa
nia  umowy  partnerskiej  między  Ustroniem  i  NeukirchenVluyn 
opisano  w  „Gazecie  Ustrońskiej"  z 24  maja, a poniżej  fragmenty 
wypowiedzi  młodych  ludzi.  Ma r ia  Derewniuk 

„(...)  Początkowa  ostrożność  związana  z przyjazdem  do  nowe
go  miejsca  dzięki  przyjaznemu  przyjęciu,  szybko  zmienił  się 
w  żywiołowość  w  nawiązywaniu  coraz  to  nowych  międzynaro
dowych  kontaktów.  Bariera  narodowościowa  powoli  zanikała.  Po
rozumiewal iśmy  się  bez  większych  problemów.  (...)  Na  ulicy 
Ustrońskiej  w  dowód  dobrych  stosunków  pomiędzy  Ustroniem 
a  Neukirchen  rośnie  drzewo  zasadzone  przez  burmistrzów  obu 
miast,  które  pnie  się  coraz  wyżej,  w  przeciwieństwie  do  drzewka 
francuskoniemieckiego,  które  uschło...  (...)  Swoją  wiedzą  na  te
mat  partnerów  popisywali  się  burmistrzowie  Neukirchen,  Mo
uvaux  i Ustronia.  Naj lepszy  okazał  się  ustroński  burmistrz  Jan 
Szwarc,  który  wygrał  butelkę  wina.  (...)"  Bar tosz  Derewn iuk 

Pobyt  w  partnerskim  NeukirchenVluyn  był  także  okazją  do  zwie
dzania miasta  i udziału  w  licznych  imprezach.  Na zdjęciu  ustrońska 
młodzież  na  festynie  partnerskim. 

f *   JOLMA L  SERVICE 
usługi czystościową 

porządkowe 4 3  4 50  U S T R O Ń,  u l .  J e l e n i ca 91 

Oferujemy  swoje  usługi  w  zaUresie: 

)  W  niedzielę,  13  maja  w  centrum  Vluyn  odbył  się  festyn. 
Na  ustrońskich  stoiskach  można  było  obejrzeć  piękne  prace  na
szych  artystów  oraz  dowiedzieć  się  czegoś o Ustroniu.  Podczas 
trwania  festynu  występowały  różne  zespoły.  Imprezę  otworzył 
francuski  zespół  hard  rockowy,  który  był  jednak  chyba  troszkę 
za ciężki  na  taką  uroczystość  w niedzielny  ranek.  Później  pojawił 
się  „TKZetMusic",  chór  gospel  i niemiecki  zespół  bluesowy. 
Zabawa  trwała  do  godziny  18.  Później  każdy  bawił  się  już  na 
własną  rękę.  (...)  Edyta  Gogółka 

„(...)  Podróż  była  długa  i trochę  męcząca,  lecz  szybko  o tym 
zapomniałem,  kiedy  dotarl iśmy  na  miejsce  około  godz.  18, a na
szą  kwaterą  okazał  się ośrodek  wypoczynkowy  prowadzony  przez 
siostry  zakonne.  Położony  on  był  w  przepięknym  lesie  zamiesz
kałym  przez  różnorodne  zwierzęta  (pawie,  muflony, daniele  itd.). 
wszystkim  byłem  bardzo  oczarowany.  Paweł  Kubic ius 

„(...)  Większość  ustrońskiej  młodzieży  przyjmowały  tamtejsze 
rodziny.  Nas  także.  Rodzina  bardzo  gościnnie  nas  przywitała 
i przez  cały  okres  naszego  pobytu  starała  się jak  najbardziej  umi
li ć  nam  czas.  To, z czego  cieszymy  się  najbardziej  to  fakt,  iż  po
rozumienie  się z tamtejszymi  mieszkańcami  nie  sprawiało  nam 
większego  kłopotu.  Można  powiedzieć,  że  nasze  obawy,  iż  sobie 
z  tym  nie  poradzimy  były  bezpodstawne.  W  sobotę  odbyła  się 
of icjalna  impreza,  na  której  miasta  prezentowały  swoje  występy 
artystyczne.  Wśród  wszystkich  wykonawców  byliśmy  także  i my. 
Pomimo  drobnych  usterek  technicznych,  uważamy  swój  występ 
za  udany."  Ewa  Dubiel  i Adr ian  M a k uc 

Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  J.  Wantuły  (wypożyczalnia 
w  ratuszu)  będzie  nieczynna  od  I lipca  do  30  sierpnia  2001  r. z 
powodu  przeprowadzki. 

Od  września  wypożyczalnia  dla dorosłych  będzie działać  w  no
wym  lokalu  przy  ul.  Słonecznej  11. 

Godziny  otwarcia  Czytelni  oraz  Oddziału  dla  Dzieci  pozostają 
bez  zmian. 

Pracownicy  Mie jsk iej  Bibl ioteki  Pub l icznej  p rzeprasza ją 
wszystkich  czytelników  za  zaistniałe  utrudnienia. 

F * c b  CZF=I 

P I W N I C A  D L A  S M A K O S ZY 

Cena jednego obiadu wynosi 6,50 zł. 

Zapraszamy! 

Terapia  antynikotynowa 
/ G \   jednorazowa 

 bezbolesna 
metodą  komputerowa 

t e l.  ( 0 ^ 3)  8 5 4  3 7  33 

(  f  \  gab inet  lekarza 
|  rodz innego 

, 5 r  /  c z y n n y  c a ł o d o b o wo 
J  ' w Ustroniu,  ul.  Drozdów 6 

:
p n  pt
s o b o ta

  gastroenterologia 
  ginekologia 
  chirurgia  krótkoterminowa 
  badania  USG 
Umowa  z Śląską  Kasa  Chorych 

Bładnice  Dolne  k/Ustronia 

Informacja: 

I  WM   ®
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Wielk imi  k rokami  nadchodzą  wakac je,  a ż e by  było j e s z c ze  mi
lej,  p roponu jemy  na  ten  okres  ba rdzo  bogatą  o fer tę  kul tura lną. 
Już  14  czerwca w  amf i tea t rze  odbędz ie  się  Wie lk i e  Gr i l lowan ie 
z  Maćk iem  Kuron iem  od  godz.  15  do  22.  Będz iemy  bawić  się 
przy  muzyce  country,  og lądać  wys tępy  ś ląskich  kowboi,  i luz joni
s tów  i różnych  zespo łów  muzycznych. 

Ko le jna  a t rakc ja  to z pewnośc ią  Rodz inny  Turn iej  Świę to jań
ski,  rozgrywany  na  s tad ion ie  K S  Kuźni  Ustroń.  N i e  zabrakn ie 
wesołych  konkurencji  spor towych  i t radycy jnych  wianków.  Daw
niej  wianki  plot ły  i zanosi ły  nad  w o dę  ty lko  panny.  Jeśli  w ianek 
p łynął  prosto z nur tem  wróżył  pann ie  rychłe  zamążpó jśc ie;  jeś li 
zaczepiał  o  kamien ie  i szuwary,  nie  zanos i ło  się  na  z łapanie  męża 
w  na jb l iższym  czasie;  gdy  zaś  utknął  na  dobre,  s ta ropan ieńs two 
było  pewne. 

W  ostatni  dzień  czerwca  hucznie  inauguru jemy sezon  artystycz
ny  w  amf i teat rze.  W  tym  roku  przypada  25 lec ie  powstan ia  tego 
p ięknego  obiektu,  co  zostan ie  na leżyc ie  uczczone.  Dzień  późn iej 
zap raszam  wszys tk ich  na wys tęp  o rk ies t ry  dę te j,  k tó ra  w r az 
z  marżoretkami  zaprezen tu je  się  w  Parku  Kuracy jnym.  Potem  na
stąpi  świetny  wys tęp  Antos ia  Szprychy  z wesołą  kompan ią  oraz 
wszystk im  znanego,  baw iącego  do  łez  kabaretu  „P i ran ia". 

Lipiec  i s ierpień  to  co t ygodn iowe  muzyczne  brzmien ie  p łyną
ce  z amf i teat ru.  N i e  zabrakn ie  biesiad  ś ląskich,  góra lsk ich  czy 
cygańskich,  p rogramów  przenoszących  nas  w  czasy  p ięknych  pio
senek  lat  60 tych  i 70 tych,  tak  dob rze  przez  nas  wszystk ich  zna
nych  i  lubianych.  Będz ie  fo lk lo r  góralski  i  indiański,  rock  dla 
młodzieży,  spektakl  d la  dzieci. 

Hi t  sezonu  to z pewnośc ią  koncert  zespołu  „Bra thank i ",  koń
czący  5 sierpnia  t rzydniowy,  znany z ub ieg łego  roku  Festyn  Miast 
Partnerskich.  Grupa  zdoby ła  I nagrodę  w  koncerc ie  premier  Opo le 
'2001  za  p iosenkę  „ W  kinie w Lub l in ie"  o raz  statuetkę  Super je
dynki  za  na j lepszy  te ledysk.  Sol istką  zespołu  jest  Hal inka  Mlyn 
kova  znana  wielu  us t ron iakom  osob iśc ie z racji j ej  zamieszkan ia 
na  Zaolz iu.  Fo lkowy  tydzień  zaczn ie  się  już  31  l ipca  wys tępem 
„Go lec  uOrk ies t ry ",  r ówn ież  uhono rowanej  w Opo lu  nagrodą 
Super jedynki  w  kategor ii  „ zespó ł ". 

Tak,  j ak  co  roku,  chętni  mogą  podz iw iać  p iękne  dz iewczyny 
podczas  wybo rów  Miss  Wakac j i. 

Jeszcze  t rochę  wspomn ień.  Popu la rne  p iosenki  g rupy  Water
loo  będące  odzwierc ied len iem  u tworów  s łynnej  Abby  na  pewno 
zna jdą  zwolenn ików,  a  t rochę  muzyki  d iscopo lo  p rzyc iągn ie i 
jej  fanów,  i  przec iwników. 

Tradycy jne  dożynki  zakończą  s ie rpn iowe  lato w Parku  Kura
cy jnym,  ale  i we  wrześniu  amf i tea tr  będz ie  funkc jonował    tu 
odbędą  się  uroczystości  zw iązane  z o twarc iem  i  zakończen iem 
Mist rzostw  Świata  Wete ranów  w  B iegach  Górsk ich. 

B a r b a ra  N a w r o t e k  Ż m i j e w s ka 

10  czerwca  po  raz  pierwszy  wyruszył  poc iąg  Intercity  „Wis ła"  na 
trasie  Warszawa  Wisła.  Wyjazd z Warszawy  Wschodniej o godz. 
7.45,  przyjazd  do  Ustronia  12.12. O godz.  16.24  poc iąg  wy jeżdża 
z  Ustronia  do  Warszawy.  Jak  widać  na  zdjęciu j uż  p ierwszego  dnia 
nie brakowało  podróżnych.  Pierwszy  pociąg w  Ustroniu  witali :  czło
nek  Zarządu  Miasta  Jan  Mis iorz  i przedstawiciel  Urzędu  Miasta 
Czesław  Gluza.  Fot.  W.  Suchta 

I K J H H I  tol./fax. 
ul. A.Brody4Mnw22^g854  56 28 

f O X F O R D l 

  i w 

m i m ,  SERWIS,  WYNAJEM 

„ W 5 Z Y 5 T  K O 
D L A  D Z I E C I " 

P o l e c a m y: 

/

  hulajnoga109.80æ1) 

ZARZĄ D  MIAST A  USTROŃ 
43 450  Ust roń  ul.  R y n ek 1 

zaprasza  do  z łożenia  ofert w przetargu  n ieogran iczonym  na : 

Remont  elewacji  na  budynku  mieszkalnym 
w  Ustroniu  przy  ul. 3  Maj a 8 

T e r m in  rea l i zac ji  z a m ó w i e n i a:  31.  08.  2001 r. 
Formularze  zaw ie ra jące  in fo rmac je o warunkach  zamówien ia 
m o ż na  odebrać  osob iśc ie  w  Wydz ia le  M ieszkan iowym  Urzędu 
Mie jsk iego  (pokój  nr  29)  w  godz inach  od  80 0  do  1500  w  cenie 
15  zł. 
Z a m k n i ę tą  k o p e r t ę,  z a w i e r a j ą cą  o f e r t ę,  n a l e ży  z ł o ż yć 
w  s i edz i b ie  z a m a w i a j ą c e go  ( p o k ój  nr 2 9)  w  t e r m i n ie do 
26.06 .2001  r.  d o g o d ź.  10.00. 
Koper ta  pow inna  być  odpow iedn io  oznaczona: 
P r z e t a rg    r e m o nt  e l ewac ji  ul. 3 M a j a 8 
Pracownik iem  uprawn ionym  do  kon tak tów  z o ferentami  jes t: 
Nacze ln ik  Wydzia łu  M ieszkan iowego
8542567). 
O t w a r c ie  o f e rt  nas tąpi  w s iedz ib ie  z a m a w i a j ą c e g o,  w  sali 
sesy jnej  (pok.  nr  24),  w dniu  26 .06 .2001  r. o  g o d z.  13.00. 
W  p r z e t a r gu  m o gą  w z i ąć  udz iał  o f e r e n c i,  k t ó r z y: 
  nie  zostali  wyk luczeni  na  pods taw ie  art.  19  i art.  22  ust.  7; 
  spełn ia ją  wymagan ia  art.  22  ust. 2 Us tawy  o  zamówien iach 
publ icznych  . 
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Najlepiej smakuje  wydłubane  z  ziemi  Fot.  W.  Suchta 

I

Do  16  czerwca  ap teka  C e n t r u m,  ul.  Daszyńsk iego  8. 

Od  16  do  23  czerwca  ap teka  Pod  N a j a d ą,  ul. 3 Ma ja  13. 

Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

,i zza  płotu.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy  stale: 

Wystawy  czasowe: 

Wystawy  stałe: 

Wystawy  czasowe: 

Oddział  czynny:

Muzeum  czynne:

ul.   Galeria  czynna  cały  czas. 

Galeria  czynna:

Salon  czynny:  9.00   17.00,  9.00   13.00. 

  15.00   17.00; 
  14.00   16.00: 



I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E 
14.06.  „Smażenie  pstrąga  z  Kuroniem"    amfiteatr 
2024.06.  Festiwal  Dobrej  Nowiny    amfiteatr 
22.06.   16.30  Koncert  Ogniska  Muzycznego TKA  MDK  „Pra

żakówka  " 
22.06.   17.00  Wernisaż  wystawy  rzeźby  Edwarda  Pawełka 

 Muzeum  Hutnictwa  i  Kużnictwa 
23.06.   17.00  II Świętojański Turniej Rodzinny  m.

Stadion  KS  „  Kuźnia  " 
  Inauguracja  Sezonu  Artystycznego

  Amfiteatr 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul.  S a n a t o r y j na  7  (baseny),  tel / fax  8541640 

1314.06.   18.45  U progu  sławy  komedia  ( 15  I.) 
 21.00  Kruk  3:  Zbawienie  horror  ( 15  I.) 

1521.06.   18.45  Miss  agent  komedia  (15  I.) 
 20.30  Święty  dym  psychologicznoobyczajowy  (15  I.) 

SKLEP CAŁODOBOWĄ  J f \  É  M J "  %  Zakupy na  tetefonf 
spoiyvūczoprzemysloWyŹ 1 MM  f  W CENTRUM USTRONIA 
U3l>50  Ustroń  «r^rssouT  DOU/ÓZ GRATIS!!! 
ul. 3 Maja 28  Jet. 21)  0Dąl)0' W Honorujemy karty kredytowe! 
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  supcrOKNO 
i i i

VEKA   KUMMERLIN G 

I

steśmy  zmobi l izowani,  a tmosfera  jest  dobra.  Dzisiaj  mecz  nie 
zaczął  się naj lepiej.  Byłośl isko  i piłka  t rochę  nas nie  słuchała, 
jednak  po zdobyciu  bramek  grało  się j uż  dobrze.  Naszym  błędem 
jest  zbyt  szybka  strata  bramki  po strzeleniu.  To powtarza  się nie 
po  raz pierwszy. 

Trener Zapory  Porąbka  Z y g m u nt  Śl iwa:   Myśmy  nic  nie  mie
li  do stracenia,  bo zosta jemy  w  lidze  okręgowej,  ale  chciel iśmy 
ten  mecz wygrać, bo z Kuźnią  zawsze  dobrze  nam  się grało.  Kuź
nia  natomiast  nie  mogła  sobie  pozwol ić  na przegraną.  Dlatego w 
pierwszej  polowie  obserwowal iśmy  ładną  walkę,  było  może  za 
dużo  żółtych  kartek,  ale nie wynikały  one ze złośl iwych  zagrań, 
ale z walki  obu  drużyn.  Po  przerwie  kontuzję  złapał  Tomasz  Maj
dak,  potem  Adam  Majdak  i to nas  osłabi ło.  W meczu  z  Koszara
wą  o awansie  zdecydują  umiejętności  pi łkarskie.  Zna jąc grę  Ko
szarawy,  to mogę jedyn ie  powiedzieć,  że mają  bardzo  dobrą  lini ę 
obrony,  w ataku  zaś dużo  napastników,  ale marnych  strzelców. 
Kuźnia  ma za to  dobry  atak  i może  być ciekawy  mecz.  Życzę 
naszemu  dzisiejszemu  przeciwnikowi  jak  naj lepszego  rezultatu. 

Trener  Kuźni  P iotr  K r u p a:   W pierwszej  połowie  środek bo
iska  nie  był  nasz.  Nie  potrafi l iśmy  narzucić  swojej  gry. Zapora ma 

Za  chwilę  M. Sikora  strzeli  czwartego  gola.  Fot.  W.  Suchta 

dobrych  technicznie  zawodni
ków  i dziwię  się,  że nie są  wy
żej w tabeli.  Może  mają  trochę 
słabszą  obronę.  Poza  tym  po
czątk iem  jes tem  zadowolony 
z  postawy  drużyny.  Teraz  cze
ka  nas za  tydzień  decydujący 
mecz  i chyba  będzie to widowi
sko godne  finału rozgrywek. My 
nie  podchodzimy  do tego me
czu  bojaźliwie.  Może  się  nawet 
okazać,  że dzisiejszy  mecz, był 
trudniejszy  i grany  pod  większą 
presją  niż ten w  Koszarawie. 
Tam  będzie  otwarta  gra,  bez 
kunktatorstwa.  (ws) 

1.  Koszarawa  68  5724 
2.  Kuźnia  67  6926 
3.  Zabrzeg  55  4828 
4.  Kończyce  49  4537 
5.  Czechowice  49  5752 
6.  Chybie  41  3742 
7.  Zebrzydowice  39  5842 
8.  Bestwina  39  4738 
9.  Milówk a  39  4343 
10. Porąbka  37  4250 
11.  Śrubiarnia  31  3846 
12.  Kobiernice  31  3852 
13.  Wieprz  29  4173 
14. Kaniów  28  4263 
1.5. Kozy  27  2438 
16. Strumień  27  3062 

Centruje D. Szpak.  Fot.  W.  Suchta 
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Kuźnia  zdobyła  pierwszą  bramkę.  Fot.  W.  Suchta 

KS Kuźnia Ustroń  Zapora Porąbka 4:1  (2:1) 
Mecz  z  Zaporą  o  mistrzostwo  ligi  okręgowej  Kuźnia  rozpo

częła  dość  niepewnie.  Nasi  zawodnicy  nie potrafi li  przeprowa
dzić  zdecydowanej  akcj i,  raczej  dominowali  na boisku  przeciw
nicy.  Drużyna  z Porąbki to dość  ciekawy  zespól,  prawie  rodzinny 
bowiem  gra w nim  czterech  braci  Ma jdaków  i trzech  Targoszów, 
którzy  zresztą  są  z  Ma jdakami  spokrewnieni.  Targosze  gra ją 
w  obronie,  Majdakowie w pomocy  i ataku.  Szczególnie  dawał się 
we znaki  naszej obronie  Tomasz  M a j d a k,  który  kilkakrotnie  groź
nie  strzelał.  Po kwadransie  spotkania  Kuźni  udało  się  uporząd
kować  grę i groźnie  zaatakować.  W  19 min. w  narożniku  pola 
karnego  piłkę  rozgrywają  M. Sikora  i M. Marianek,  gdy dobie
gają  do nich  obrońcy,  podają  do sto jącego  na wolnej  pozycji  J. 
Szalbota, a ten  strzela  pierwszą  bramkę.  Kuźnia  prowadzi ła  zale
dwie  dwie  minuty,  gdyż  po fatalnym  błędzie  w obronie  Porąbka 
wyrównuje.  Potem  gra się nieco  zaostrza,  ale nie ma  złośl iwych 
fauli    więcej  jest  walki.  W 28 min.  Kuźnia  wybi ja  rzut  wolny 
R.  Marynowski  podaje do M. Sikory,  a ten bardzo  ładnym  strza
łem  głową  strzela  drugą  bramkę  dla naszego  zespołu. 

Druga  część  spotkania  to j uż zdecydowana  dominacja  Kuźni 
na  boisku, co zostaje  potwierdzone  dwoma  bramkami  M. Sikory. 
Pierwszą  zdobywa  po podaniu  M. Salkiewicza  w 61  min.,  drugą 
po  rajdzie  i minięciu  obrońców  zapory  w 78 min.  W drugiej po
łowie  Kuźnia  opanowała  środek  boiska,  stwarzała  dogodne  sytu
acje,  a  po  faulu  na J.  Szalbocie  sędzia  podyktował  rzut  karny. 
Egzekwował  go D. Szpak,  niestety  pi łka  trafi ła w  słupek. 

Za  tydzień  decydujący o awansie do IV ligi  mecz z  Koszarawą 
w  Żywcu.  Kuźnia  aby awansować  musi  wygrać.  Początek spo
tkania  o godz.  17. Dla kibiców  chcących  jechać  na to  spotkanie 
podstawione  zostaną  autobusy.  Koszt  przejazdu    10 zł. 

Mecz  z  Porąbką  bardzo  dobrze  sędziował  Wi to l d  R o m a n o w
ski,  którego  był to 450 mecz.  Pokazał  sporo  kartek,  ale było  to 
konieczne  na śliskim  boisku. 

Kuźnia  wystąpi ła  w  składzie:  H e n r yk  Bucha l ik,  M i ros ław 
Adamus,  P io tr  Pop ławsk i,  M ichał  Kotwica,  Robert  M a r y n o w
ski  (od 81 min. Mac iej  Sza tan i k ),  M a r i u sz  Sałk iewicz, M a r
cin  M a r i a n ek  (od 86 min.  A n d r z ej  Bukowczan),  Mieczys ław 
S iko ra,  J a n u sz  Sza lbo t,  Dawid  Szpak  (od 80 min.  P io tr H u
sa r),  R o m an  Płaza. 

Kapitan  Kuźni  R. Płaza:  Wynik  świadczy  o  grze.  Wszystko 
jednak  rozstrzygnie  się na meczu  w  Koszarawie,  na boisku.  Je



W  akcji  K.  Wawrzyczek. 
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Fot.  W.  Suchta 

LK S Zry w  Bąków   K S Mokat e  Nierodzim  1:7  (1:3) 
Zdecydowanie  wygrali  piłkarze  z Nierodzimia  w meczu  „Bkla

sy" na wyjeździe w  Bąkowie. Po dwóch  słabszych  występach  prze
budzili  się  i znowu  strzelili  kilk a  bramek.  Dwie  pierwsze  zdobył 
Kryst ian  Wawrzyczek  po dośrodkowaniach  J a na  Kiszy.  Później 
po błędzie obrony  bramkę zdobywa  Bąków, ale jeszcze  przed  prze
rwą  Krzysztof  Czyżewski  podwyższa  na  3:1.  Po  przerwie  rów
nież  K.  Czyżewski  zdobywa  bramkę  po  akcji  lewą  stroną,  a  na
stępnie  na  5:1  podwyższa  w  zamieszaniu  podbramkowym  Arka
diusz  Madus iok.  Kolejną  bramkę  strzela  K.  Czyżewski,  a  wynik 
spotkania  ustala  A.  Madusiok,  który  rajdem  przechodzi  pół  bo
iska,  mija  kolejno  obrońców,  potem  bramkarza  i kieruje  piłkę  do 
pustej bramki. Nierodzim  miał w tym spotkaniu  zdecydowaną  prze
wagę. Zawodnicy  nie wykorzy  Nierodzim  53 
stali  wszystkich  dogodnych  sy  '  '  * 
tuacji. 

Czołowy  rywal  w  walce  o  a
wans  do  „Aklasy"  LK S  Rud
nik zremisował  na własnym  bo
isku z rezerwami  Zebrzydowic. 
Rozgrywki  zakończą  na  wła
snym  boisku  w  niedzielę  17 
czerwca  meczem  ze  Spójn ią 
Zebrzydowice  II . Początek  spo
tkania  o godz.  14.  (ws) 

2.  Rudnik  49 
3.  Haźlach  37 
4.  Goleszów  32 
5.  Pierściec  27 
6.  Zebrzydowice II 26 
7.  Bąków 
8.  Zamarski 
9.  Chybie  II 
10.  Ochabv 
11.  Wiślica 

25 
25 
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7117 
5422 
4933 
5440 
4246 
3327 
5147 
3545 
2857 
2944 
3261 

9  1  352 

Całuj  mie  w  kapsę! 
Cajgocze mo, a grafa  struże. 
Chciołby cosi powiedzieć,  a nic nie dać. 
Chcioiby mnóm orać, podorać  i włóczyć. 
Chcyncy, niechcyncy, zapłoć  i zbyte. 
Chlyb  i woda  ludzko  wygoda. 
Chłop za chlopym,  baba za babóm  dzierży. 
Choćby  dóma  wróblym  maścić,  parada  musi  być. 
Choćby kuchorz  i muchę  warził,  to urwie skrzidlo do siebie. 
Choć dosz pusy,  to ci gymba  na jedzeni  zustanie. 
Choć sumiyni zymbów  ni mo, ale ugryźć może. 
Chodzi jak  bónk po  chałupie. 
Chodzi jak  kocur kole wrzawego  mlyka. 
Chodzi jak  utaplano  kura. 
Chodzi na wysokom szkole,  ale dach  terować. 
Chodzi od niczego ku niczymu. 
Chodzi oszurgany jak  ostatni  chachar. 
Chodzi spać pospołu  z  kurami. 
Chodź po swojich,  nie po  czyj ich. 
Chudo pycha,  a myśli se o sobie,  nie wiym, co. 
Chwolidupa,  smerdzisz  kupa. 
Chycym sie tego z  inszego  kóńca. 
Ci co majom,  to spolym,  a ci co ni majom,  to też spolym. 
Ciebie tak po śmierć  posłać. 
Ciesz sie pieseczku,  zimioczki  kwitnóm,  bydziesz żroł. 
Ciopie, jakby  za plot  chybol. 
Cióng od taty, bo tata żonaty. 
Ciś goro/u,  bo cie czuć  grzibami. 
Co by sie też siało, dyby tak roz bez  kazowanio. 
Co ci po pinióndzach,  jak  ci Pómbóg  do zdrowi. 
Com głupimu po koronkach,  kiedypowiado,  że to same dziury. 
Co kómu sz ma kuje,  to sie tym nie ot ruje. 
Co nowego?   Nowe korzy ni, stary  pieprz. 
Co pón  mo, to sie chłopu  przido. 
Co pón,  to pón, a ty chłopie,  ciś. 
Clipnol se jak  żonaty  wróbel. 
Czerwiec nosi dni gorónce,  kosa brzynczy już  na  łónce. 
Czy jo  z tobóm na krowińcu  klejzol? 
Czym miynszo blecha,  tym barży  gryzie. 
Czym dziwniejszy,  tym  modniejszy. 
Czy w chałupie zawiyrocie  strużókym? 

Józef  Ondrusz:  Przysłowia  i przmówiska  ludowe  ze  Śląska 
Cieszyńskiego.  Wrocław 1960  (jot) 

POZIOMO:  1) przyjaciółka Gucia,  4)  pierwszy  mężczyzna, 
6)  palaca  wart,  8)  zabójczy  tlenek,  9)  przystań  statków,  10) 
pokrywają  f ioletem  łąki.  11)  dawna  władza  w  Rosji, 
12)  odmiana  faszyzmu,  13)  „bezpieczne"  wdzianko,  14)  ko
ralowa wyspa,  15) sądowe spisy skazanych,  16) bywa w bok, 
17) w rodzinie Fiata,  18) Czarna  Woda (wspak).  19) góry  we 
Francji,  20)  liczebnik. 

PIONOWO:  1) góra ganituru,  2) miasto zabytkowe  k/Kielc, 
3)  błotny  osad,  4)  paprocie  z  epoki  karbonu,  5)  imię  żeń
skie,  6)  wielobok,  7)  w  mnożeniu,  11) górna  czasza  spado
chronu,  13) metalowe wieko  14) jednostka  miary  powierzch
ni  gruntu. 

Rozwiązanie (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. 
Termin  nadsyłania  hasła  mija  19 czerwca  b.r. 

Rozwiązan ie  k rzyżówki  z  n u m e ru  21 

Z I E L O N E  W I T A M I N Y 
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