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PROFESOR PACJENTEM 
Rozmowa  z Marianem  Opanią, 

aktorem  Teatru  Ateneum  w  Warszawie 
Jak  Pan  się  u nas  czuje? 
Nie znani dobrze  Ustronia,  bo jestem  tu dopiero  po raz drugi.  Kie
dyś, pamiętam, kręciłem  film  w okolicach  Skoczowa  i mieszkałem  w 
Jaszowcu.  Jednak  rodzinnie jestem  związany z  Beskidami,  ponie
waż  brat  mój    architekt    ma  chałupę  góralską  w  Żabnicy  koło 
Węgierskiej Górki. Od  lat tam jeżdżę  i bardzo  lubię te tereny.  Ustroń 
jest  ładny.  Mówię  tylko  ładny,  bo jak  dla  mnie jest  zbyt  wygolony 
przez miejscowych  poszukiwaczy  drewna.  Boleję nad  tym, że  pol
skie góry  coraz bardziej czynią  się  podobne  tym  ustrońskim.  Kie
dyś  były  zalesione,  a  teraz  są  zagospodarowane.  Bezsprzecznie 
naturze  nie  robi  to  dobrze.  Te  okolice  przypominają  mi  bardziej 
rejon  Wałbrzycha    łagodnych,  niezalesionych  pagórków    i dale
kie  są  od  tych  pięknych  Beskidów,  które  znam  jeszcze  z  okolic 
Węgierskiej Górki.  Chociaż  tam  też  rżną już  na potęgę.  Myślę,  że 
wszystkie  nasze  kłopoty  powodziowe  z  tego  się  biorą.  Nie  wiem, 
kiedy  to minie,  bo  skazywanie  co  roku  dużych  obszarów  na  zala
nie, to  szaleństwo. 

Jakie jest  Pana  naturaln e środowisko?  Duże  miasta,  małe  miej
scowości,  wieś? 
Jestem  człowiekiem  prowincji,  kocham  prowincję  i nie  czuję  się 
dobrze w wielkich  miastach.  Może poza małymi wyjątkami jak  Kra
ków,  Wrocław,  Zielona  Góra.  Generalnie  lubię  małe  miasteczka, 
z  takiego  właśnie  pochodzę.  Kiedy  się  wychowywałem  Puławy 
były małym  miasteczkiem,  teraz oczywiście jest  to już duże  miasto. 
Broń  Boże,  nie  czuje się  warszawiakiem.  Naj lepiej jest  mi  wśród 
na tu ry  ł ąk,  lasów, czystej  wody.  Wielkie  miasta  mnie  nie  bawią, 
szczególnie  Warszawa,  która jest  drapieżna,  zabiegana,  z  nieżyczli
wymi  ludźmi. Na prowincji  można jeszcze  uświadczyć  u  bliźniego 
życzliwości  i uśmiechu.  W  Warszawie jest  to  unikat. 
Jednak wszyscy aktorzy  podkreślają, że nie można  nie  mieszkać 
w  Warszawie, jeśli  chce  się  utrzymać  na  górze. 
No nie można.  Skupiając się  tylko  na jak imś jednym  zadaniu  pew
nie można  żyć  i pracować  w  Krakowie,  Wrocławiu,  na  Wybrzeżu, 
ale nie przeczę,  że w stolicy  są największe możliwości  zarobkowa
nia  poza  teatrem.  Marzę  o  takich  czasach,  kiedy  będę  mógł  sobie 
żyć na  Mazurach,  czy w dziewiczych  Bieszczadach,  mieć  domek  i 
od  czasu  do czasu  otrzymać  telefon, że szykuje mi się duża  rola  w 
filmie . Niestety na razie jest  to ciężka orka  i ciągła szarpanina  mię
dzy teatrem,  filmem, dubbingiem,  telewizją  i estradą. 
Wygospodarował  Pan jednak  10 dni na pobyt w  Ustroniu? 
Z  konieczności,  żeby  podreperować  kręgosłup.  Od  trzech  lat  cier
pię  na  rwę  kulszową,  a  ten,  kto  ma  tę chorobę,  wie, co  to  za  drań
stwo.  Od  pół  roku  męczy  mnie  stały  atak,  ale  mam  nadzieję,  że 
uzdrowisko  mi pomoże. Nie  czuję się dobrze w  takim  środowisku. 
Kiedy  człowiek  widzi  cały  ten  sprzęt,  lekarzy,  współtowarzyszy 
niedoli,  od  razu  czuje się bardziej  chory.  Najchętniej bym  uciekł. 
Muszę jednak  powiedzieć,  że standard  szpitala,  opieka,  wyżywie
nie jest  na wysokim  poziomie. 

Czy  personel  i „współtowarzysze  niedoli"  zwracają  się do  Pana: 
„Dyrektorze" ? 

(cci.  na sir.  2) 

Kończy się  karnawał.  Fot.  W.  Suchta 

O PESTYCYDACH 
Polski  Klub  Ekologiczny  za

prasza na spotkanie z dr. n.  med. 
Eugeniuszem  Zielonką,  który 
wygłosi  odczyt  o  dobrodziej
stwach  i  skutkach  u jemnych 
stosowania  pestycydów.  Spo
tkanie odbędzie się  1 marca  (we 
czwartek)  o godz.  17.00  w  Le
śnym  Ośrodku  Edukacji  Ekolo
gicznej  „Leśnik  w Ustroniu  Ja
szowcu. 
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Wszystkich zainteresowanych  tematem 

zapraszymy na otwartą dyskusję, 24  lutego 2001  r. 
o godz. 13.00 w Galerii BPiWA w Ustroniu, Rynek 3 A 

Telefon:  0502366226. 
www.pIatformaustron@wp.pl 
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PROFESOR PACJENTEM 
(dok. ze str.  1) 

Na wszelki  wypadek  mówią:  „Panie profesorze". Tak, widzowie  są 
bardzo dobrze poinformowani  i śledzą  losy bohaterów  serialu  „N a 
dobre  i  na  z łe"  uważniej  niż  j a  sam.  Z  braku  czasu  oglądam  go 
bardzo  rzadko,  więc  pytania  na  temat  wydarzeń  w  szpitalu  w  Le
śnej Górze,  skierowane  byłyby  pod  zły  adres.  Nie wiem,  co  dalej 
będzie, wie to tylko, a może  i też nie do końca,  scenarzysta.  Trudno 
powiedzieć,  il e jeszcze nakręcimy  odcinków, ale sądząc z  zaintere
sowania, będzie  ich  wiele. 
Jak  Pan  traktuj e  swój   udział  w  tym  serialu?  Jako  sposób 
zarobkowania?  Próbę sil w czymś  nowym?  Dokształcanie  się? 
Myślę,  że jest  w  tym  wszystkiego  po  trochu.  Gdyby  ten  serial  nie 
był  solidnie  robiony,  nie miałby  takiej renomy.  Tak  to już jest,  być 
może  widzowie  nie  są w stanie  tego  zrozumieć,  że dla nas jedną  z 
najważniejszych ocen, jest  ocena  środowiska.  Dlaczego  środowi
ska? Ponieważ  reżyserzy,  producenci  obserwują poczynania  akto
rów, ocen ia ją je i potem  angażują albo nie angażują do  następnych 
przedsięwzięć.  Od  nich  zależy  nasz  byt.  Ten  serial  jest  oceniany 
przez środowisko  bardzo  wysoko,  chcą w nim  grać najlepsi,  czego 
nie można  powiedzieć  o  innych  produkcjach.  W niektórych  seria
lach  dobrzy  aktorzy  grają dla  chleba,  ale  nie  dla  sławy  artystycz
nej.  „N a  dobre  i na  z łe"  ma  bardzo  duże  wzięcie  nie  tylko  wśród 
publiczności,  ale właśnie wśród  moich  kolegów. 
Jak  się tworzy  dobry  serial? 
Kiedy przeczytałem  scenariusz,  dowiedziałem  się, kto  reżyseruje, 
kto będzie  w nim  grał, wiedziałem,  że  będzie dobry. Na  szczęście 
nie  muszę już  brać  udziału  w  castingach,  więc  kiedy  zapropono
wano mi  rolę, przyjąłem ją. Zresztą  castingi  są niewymierne.  Aktor 
w momencie  takiego  egzaminu  denerwuje się  i nie pokazuje  pełni 
swoich możliwości.  Wracając do serialu. Oczywiście zawsze jest  to 
w  pewnym  sensie  niewiadoma,  ale  pracując w  tym  zawodzie  już 
dobrych  kilkadziesiąt  lat, mogę ocenić  na początku, czy  produkcja 
warta jest zachodu. Jeśli  kręci się serial starannie, na zasadzie  filmo
wej, z próbami,  powtórkami,  nie na chybcika,  to na ogół  się  udaje. 

Marian  Opania.  Fot.  W.  Suchta 

Przyznaję, że odrzuciłem  kilk a scenariuszy  serialowych,  przeczu
wając,  że  będzie  to  chała.  One  też  mają  dobrą  oglądalność,  są 
popularne,  ale  są  to  chały.  Nie  zarzekam  się,  bo  różnie  bywa  z 
możliwościami  zarobkowania.  Jak będę przymierał głodem, to  może 
i zagram  w kiepskim  serialu. 
Dlaczego został  Pan  aktorem? 
Żartobliwie  odpowiadam:  „Ponieważ  mój ojciec zginął, gdy  mia
łem  zaledwie  rok  i nie miał  mi  kto wybić  aktorstwa  z głowy".  Tak 
naprawdę,  to od  małego  miałem  zapędy  komedianckie  i  chciałem 
spróbować. Byłem  w takiej szczęśliwej sytuacji, że nauka nie  spra
wiała  mi  żadnych  problemów  i gdyby  coś  się  nie  udało,  miałem 
wiele  innych możliwości. Najbardziej pociągała mnie  fizyka,  szcze
gólnie jądrowa,  ale  stety, czy  niestety  za pierwszym  razem  dosta
łem  się do szkoły aktorskiej  i k lamka  zapadła.  Gdybym  się jednak 
urodził  po  raz drugi  nigdy  nie zostałbym  komediantem. 
Pana syn miał  kogoś, kto mógł mu wybić z głowy zamiar   zostania 
aktorem. 
W  życiu  tak jest,  że póki  człowiek  sam  się nie  sparzy,  nikt  niejest 
w stanie przekonać  go, że będzie  gorąco.  Uczymy  się na  własnych 
błędach.  Bartek  nie może  narzekać,  ale już  parę  razy  chciał  rzucać 
zawód.  A  kiedy  pytam  go  żartem,  czy  chciałby,  żeby jego  synko
wie  poszli  w ślady  tatusia, odpowiada:  „Broń  Boże". 
Czy  to, że ma sławnego ojca, ułatwiał o mu  pracę? 
Wręcz  przeciwnie.  Szalenie  mu  to pracę  utrudniało  i utrudnia  da
lej.  Powiedzmy  to  sobie  szczerze,  koledzy  po  fachu  są  zawistni. 
Specjalnie patrzą na  latorośle  kolegów  i mówią:  „Ni e  przesadzaj
my,  taki  dobry jak  ojciec, matka  to on, ona  niejest". A jak  mogą  to 
podcinająskrzydła.  Bardzo  nieliczni  synowie,  czy  córki  kolegów 
kończą  szkolę  teatralną, zwykle  się nie dostają. Mógłbym  wymie
nić wiele  nazwisk  bardzo  znanych  osób,  których  dzieci  nawet  nie 
miały  szansy  spróbować.  Mój syn  nie dość,  że był pod  specjalnym 
nadzorem  moich  kolegów,  to jeszcze  narażał  się na złośliwości  ze 
strony  swoich  rówieśników,  którzy  twierdzili,  że  role załatwił  mu 
tatuś.  A  co  tatuś  może  mu  załatwić,  skoro  sam  musi  starać  się 
o  role?!  Muszę  przyznać,  że j a  w  ogóle  niezbyt  chętnie  oglądam 
rodzinne  układy  zawodowe   mąż obsadza  żonę,  tatuś  synka.  Dla 
mnie  to zawsze brzydko  wygląda. 

Pana ocena  środowiska  nie wypada  najkorzystniej . Jak  Pan  się 
czuje w tym drapieżnym  świecie? 
Źl e  się  czuję,  nie  umiem  lawirować,  nie  lubię  tych  układów,  nie 
wchodzę  na  salony  warszawskie.  Z własnego  wyboru  nie  należę 
do  wielkiego  świata,  bo jest  zakłamany,  nieprawdziwy,  nieżycz
liwy . 
W  taki m  razie  jak  to  się  dzieje,  że  jest  Pan  cały  czas  obecny 
w  filmie,  teatrze,  na estradzie? Czy  outsiderów  chętnie się u nas 
obsadza? 
 Mam jeden  atut   jestem  szalenie pracowity  i nauczyłem  się  poru
szać  w  różnych  gatunkach  sztuki  aktorskiej.  Potrafię  zagrać  rolę 
dramatyczną,  komediową,  w  filmie,  w  teatrze,  umiem  zaśpiewać, 
opowiedzieć  skecz  na estradzie.  Jeśli  nie  wychodzi  jedno,  to  wy
chodzi  drugie.  To jest  moja  siła.  Nie  umiałem  być  komediantem, 
nauczyłem  się. Mam  duszę  Hamleta,  lubię grać  role  dramatyczne, 
l iryczne,  ale  kiedy  było  trzeba,  nauczyłem  się  rozśmieszać.  Gdy 
ktoś  specjal izuje się  w jednym,  czy  drugim  gatunku,  to  za  mało. 
Klepie biedę, albo żyje na granicy wegetacji, jak zresztą  trzy  czwar
te naszego  środowiska. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Szósty  rok  działalności  rozpo
czął Cieszyński Klub  Narciarski 
„Skręty".  Powstał  latem  1995 r. 
Przejął 6letnią tradycję  szkółki 
narciarskiej,  która  funkcjono
wała  na  Stożku.  Domeną  za
wodników  są biegi  przełajowe, 
tenis ziemny  i narciarstwo  alpej
skie. 

W  tym  roku  Katolickie  Liceum 
Ogólnokształcące  w  Cieszynie 
opuści  pierwszy  rocznik  matu
r z y s t ó w.  S z k o ła  p o w s t a ła 
w  1997  r. Nauka  w niej jest  od
płatna.  Za  podstawę  kształce
nia  i  wychowan ia  młodzieży 
przyjęto chrześcijański  system 
wartości. 

Najlepsi  uczniowie  Technikum 
Hotelarskiego  ZSGH  w  Wiśle 
każdego  roku  odbywają  prak
tyki w polskich  i  zagranicznych 
hotelach  o  wysokim  standar
dzie. Dzięki kontaktom  młodzież 

zdobywa  dośw iadczen ie  we 
Francji, Niemczech,  Szwajcarii 
oraz  Anglii . 

Pod  koniec  lat  80.  w  zaolziań
skich  parafiach  zaczęli  praco
wać polscy  księża  i  zakonnicy. 
Swoją posługę  pełnią w  Trzyń
cu,  Górnej  Łomnej,  Jabłonko
wie, Starym  Boguminie  i w  Cze
skim  Cieszynie. 

Promocyjny  Kompleks  Leśny 
Ś w i e r ka  u t w o r z o no  na  po
wierzchni  1,2  ha  w  Istebnej. 
Prowadzony  jest  bank  genów. 

Nasiona  istebniańskich  świer
ków  są  cen ione  szczególn ie 
w  Północnej  Europie. 

D om  P o m o cy  S p o ł e c z n ej 
w  Pogórzu  znajduje się w  zabyt
kowym  dworku  rodziny  Sto
nawskich.  Został  tam  ulokowa
ny jesienią  1960  r. Dla  potrzeb 
pens jonar iuszy  dobudowano 
jeszcze  pawilon. 

W  Drogomyślu  najbardziej za
lesioną częścią wsi jest  przysió
łek  Knaj.  Podobno  w  owym 
Knaju żyje się jak w  raju...  (nik) 
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] 516 lutego przebywała w Ustroniu delegacja uzdrowiska  Pest'any 
na Słowacji z prezydentem  miasta Jurajem Csontosem,  która  podej
mowana  była  przez  władze  Ustronia:  przewodniczącą  RM  Emili ę 
Czembor   i burmistrza Jana Szwarca. Rozmawiano o możliwości  na
wiązania partnerskich  kontaktów między dwoma miastami  uzdrowi
skowymi. Jeżeli samorządy  P iesfan  i Ustronia zaakceptują  partner
stwo, zostanie podpisana  umowa. 

18.11. zaczął padać śnieg,  19.11. lepiono bałwany.  Fot.  W.  Suchta 

25 stycznia  w Chybiu  odbyły  się mistrzostwa  naszego  powiatu 
w  tenisie  stołowym  szkół  podstawowych.  Po  tym  turnieju  Domi
nik a  Kozik  z czwartej  klasy  Szkoły  Podstawowej  Nr 3 w  Polanie, 
podopieczna  Jadwigi  Konowoł, jako jedyna  reprezentantka  Ustro
nia, zakwalif ikowała się do następnego  etapu  rozgrywek.  Mistrzo
stwa  rejonu  odbyły  się  2  lutego,  a  przy  stołach  spotkały  się  naj
lepsze zawodniczki  z powiatu  cieszyńskiego  i pszczyńskiego.  Cie
szy bardzo dobre siódme miejsce Dominiki, zwłaszcza, że  walczyła 
z koleżankami  starszymi  od  siebie o 2 ,3  lata. 

Sekcja  Emerytów  i Rencistów  byłych  pracowników  oświaty  w 
Ustroniu  informuje, że planowana  wycieczka  do Włoch  ze  wzglę
du  na  małą  liczbę zgłoszeń  nie odbędzie  się. 

Proponuje  się  czterodniową  wycieczkę  na  Węgry    ciepłe  źró
dła, w miesiącu  czerwcu. Zainteresowanych  prosi  się o  zgłaszanie 
w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP  (SP2) do dnia 20 marca 2001  w 
dniach:  poniedziałek,  wtorek,  czwartek  w godz od  9.00  do  11.00. 
Informacja tel. 8543298.  Zarząd  SEiR 

W poniedziałek  26.02.2001  r. o godz.  11.00 odbędzie  się  spotka
nie bezrobotnych  przy  kościele  Dobrego  Pasterza  w  UstroniuPo
lanie  w celu  poszukiwania  sposobów  pomocy  rodzinom  dotknię
tym  klęską  bezrobocia.  Na  spotkanie  zapraszamy  przedstawicieli 
władz okolicznych  powiatów, miast  i gmin a także posłów  i  senato
rów  reprezentujących nasze  województwo. 

Zarząd  Oddziału  Okręgowego 
Ogólnoposkiej   Organizacji  Bezrobotnych 

Ci , którz y  od  nas  odeszli: 
Ryszard  Hedwig  lat 71 
Jan  Mitręg a  lat  72 
Willibal d  Selzer   lat  78 
Aleksander   Socha  lat 61 

ul. Cieszyńska  6/2 
ul. Wiśniowa  5 
os. Cieszyńskie  3/3 
ul. Piękna  15 

S e r d e c z ne  p o d z i ę k o w a n ia  za  w y r a zy  w s p ó ł c z u c ia 
z ł o ż o ne  w i e ń ce  i  k w i a ty  o r az  l i czny  udz iał  w  u r o c z y
stości  p o g r z e b o w ej 

śp.  Willibald a  Selzera 
rodz in ie,  s ą s i a d o m,  z n a j o m ym  o raz  w s z y s t k im  uczes t
n i k om  pog rzebu 

sk ł ada 
syn  z  rodziną 

KRONIKA  POLICYJN A 
13.02.2001  r. 
O  godz.  10.45  na  skrzyżowaniu 
ulic 3 Maja i Katowickiej kierują
cy  fordem  fiestą  mieszkaniec 
Ustronia  wymusił  pierwszeństwo 
na prawidłowo jadącym fiacie 126 
kierowanym  również przez miesz
kańca  naszego  miasta.  Winnego 
ukarano mandatem 250 zł. 
13.02.2001  r. 
O godz.  16.15 w barze „Pod  Bocia
nem" zatrzymano mieszkańca Ustro
nia, który z innym ustroniakiem do
konał  kradzieży  w  sklepie  „Max" 
przy  ul.  Skoczowskiej.  Drugiego 
sprawcę, któremu początkowo uda
ło się uciec, dzięki natychmiastowe
mu podjęciu działań, ujęto. 
15.02.2001  r. 
W  godzinach  dopołudniowych 
nieznany  sprawca  ukradł  z  zakła
du  fryzjerskiego  przy  ul.  Party
zantów  torebkę  należąca  do  wła
ścicielki. 
16.02.2001  r. 
O  godz.  11.10  na  ul.  Wiślańskicj 
kierujący mercedesem  mieszkaniec 
Bogatyni  nieprawidłowo  wyprze
dzał  i doprowadził  do  kolizji  z  sa
mochodem renault kangoo. Spraw
cę kolizj i ukarano mandatem w wys. 
250 zł. 
16.02.2001  r. 
O godz.  19 w Nicrodzimiu  na dro
dze  szybkiego  ruchu  kierujący 
BMW  mieszkaniec  Katowic  po
trącił  mieszkańca  Ustronia,  który 
wtargnął na jezdnię. Kierowca  był 

trzeźwy.  Pieszego  przewieziono 
do  szpitala  w  Cieszynie. 
16/17.02.2001  r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
lokalu  gastronomicznego  przy  ul. 
Szpitalnej,  skąd  po  wybiciu  szy
by,  skradziono  sprzęt  RTV. 
17.02.2001  r. 
O  godz.  5.40  funkcjonariusze 
ustrońskiego  Komisariatu  zatrzy
mali  do kontroli  mercedesa  kiero
wanego  przez mieszkańca  Rybni
ka.  Kierowca nie posiadał  upraw
nień oraz nic miał przy sobie ubez
pieczenia  OC, w związku z  czym 
samochód odholowano na strzeżo
ny  parking,  na  koszt  właściciela. 
Okazało  się  także,  że  wcześniej 
kierowca samochodu wraz z towa
rzyszami  podróży  zdewastowali 
drzwi  i zamek do WC na stacji ben
zynowej  przy  ul.  Katowickiej. 
17.02.2001  r. 
O  godz.  12.10  na  skrzyżowaniu 
ulicy Akacjowej i Katowickiej kie
rujący renaultem mieszkaniec Gli
wic wymusił  pierwszeństwo  prze
jazdu  nad  jadącym  prawidłowo 
renaultem  kierowanym  przez 
mieszkańca  Wisły.  Pasażerka  do
znała obrażeń  ciała, ale  po  udzie
leniu  pomocy  lekarskiej,  została 
zwolniona  do  domu. 
18.02.2001  r. 
O  godz.  14 na  ul.  Katowickiej,  w 
rejonie skrzyżowania  z ul. 3 Maja 
kierująca  citroenem  mieszkanka 
Bytomia  najechała  na  tył  poprze
dzającego forda scorpio należące
go do mieszkańca  Wisły,  (ran) 

STRAŻ  MIEJSK A 

12.02.2001  r. 
Do straży miejskiej zgłosił się wła
ściciel firmy, która prowadziła pra
ce  w  pasie  drogowym  ul.  Droz
dów  bez  właściwych  uzgodnień. 
Ukarano go mandatem 50 zł. 
12.02.2001  r. 
Otrzymano  zgłoszenie  o  kradzie
ży  studzienki  kanalizacyjnej z ul. 
Kuźniczej.  Przeprowadzono  kon
trolę  wszystkich  punktów  skupu 
złomu  na  terenie  miasta,  przypo
minając właścicielom, że obowią
zuje  zakaz  przyjmowania  tego 
typu  elementów.  Poinformowano 
również,  że  w  przypadku  próby 
sprzedaży,  należy  natychmiast 
powiadomić straż miejską  lub po
licję.  Uszkodzona  studzienka  zo
stała  naprawiona  jeszcze  tego  sa
mego dnia. 
12.02.2001  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  gospo
darki  odpadami  w  punktach  han
dlowych  przy  ul.  Równica.  W  5 
przypadkach  nakazano  podpisa
nie  umowy  na  wywóz  śmieci. 
W ciągu kilku następnych dni umo
wy  zostały  zawarte. 
13.02.2001  r. 
Otrzymano zgłoszenie od wczaso
wicza  o  tym,  że jego  dziecko  po
tknęło  się o źle  ustawioną  tablicę 
reklamową  przy  ul.  9  Listopada 
i doznało drobnych  obrażeń.  Wła
ścicieli  punktów  handlowych  po
informowano,  że  są  zobowiązani 
do zapewnienia  pieszym  swobod

nego  poruszania  się,  mimo  iż  re
klamy stoją na  ich  terenie  prywat
nym, oraz ponoszą  odpowiedzial
ność za ewentualne  wypadki. 
14.02.2001  r. 
Do zakładu  energetycznego  prze
kazano  informację  o  awarii  sieci 
pod  mostkiem  przy  Rynku. 
16.02.2001  r. 
Wspólnie  z  pracownikami  Urzę
du  Miasta  przeprowadzono  wi
zję lokalną na ul. Źródlanej, gdzie 
prowadzone  są  prace  drogowe. 
W  związku  z  brakiem  prawidło
wego oznakowania objazdu  naka
zano wstrzymanie  robót do czasu 
przedstawienia planu ruchu  samo
chodowego w tym  rejonie. 
16.02.2001  r. 
Przeprowadzono  kontrolę porząd
kową na górze  Czantorii. 
17.02.2001  r. 
Na  wniosek  mieszkańców  os. 
Manhatan,  którzy  schwytali  bez
pańskiego  psa,  poinformowano 
schronisko dla zwierząt w Cieszy
nie. Pies został  zabrany.  (mn) 

4 3  4 5 0  USTROŃ 
ul.  Ogrodowa  9A 

hel./fu*  (033) 854 36 40 
F . H . l l .  „KSEROGRAF" 

Oferują: 

N O WE  I  U Ż Y W A N E 
A 0

AUTORYZOWANY  DYSTRYBUTOR  SPRZĘTU  N A S H U A T E C 
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JAK A  RÓWNICA 
Gdy na Równicy  idziemy  od „Czarciego  Kopyta" w  kierunku 

schroniska, po prawej  stronie  drogi  mijamy  sporą  polanę.  Jest to 
własność RSP „Jelenica". Na tej polanie właściciel planuje zbudo
wanie całorocznego  toru saneczkowego.  Właściwie  to można  pla
nowane  urządzenie  nazwać  sporych  rozmiarów  zjeżdżalnią. Na 
Czantorii  saneczki  poruszają się w rynnie.  Na Równicy  podobne 
saneczki  miałyby  się poruszać  po szynach,  a mówiąc  ściślej po 
dwóch  równoległych  rurkach. Zjazd miałby  750 m długości, a tor 
biegłby od jednego do czterech  metrów  nad ziemią.  Dwuosobowe 
saneczki  mogłyby jechać z maksymalną  prędkością  30  km/godzi
nę. Każdy pojazd miałby też hamulce pozwalające ograniczyć  pręd
kość.  Po wykupieniu  biletu wsiadałoby  się na saneczki  na  górnej 
stacji, a po zjeździe,  tak jak  na Czantorii,  saneczki  z  pasażerami 
wyciągane byłyby  do góry. Podobny  tor ma powstać w Karpaczu. 
Koszt  inwestycji na Równicy oblicza się na około 3.000.000  zł. 

Aby RSP „Jelenica" mogła przystąpić do realizacji tej  inwestycji 
na  Równicy  konieczne jest  opracowanie  nowego  planu  miejsco
wego. Rada  Miasta podjęła stosowną  uchwałę  i plan jest w  trakcie 
opracowania.  Wypowiadają się też środowiska  lokalne. My  zapy
taliśmy właścicieli  „Zbójnickiej Chaty" na Równicy, jakie jest  ich 
zdanie na ten temat. Odpowiadają, że nie mają nic przeciwko  po
wstaniu takiego  toru. Jest  to kolejna atrakcja, pozwalająca przycią
gnąć do Ustronia  gości.  Gdy  takich  kroków  nie będzie  się  podej
mować  wyprzedzą  nas  inni. Dyrektor  Rudolf  Krużołek ,  któremu 
podlega  również  rynna z saneczkami  przy wyciągu  na  Czantorię, 
nie widzi w powstaniu  toru na Równicy  konkurencji.  Zaintereso
wanie jest  tak duże, że klientów  starczy dla wszystkich.  Zdecydo
wanie  przeciwni  powstaniu  toru na Równicy są ustrońscy  ekolo
gowie. Obszerne  fragmenty  listu do Rady Miasta  przewodniczącej 
Koła Polskiego Klubu Ekologicznegow  Ustroniu  Iwony  Ryś  publi
kujemy obok. 

Poprosiliśmy prezesa RSP „Jelenica" o kilka słów na temat mają
cego  powstać  toru  oraz o ustosunkowanie  się do listu  ekologów. 
Prezes Andrzej  Gluza  powiedział: 

  Uważam, że zawarte w liście  ekologów  zarzuty  nie znajdują 
potwierdzenia w  faktach. Podejrzewam nawet, że pani  podpisują
ca się pod  listem, nie wie dokładnie gdzie tor ma być  zlokalizowa
ny. Nieprawdąjest, że wytniemy stuletni drzewostan bukowy.  Może 
gdyby ktoś z Polskiego Klubu  Ekologicznego  zechciał z nami  po
rozmawiać przed napisaniem  tego  listu, byłby on bliższy  prawdzie. 
W  ogóle  stawianie  tak  poważnych  zarzutów  bez  dokładnego za
znajomienia się z tym, co właściwie  ma na Równicy  powstać, jest 
trochę niepoważne. Ta inwestycja niejest przecież  tajemnicą. 

Nieprawdąjest także, że miasto zostanie obciążone  dodatkowymi 
kosztami  związanymi  z  większą  ilością  śmieci.  Władze PKE 
w Ustroniu chyba wiedzą, że w naszym mieście prowadząc  podobną 
działalność, trzeba podpisać umowę z odpowiednią  firmą na wywóz 
odpadów. Utrzymanie parkingów  to też zadanie  właściciela. 

Tor zamierzamy  wybudować  na działce o powierzchni  5 ha i to 
przede wszystkim  nam zależy by było to jak najmniej uciążliwe dla 
środowiska  naturalnego.  Mogę  nawet  oświadczyć,  że będziemy 
tam  drzewa  sadzić, a nie wycinać.  Zresztą  trudno  byłoby  wyciąć 
jakiekolwiek  drzewo  skoro  tor powstaje na  łące. 

Do  lat 90.  wypasano  tam owce.  Na dole  tej  polany  pozostała 
owczarnia  i budynek  mieszkalny.  Właśnie  owczarnię  i ten  budy
nek  zamierzamy  zmodernizować  tak, by mogli  z nich  korzystać 
turyści.  Do  tej pory są to  tereny  rolnicze, a my chcemy  przezna
czyć j e pod usługi.  Poza  torem  planujemy  powstanie  skansenu 
z wystawą  beskidzkiej  fauny i flory oraz  autentyczną  zagrodę ze 
zwierzętami  domowymi, w której turyści  mogliby zobaczyć jak to 
dawniej u nas  w górach  gospodarowano    taka  agroturystyczna 
zagroda.  Dlatego  tak nam  zależy,  by całość  inwestycji  nie była 
uciążliwa dla środowiska. Chcąc zarabiać, a niejest  tajemnicą, że 
liczymy po czasie na zyski, musimy dbać o środowisko. 

Nie  bez  znaczenia  chyba  jest  moim  zdaniem  to, że  powstaną 
nowe miejsca pracy, ściągniemy chyba  też do Ustronia więcej  go
ści. To będzie dodatkowa atrakcja. Wszyscy  mówią, że trzeba  tury
stom  coś atrakcyjnego  zaproponować,  my to po prostu  chcemy 
zrobić.  O  terminie  uruchomienia  nic nie mogę  powiedzieć. Od 
dwóch  lat zmagamy  się z trudnościami.  Raczej niewiele widać  po
mocy, więcej jest  listów takich jak  ten ekologów z Ustronia.  Wszyst
ko tak się dzieje, jakby  nas chciano z tą inwestycją wypchnąć  poza 
Ustroń. 
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Na tej polanie ma powstać tor.  Fot.  W.  Suchta 

List  Polskiego  Klub u  Ekologicznego  w  Ustroniu 

Polski  Klub  Ekologiczny    Koło  w Ustroniu  składa  stanowczy 
protest przeciwko zmianom w planie przestrzennego  zagospodaro
wania części szczytowej i przyszczytowej  Równicy. 

Propozycje inwestora RSP „Jelenica" wykonania na prawnie chro
nionym terenie Parku Krajobrazowego Beskidu  Śląskiego całorocz
nego  toru  saneczkowego,  trasy  narciarskiej,  małego  wyciągu  nar
ciarskiego, stacji kolejki linowej wraz z infrastrukturą obiektu pensjo
natowego  i gastronomicznego,  parkingów dla samochodów  osobo
wych, autokarów oraz dodatkowych  dróg dojazdowych, spowoduje 
zniszczenie walorów przyrodniczych  i krajobrazowych na przestrzeni 
kilku hektarów. 

Uważamy, że Rada  Miejska  i Zarząd  Miasta  zobowiązane są do 
przestrzegania  ustawy o ochronie przyrody  na terenie Parku  Krajo
brazowego w obrębie którego znajduje się Równica.  (...) Cytujemy 
art. 3 w/w ustawy. Który brzmi.„Ochrona przyrody jest obowiązkiem 
każdego obywatela, organów administracji publicznej, a także jedno
stek  organizacyjnych  oraz  osób  prawnych  i fizycznych  prowadzą
cych działalność wpływającą na  przyrodę". 

Zlecona  przez władze  miasta ocena  uciążliwości  dla  środowiska 
planowanych obiektów, opracowana przez pp. K. Stangla i Z. Malika 
jest mało wnikliwa i nie zawiera rzetelnej analizy zagrożeń  i obciążeń 
jakie niesie ze sobą tak duży kompleks obiektów na obszarze przyrod
niczo  i krajobrazowo cennym, podlegającym ochronie prawnej. 

Udzielenie zgody na lokalizację całego zespołu obiektów  użytko
wych  funkcjonujących przez okres całego  roku, spowoduje  wycię
cie 100letniego drzewostanu bukowego wchodzącego w skład  kom
pleksu  leśnego, który jest ostoją zwierzyny  (w tym gatunków  chro
nionych), terenem szlaków migracyjnych zwierząt, terenem gniazdo
wania  wielu  gatunków  ptaków, w tym  także  objętych  ochroną  ga
tunkową. 

Realizacja planowanej  inwestycji  spowoduje zaburzenia  równo
wagi  tego ekosystemu  na obszarze znacznie przekraczającym  teren 
przeznaczony  pod  zabudowę. 

Znacznie zwiększy się też z tego powodu ruch samochodowy, który 
wymusi budowę dodatkowych dróg dojazdowych  i parkingów. Wzro
śnie także emisja gazów i spalin, a miasto będzie obciążone dodatkowymi 
kosztami na utrzymanie dróg, usuwanie odpadów  itp. 

Obserwując kłopoty z utrzymaniem czystości  i porządku na Czan
torii wkoło tom saneczkowego  i wokół górnej stacji wyciągu krzeseł
kowego, nowe obiekty na Równicy będą niewątpliwie dodatkowym 
obciążeniem dla służb miejskich  i budżetu  miasta. 

Stała  tendencja do przekraczania  dopuszczalnej pojemności  śro
dowiska  i komasacja  ruch  turystycznego w rejonach  szczytowych 
Równicy  i Czantorii budząnasze obawy co do przyszłości  tych rejo
nów, coraz bardziej  dewastowanych. 

Lasy  Ustronia  są częścią  wydzielonego  obszaru  Leśnego  Kom
pleksu Promocyjnego, na którym dzięki znacznym środkom  finanso
wym ze źródeł krajowych i europejskich prowadzona jest od szeregu 
lat gospodarka  leśna zgodnie ze sprawdzonymi wzorami wielu  rozwi
niętych krajów świata   realizowana zgodnie z zasadami  ekorozwoju. 

Apelujemy do Pani Przewodniczącej i Radnych o odrzucenie wszel
kich propozycji  umożliwiających zabudowę  i dalsze  inwestowanie 
na obszarach które powinny być w szczególny sposób ochraniane, a 
stanowiące o wartości  przyrodniczoklimatyczne  naszego  miasta i 
uzdrowiska.  Iwona  Ryś 



OBNIŻAJ Ą  KOSZTY 
Starostą  powiatu  cieszyńskiego  wybrano  Witold a  Dzierżaw

skiego  ze  Skoczowa.  Jest  on  członkiem  AWS,  w  latach  199398 
był burmistrzem  Skoczowa, ostatnio dyrektorem  Placówki  Urzędu 
Marszałkowskiego  w BielskuBiałej. Wicestarostą  wybrano  Tade
usza  Kopcia  z Cieszyna   UW, natomiast  członkami  Zarządu  Po
wiatu zostali:  Irena Cieślar  z Wisły  U W, Jan Jałowiczor   ze Stru
mienia  AWS, Władysław  Macur a  z Ustronia  AWS. 

Nowy  starosta  twierdzi,  że  w  powiecie  niewiele  zrobiono,  by 
nakręcać  koniunkturę  i rozwój.  Za  mało  też  było  działań  „ukon
kretniejących nasze wejście do  Unii  Europejskiej." Nowe  władze 
powiatu  zamierzająszeroko korzystać  z  funduszy instytucji  euro
pejskich,  a wiąże się  to z precyzyjnym  składaniem  wniosków,  co 
nie zawsze urzędnicy  rozumieją. 
 Jedyny  pozytyw  to droga  do Lesznej    twierdzi  W.  Dzierżawski 
mówiąc o korzystaniu  z pomocy  przez swych  poprzedników.  Ge
neralnie starosta stwierdził, że w starostwie powiatowym  są  ogrom
ne  braki  we  współpracy  międzynarodowej.  Dotyczy  to  przede 
wszystkim promocji powiatu. Sytuacja ta ulegnie diametralnej zmia
nie, gdyż jak  stwierdził  starosta:   Kontakt y  międzynarodowe  ja
kie mają członkowie obecnego Zarządu  Powiatu pozwolą  współ
pracować zsamorządami  Europy. 

Nowy  Zarząd  Powiatu  podkreśla  także,  że  ulegnie  zmianie  ich 
sposób pracy. Dotychczas członkowie Zarządu byli  pracownikami 
etatowymi  i tak to określa  Statut  Powiatu. Obecnie etatowymi  pra
cownikami  będą tylko starosta  i wicestarosta,  pozostali  trzej  człon
kowie Zarządu pracować  będą  społecznie. Jak  twierdzi  W.  Dzier
żawski pozwoli to zaoszczędzić w skali roku  150.000 zł. 
 To zależy jak co się liczy, bo pewne  rzeczy  trzeba  będzie  zbilan
sować   mówi  od  razu  W. Dzierżawski.   Trzeba  przeprowadzić 
bilans całej  tej  operacji  i w efekcie da to kwotę, któr ą  wymieniłem. 
 Członkowie Zarządu  otrzymaj ą  diety jak o  radni , ale  podwyż
szenie kosztów  Rady  Powiatu  będzie minimaln e   dodaje T.  Ko
peć.  Natomiast  powiat  funkcjonując y w  układzie dwóch  etato
wych członków zarządu jest najbardziej  oszczędnym  powiatem. 
Tak jest w małych gminach. W jednym z największych  powiatów 
w Polsce, mającym  180.000 mieszkańców, funkcjonowanie dwóch 
etatowych  członków  zarządu  jest  niespotykane.  To jest  ta  cie
szyńska  oszczędność. 

Z Ustronia w Zarządzie Powiatu zasiada  W. Macura, który ma 47 
lat. Od  1974 r. pracownik zakładów  komunikacyjnych, od 5  lat jest 
dyrektorem  Miejskiego Zakładu  Komunikacji  w Cieszynie.  W  Za
rządzie nadzorować  i kontrolować  będzie działania Wydziału  Ewi
dencji  Kierowców  i Pojazdów  oraz  Powiatowego  Zarządu  Dróg 
Publicznych. 
 Potrzebne jest  przyjęcie odpowiedniej   polityk i  modernizacji 
dróg,  któr ą  moim  zdaniem  trzeba  troszeczkę  zmienić    mówi 
W. Macura.  Jest  to oczywiście  dysponowanie  takim i  środkami 
jaki e mamy. Konieczne jest dokończenie drogi Cieszyn   Ustroń. 
W  Bażanowicach  wymaga  ona  modernizacji,  na  sumę  około 
650.000 zł. Jesteśmy zaniepokojeni  o komunikacj ę  PKP  między 
Bielskiem  i Cieszynem. Trudn o w tej  chwili  powiedzieć  ile pocią
gów pozostanie.  (ws) 

Od  lewej: W. Macura, T. Kopeć, W. Dzierżawski.  Fot.  W.  Suchta 

Modlitwa przy grobie Emila Fobra.  Fot. W.  Suchta 

PAMIĘCI EMILA FOBRA 
18  lutego  w  kościele  Dobrego  Pasterza  w  Polanie  odbyła  się 

msza  święta w  intencji zmarłego  przed  rokiem  Emila  Fobra,  prze
wodniczącego  Rady  Miasta,  dyrektora  Uzdrowiska,  prezesa  Sto
warzyszenia  Miłośników  Kultury  Ludowej  „Czantoria".  W  mszy 
uczestniczyli  współpracownicy  z Uzdrowiska,  władze  samorządo
we Ustronia, podczas mszy śpiewali  przyjaciele z  Estrady. 

Z  kościo ła  udano  się  na  cmentarz  w  Polanie  na  grób 
E. Fobra.  Modlitwę  nad grobem  prowadził  ksiądz Alojzy  Wence
pel, a  „Czantoria" zaśpiewała  „Szumi jawor, szumi". Po chwili  za
dumy  obecnym  dziękował  ks.  A.  Wencepel,  podkreślając,  że 
w takich  chwilach  czuje się łączność zmarłego  z żywymi.  E.  Fober 
pozostawił  po  sobie  wiele  dokonań,  wiele  rzeczy  materialnych, 
które  stworzył, ale przede  wszystkim  swą cząstkę  w każdym  spo
tkanym  bliźnim. Ta cząstka  trwa. 

W  pierwszą  rocznicę  śmierci  Wanda  Mider napisała  wiersz  pa
mięci E. Fobra. 

WSPOMNIENIE 
Choć  minąl  rok  kiedy  odszedłeś 
I serce  Twoje b ić  przesiało 
W pamięci  naszej ciągle  jesteś 
Wspomnienie  smutku  pozostało 

Niechaj  kapela  leśnych  ptaków 
Cichutko  wiosną  Ci  przygrywa 
A wiatr poszumem  nad  mogiłą 
Pieśniczki  nasze do snu  śpiewa 

W związku z wejściem w życie z dniem  1  stycznia 2001  r. Ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym Urząd Miasta Ustroń  informuje: 
1.  W stosunku  do osób  fizycznych, które  będą  chciały  zarejestro
wać działalność gospodarczą w okresie  1  stycznia 2001 r. — 31  grud
nia 2001  r. nadal  będzie wymagany wpis do ewidencji  działalno
ści gospodarczej przez  gminę. 
2. Osoby  fizyczne, które prowadziły  do 31 grudnia 2000  r. dzia
łalność  gospodarczą  nie  objętą  obowiązkiem  ewidencjonowa
nia (w tym prowadzoną  na podstawie  koncesji  i zezwoleń),  będą 
obowiązane w terminie do 31  czerwca 2001  r. zgłosić jej  prowa
dzenie do gminnej ewidencji działalności  gospodarczej. 
3. Osoby  fizyczne, które prowadziły  do 31 grudnia  2000  r. dzia
łalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych, będą obo
wiązane w terminie do 31  marca 2001  r. dostosować  formę pro
wadzonej  działalności  do wymogów  ustawy  o  Krajowym  Reje
strze Sądowym. Oznacza  to, że powinny albo zgłosić  prowadze
nie  indywidualnie działalności gospodarczej do gminnej  ewiden
cji działalności gospodarczej, albo zawrzeć umowę spółki  handlo
wej  i złożyć wniosek o wpis tej spółki do wydziału  rejestrowego, 
w którym prowadzony jest  Krajowy Rejestr Sądowy. 
Spółki cywilne, któr e do końca  marca nie dostosują  się do w/w 
przepisów  zostaną  wykreślone decyzją  administracyjn ą  z  re
jestru  urzędu. 
Informacje można uzyskać w Urzędzie  Miasta pok. Nr  20. 
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Ul. Ogrodowa. W tym  miejscu  stała  synagoga.  Fot.  W.  Suchta 

ZNIKAJ Ą  LĘK I 
Końcem  stycznia w budynku  Chrześci jańskiej  Fundacji  „Życi e 

i Misja" odbyła się konferencja pod  tytułem  „Izrael  Boże  wybra
nie", zorganizowana  przez  Wspólnotę  „Drzewo  Oliwne" z Warsza
wy. Wciągu  trzech  dni  przez  salę, w której odbywały  się  wykłady, 
przewinęło  się kilkaset  osób  chętnych  wysłuchać  let  Blecker 
z Jerozolimy, od 30 lat służącej wśród  Arabów,  Anny  Białęckiej, 
mówiącej o aktualnej  sytuacji  politycznej w Izraelu  oraz  Kazimie
rza  Barczuka  anal izującego  dzieje  Izraela  w kontekście  Słowa 
Bożego.  Pieśni hebrajskie i żydowskie śpiewała  Barbar a  Kupczak. 

  Celem  konferencji ,  jak  i działalności  Wspólnoty  „Drzew o 
Oliwne"  jest walka z antysemityzmem   mówi  Anna  Cieślar,  or
ganizatorka  spotkania  w  Ustroniu.    Nie chciałabym,  żeby za
brzmiał o  to zbyt  bojowo,  ale  mamy  świadomość,  że  ta  choroba 
występuje  w  naszym  społeczeństwie  i  głębokie  przekonanie 
0  tym, że  przybliżają c  naród  żydowski  poprzez  różne  imprezy, 
wykłady , zapoznajemy  ludzi z jego historią, kultur ą  i pomagamy 
leczyć z bezpodstawnej   nienawiści.  Obserwujemy  jak  znikaj ą 
uprzedzenia,  lęki. 

Ustrońską  konferencję, na którą  zaproszeni  zostali  przedstawi
ciele kościołów  chrześcijańskich  oraz wszyscy  zainteresowani te
matem,  można  potraktować jako  obszerną  lekcję na temat  bibli j 
nych  dziejów  Izraela  o raz jego  współczesnych  dziejów w kontek
ście konfliktu żydowsko  arabskiego.  I. Bleeker  mówi o sobie, że 
buduje  mosty, ale żeby  móc  prowadzić  taką  działalność  musiała 
poznać  obie  strony.  Dlatego  cykl  wykładów  przybliżał  nie tylko 
stanowisko  i problemy  strony  żydowskiej, ale także arabskiej.  Słu
chacze poznali  i mieli  okazję zrozumieć  przyczyny  wojny,  najgłęb
sze  lęki  i uprzedzenia  walczących,  a  także  podłoże  historyczne. 
  Kto ś  może  powiedzieć,  że w naszym  kraj u  kwestia  żydowska 
ogranicza  się do Holocaustu  i antysemityzmu  i zapytać, czy  wo
bec naszych  problemów  wart o mówić o oddalonym,  egzotycznym 
niemalże,  konflikci e z Arabami   zastanawia  się A. Cieślar.   My 
ślę, że należy o tym  mówić.  Na  naszą  postawę  i stosunek  do  Ży
dów ma wpływ  również ta wojna, w której  rolę agresora  przypisu
j e się często stronie żydowskiej.  Lepsze  przyjrzeni e się  tej   spra
wie demaskuje  pewne stereotypy  i wielość  postaw, w  momencie, 
gdy  skłonni  jesteśmy  postrzegać  sytuację  na Bliski m  Wscho
dzie w kolorach czarnym  i białym. Na przykła d w „Izrae l  Today" 
 anglojęzycznej   gazecie wydawanej  w Jerozolimie   przeczyta
łam  wypowiedź  przedstawiciela  środowiska  Muzu łmanów 
z wschodniej   Jerozolimy,  któr y  mówił ,  że wolałby  żyć w  kraj u 
izraelskim  niż pod  panowaniem  Arafata .  Poznanie sposobu  my
ślenia  ludzi tam  mieszkających,  ich codziennych  problemów  rzu
ca więcej  światła  na  tamtejszą sytuację. Chociażby  tragedię  Ara 
bów, którz y  przyjęl i wiar ę  chrześcijańską  i teraz czują  się  obco 
1 po jednej   i po drugiej   stronie. 

A.  Cieślar  poznaje  naród  Izraela  nie  tylko na kartach  Biblii , ale 
również poprzez podróże do Ziemi Świętej. Dla niej, ale przede wszyst
kim  dla Żydów,  powstanie  własnego  państwa jest  traktowane  nie
malże w kategoriach  cudu.  Wielce  interesujące jest  obserwowanie, 
jak  tworzą  swoją  państwowość,  budują  struktuiy,  z jakimi  trudno
ściami  muszą  się  borykać.  Zapytana  o wewnętrzny  spór  izraelski 

dotyczący przyszłości  państwa  teokratycznego,  czy  demokratycz
nego  na wzór  zachodnioeuropejskich   A. Cieślar  odpowiada: 

 Społeczeństwo w Izraelu jest  bardzo zróżnicowane.  Ścierają 
się w nim  poglądy  Żydów  ateistów,  liberałów,  religijnyc h  i ultr a 
ortodoksów,  którz y w ogóle  nie  uznają  państwa  Izrael. W pew
nym  sensie jest  to dowód  na normalność,  bo w ich  państwie  jest 
miejsce dla wyznawców  różnych  światopoglądów,  tak jak w za
chodnich  państwach  demokratycznych.  Stanowią  sami o sobie 
i spory,  nie zagrażają  bytowi  ich  państwa. 

W  działalności  osób  zaangażowanych  w pracę  Wspólnoty  obec
ny jest  motyw  zadośćuczynienia.  Stąd między  innymi  chęć  zmiany 
klimatu  wokół  Żydów,  pomoc  osobom  starszym,  potrzebującym, 
pragnienie  przekonania  społeczeństwa  o konieczności  przyjęcia 
postawy  pokutnej. Najgroźniejszy antysemityzm  wbrew  pozorom 
nie  tkwi  w aktach  wandal izmu  na cmentarzach,  przy  pomnikach 
ofiar Holocaustu,  ale w naszej świadomości.  W odsuwaniu  od sie
bie poczucia odpowiedzialności,  ignorowaniu  wydarzeń  takich  jak 
w Jedwabnem, w naszym języku, w powielaniu  stereotypu  Żyda 
obcego,  knującego, sprytnego,  nie zasługującego na zaufanie,  ste
reotypu  żydokomuny. 

Nad  przełamywaniem  barier  i stereotypów  pracu ją też  członko
wie Towarzystwa  Przyjaźni  Polsko  Izraelskiej, działającego  przy 
Domu  Narodowym w Cieszynie,  skupiającego sympatyków z całe
go  powiatu.  Kulturę  żydowską  propagują  poprzez  koncerty,  spo
tkania,  obchody  tradycyjnych  świąt.  Opiekują  się  też i  aktywnie 
włączają w pracę nad  odrestaurowaniem  miejsc pochówku  i świą
tyń  żydowskich.  Ich zasługą  są tablice  i pomniki  pamięci,  które 
stanęły w miejscu zburzonych  we wrześniu  1939 r. synagog w Ustro
niu, Cieszynie  i Skoczowie. 

 Współpracujemy zGminą Żydowską w Bielsku  Białej,  mamy 
kontakt y z Żydami  mieszkającymi  za granicą  i dzięki  wspólne
mu wysiłkowi  udało się odrestaurować  albo przynajmniej   upa
miętnić  miejsca związane z ludem  Izraela  mówi  Emili a  Gorycz
ka, organizatorka  konferencji w Ustroniu,  członkini  Towarzystwa. 
  Niestety  na razie  nie mogą  być rozpoczęte  prace  na starym 
cmentarzu w Cieszynie, gdyż nik t nie dysponuje  tak dużą  kwotą. 

E. Goryczka podkreśla, że ziemia cieszyńska jest wyjątkowa, jeśli 
chodzi o stosunek  do kwestii  żydowskiej. Starsi mieszkańcy  Ustro
nia, pamiętający czasy  przedwojenne  również wspominają  niezwy
kle  zgodną  koegzystencję  ludzi  różnych  wyznań.  Do dziś  w na
szym  mieście  pamięta  się  nazwiska  ustrońskich  Żydów, a  odwie
dzający  Beskidy  co dwa  lata  państwo  Windholtzowie,  spotykają 
tu wielu dawnych  przyjaciół  i podkreślają, że żyło  im się tu  dobrze. 

 Ten życzliwy,  pełen  szacunku  stosunek  do Żydów  wynik a ze 
znajomości  Bibli i  twierdzi  E. Goryczka.  Ludzi e czytali  i nadal 
czytają  Pismo Święte, a dzięki  temu  mają świadomość  rol i  Izraela 
w  Bożym dziele. W naszym środowisku  szacunek do  Boga  nieod
łącznie związany jest zszacunkiem  dla narodu  żydowskiego. 

W  ustrońskiej  konferencj i,  której  mottem  były  słowa  z  Księgi 
Izajasza „...Stworzyłem  cię, jesteś moim  sługą  Izraelu, nie  zapomnę 
o  tobie",  wzięło  udział  wielu  młodych  ludzi.  Wbrew  poczynaniom 
rówieśników  z grup  nacjonalistycznych  chcą  dbać  o dobre  imię 
Polaków  i wykazywać,  że problem  żydowski  nie jest  im  obojętny. 
Jak  mówią  organizatorki  z pewnością  przyciąga  ich  również  egzo
tyka  kultury,  twórczości,  piękna  muzyka.  Monik a  Niemiec 

Na cmentarzu  komunalnym w Ustroniu.  Fot.  W.  Suchta 
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DZIEŃ REGIONALNY 
W  ramach  realizacji  ścieżki  edukacyjnej  27  stycznia  w  Szkole 

Podstawowej nr 3 w Ustroniu  Polanie odbył  się  I Dzień  Regionalny. 
Przybyłych  licznie gości  przywitała  dyrektor szkoły  Jolanta  Kocy
an.  W  pierwszej  części  występowała  młodzież  szkolna.  Honory 
gospodyń  pełniły główne organizatorki   Aleksandra  Majętn y  oraz 
Jadwiga  Konowoł.  Konferansjerką była uczennica  Natalia  Wantu
lok  ubrana  w  strój  regionalny.  Piękną  cieszyńską  gwarą  zapowia
dała  poszczególne  części  programu.  A  był  on  bardzo  różnorodny 
i atrakcyjny. Uczniowie  deklamowali  wiersze o Ustroniu  autorstwa 
Lidi i  Szkaradnik  i Wandy  Mider.  Przeplatane  były  one  pięknymi 
pieśniami  o naszej „dziedzinie"  Śpiewając podkreślano,  że „ tu  jest 
nasze miejsce, tu jest  nasz ciasny, ale własny  kąt, tu jest  nasze  miej
sce,  tu jest  nasz dom".  Dzieciom  towarzyszyła  grając na „ fu jarce" 
nauczycielka  muzyki  Barbar a  Pilch. 

Młodzież uczestnicząca  w zajęciach świetlicowych  przedstawiła 
obrzędy  doroczne   szkubaczki,  przędzenie  wełny,  śmigus,  targ  w 
Ustroniu  oraz żniwa. Tę część programu  przygotowała  A.  Majętny. 
Następnie  odbył się  finał konkursu  znajomości gwary  cieszyńskiej. 
Eliminacjami objęto wcześniej wszystkich  uczniów klas IVVI .  Kon
kurs przeprowadziła  w  ramach  lekcji języka  polskiego  Michalin a 
Szlauer.  Do finału zakwalifikowało się 9 osób.  Po zaciętej  rywaliza
cji  i dogrywce zwyciężyła  Elżbieta Czerwińska  z lasy VI oraz  Do
minik a  Ozik  z  lasy  IV. Wszystkim  laureatom  wręczono  specjalny 
rodzaj  dyplomów  wykonanych  na  drewnianych  deseczkach  oraz 
warzechy.  Pierwszą  część zakończyły życzenia dla stareczek  i starzi
ków z okazji Dnia  Babci  i Dziadka.  W czasie przerwy  goście  mogli 
podziwiać  prace plastyka z Ustronia  Lipowca  Rudolfa  Piwko.  Pre

Zespół  Pieśni  i Tańca Ziemi  Cieszyńskiej.  Fot.  W.  Suchta 

zentował  on  część  swoich  grafik,  obrazy  olejne,  medale,  płasko
rzeźby wykonane  w drewnie,  gipsie oraz piękną  srebrną  biżuterię. 

Przy  wejściu  pod  napisem  „Witejc i e  ludeczkowie"  oczy  przy
c iągała  wystawa  ko lorowych  pocz tówek  przeds tawia jących 
Ustroń  wczoraj  i dziś.  W  domku  regionalnym  wykonanym  z  drew
na przez  Czesiawa  Goinolę  były  dawne  sprzęty  i narzędzia  zgro
madzone przez uczniów, między  innymi: dawny cep, solniok,  szcze
kocz,  kręple, kołowrotek  do  lnu, narzędzia  solarskie,  modlitewni
ki , młynki,  moździerze,  żelazka  na duszę,  lampy,  stare  drewniane 
narty  i  łyżwy  do  przypinania.  Na  piecu  w  kastrolku  piekły  się 
jelita.  Koło  studni  stał  drewniany  ceber  oraz  szafik z tarą  do  pra
nia. A pranie suszyło  się wisząc przypięte  wystruganymi  z  drewna 
klamerkami.  Było  co  oglądać.  Rodzice  często  musieli  t łumaczyć 
dzieciom  przeznaczenie  starych  narzędzi. 

W dużych drewnianych  gablotach  wykonanych  przez Jana  Szar
ca  z  Dobki  wisiały  regionalne  stroje  cieszyńskie.  Na  korytarzach 
można  było  oglądać  rysunki  dzieci  tematycznie  związane  z  małą 
Ojczyzną, z dowcipnymi  podpisami organizatora tej wystawy  Edwar
da  Heczko. Nie zabrakło  również tradycyjnych koloczy  zjablkami, 
borówkami  i serem  upieczonych  przez rodziców.  Można  także  było 
delektować  się ciemnym  domowym  chlebem,  upieczonym  według 
tradycyjnej receptury w piecu chlebowym  przez Jerzego  Majętne
go  oraz  Piekarnię  nr  1 w  Wiśle,  z domowym  smalcem  zrobionym 
przez Barbarę Maciejowską,  twarogiem  Anny  Kobieli oraz masłem 
ofiarowanym przez Mirosław a  Gaja. 

Drugą  część  rozpoczęła  gawęda  o  tym  jak  dawniej  wypiekano 
chleb. Władysław  Majętn y  opowiadał,  a dziewczęta  w strojach  re

Kaczok, gąsior, trojak, koziorajka...  Fot.  W.  Suchta 

gionalnych  prezentowały  słómionkę, w której pieczono chleb,  drew
nianą  łopatę  do  wkładania  i wyciągania  chleba  z  pieca,  na  końcu 
zaś sam  pięknie  upieczony  i pachnący  chleb. 

A potem  nagle zrobiło  się gwarno  i wesoło.  Uczniowie  klas  III I 
przygotowani  na  lekcjach wychowania  fizycznego przez J.  Kocyan 
i J.  Konowoł  wykonali  tańce  folklorystyczne. Chłopcy  w  granato
wych  spodniach  i białych  koszulach  z dużymi  czerwonymi  kokar
dami  pod  szyją, dziewczynki  w  białych  koszulkach  i  czerwonych 
spódniczkach  tańczyli  kaczoka, gąsiora, trojaka, koziorąjkę, grożo
nego oraz owczareczka. Zaprezentowali  się przy  akompaniamencie 
kapeli  Zespołu  Pieśni  i Tańca Ziemi  Cieszyńskiej. Stroje uszyła  na
uczycielka  Emili a  Biłko , a materiał  nieodpłatnie  przekazała  szkole 
Hurtownia  Materiałów „Atal " w Cieszynie.  Mali  tancerze  otrzymali 
gorące  brawa  od  swoich  starszych  kolegów,  rodziców,  dziadków. 
Sala  gimnastyczna  pękała  w  szwach.  Wszyscy  chcieli  zobaczyć 
występujący  w  następnej  kolejności  Zespół  Pieśni  i Tańca  Ziemi 
Cieszyńskiej,  który  kilkakrotnie  przebierał  się prezentując  stroje, 
pieśni  i tańce nie tylko  naszego  regionu.  Największy aplauz  otrzy
mała kończąca występ wiązanka tańców góralskich.  Ręce same  skła
dały  się do  oklasków  długo jeszcze  po  zakończeniu  występu.  Dy
rekcja szkoły  i uczniowie  w podzięce wręczyli  wraz z bukietem  róż 
akwarelę  E. Heczko z widokiem  na  Orłową. 

W  czasie jednej  z  przerw  korzystając  z  przygotowanych  wcze
śniej tekstów cała sala wspólnie  z kapeląśpiewała  nasze  pieśniczki. 
Biesiadę zakończono  wykonaniem  „Ojcowskiego  domu". 

Myślę, że organizując I Dzień  Regionalny, w który  zaangażowani 
byli  prawie  wszyscy  uczniowie  i  nauczyciele  naszej  szkoły  oraz 
wielu  rodziców,  zrealizowaliśmy  przesłanie Jana  Pawła  II :  „Pragnę 
was jeszcze  zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, 
pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języ
ka  i starając się przekazywać  swoją  bogatą  tradycję młodemu 
pokoleniu.  " (Sopot,  5 czerwca  1999  r.) 

Mam  nadzieję, że  I Dzień  Regionalny,  będzie  początkiem  cyklu 
pod  tytułem  „Piękno  naszo  ziymio  cało". 

Jadwiga  Konowoł 

Gawęda  W. Majętnego.  Fot.  W.  Suchta 
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Sprawozdanie Zarządu OSP Polana przedstawił prezes jednostki  Jan 
Chowaniok.  Fot.  W.  Suchta 

PRZYBYŁO CZŁONKÓW 
4  lutego  odbyło  się zebranie  sprawozdawczowyborcze  Ochot

niczej Straży  Pożarnej w Ustroniu  Polanie.  Prezes Jan  Chowaniok 
witał gości zebrania: burmistrza Jana Szwarca,  radnych Jana  Gluzę 
i Tomasza Szkaradnika,  komendanta  miejskiego OSP  Mirosław a 
Melcera,  sekretarza  Zarządu  Miejskiego  OSP  Czesława  Gluzę. 
Minutą  ciszy  uczczono  zmarłych  druhów:  Pawła  Szarca,  Rafała 
Wróbla  i Andrzeja  Kocjana.  Następnie  na prowadzącego  obrady 
wybrano Czesława  Starzyka. 

Wysłuchano  sprawozdania  prezesa,  naczelnika Jana  Chwastka 
oraz skarbnika Józefa Czyża.  Jednostka  liczy 40 członków, w ubie
głym  roku  szkolono  się, wypełniano  wszystkie  obowiązki  statuto
we.  Warto  podkreślić,  że strażacy  z  Polany  dbają  o  sprawność 
fizyczną regularnie  uczestnicząc z zajęciach sportowych, w zimie 
na sali gimnastycznej.  Na  te zajęcia chętnie przychodzi  młodzież, 
nic więc dziwnego, że szeregi jednostki  powiększają  się. W ubie
głym  roku  w szeregi  OSP  w  Polanie  wstąpi ło  czterech  nowych 
członków.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Gogółka  wnio
skował o udzielenie Zarządowi  absolutorium, a zebrani  jednogło
śnie  się do tego  przychyli l i.  Ponadto  J. Gogółka  zaapelował do 
radnych  i burmistrza  o dobre  wyposażenie  strażaków.  Cz.  Gluza 
odpowiadając w imieniu  Zarządu Miejskiego stwierdził, że  bezpie
czeństwo  strażaków jest  rzeczą  podstawową.  Nikt  nie  skieruje do 
akcji  ludzi  nieodpowiednio  wyposażonych.  Dzięki  pomocy  samo
rządu jednostki w Ustroniu  posiadają niezbędny  sprzęt, a w związ
ku z tym  zapewnione jest  bezpieczeństwo  strażaków. 

Do kwestii  f inansowania OSP odniósł się także J. Szwarc.  Stwier
dził  on, że miasto  pomaga  ochotnikom.  Trzeba jednak  pieniądze 
dzielić  w zależności  od potrzeb  jednostek.  Obecnie  gwałtownie 
remontu  wymaga  strażnica  OSP  Centrum  i strażacy  z Polany po
winni  to zrozumieć.  Burmistrz dziękował  też ochotnikom z Polany, 
szczególnie  za organizowanie  wspólnie z młodzieżą  zajęć  sporto
wych. To budujące, że obok  działalności  statutowej, znajdują czas 
na prace na rzecz swego środowiska.  Burmistrz  podkreślił  także, że 
dobrze,  iż strażacy  tak dbają o swą  remizę. 

T. Szkaradnik  zauważył, że przez  ostatni  rok  sporo  w  jednostce 
zrobiono, wiele zmieniło się na  lepsze. Również on gratulował  tylu 
młodych  ludzi  związanych  z jednostką. 

Podczas zebrania  uchwalono  plan  działania na  ten  rok.  Strażacy 
z  Polany  chcą, by w ich  szeregi  wstąpi ło przynajmniej dwóch  no
wych  członków,  będą organizować  pogadanki w szkole  i na  zebra
niach mieszkańców, przeprowadzonych  zostanie  10 ćwiczeń, w tym 
3 na różnych  obiektach,  dalej  też jednostka  organizować  będzie 
zajęcia sportowe.  Strażacy  postanowili  także  uzupełnić  mundury 
wyjściowe. 

Wybrano  Zarząd  OSP  Polana w składzie:  prezes  Jan  Chowa
niok, wiceprezes  Czesław Starzyk, naczelnik  Adam  Chwastek, 
zastępca naczelnika   Maria n  Malik ,  skarbnik  Józef Czyż,  sekre
tarz  Józef Gajdzica, gospodarz  Józef Śliwka,  członkowie  Mi 
chał Budniok  i Janusz Starzyk. W skład  Komisji  Rewizyjnej we
szli: przewodniczący  Jan Gogółka,  członkowie  Krzysztof  Gaj 
dzica  i Bogusław  Gluza.  Przedstawicielami jednostki w Zarządzie 
Miejskim  OSP  będzie  prezes  i naczelnik,  zaś delegatami  na  zjazd 
miejski wybrano: J. Gajdzicę, Cz.  Starzyka,  J. Czyża.  (ws) 
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CIĄGLE ROŚNIE 
31 stycznia 2001  roku w Powiatowym  Urzędzie Pracy  zarejestro

wanych  było 728 bezrobotnych  mieszkańców  Ustronia, w tym  351 
kobiet.  Prawo do zasiłku  posiada jedynie  135 osób, w tym 45  kobiet. 
Pozostałe osoby nie pobierają zasiłków, wśród  nich jest  również  42 
absolwentów  i 28 absolwentek  szkół. Jeśli chcielibyśmy  podać  licz
bę  wszystkich  osób,  które  pozostają  bez pracy  i są zarejestrowane 
w  Urzędzie,  to do liczby  728  należałoby  jeszcze  dodać  53 osoby, 
w  tym  21  kobiet,  pobierające zasiłki  przedemerytalne  i 73 osoby, 
w tym  32 kobiety, pobierające świadczenia  przedemerytalne. 

Zastępca  kierownika  PUP  Urszula  Kido ń  powiedziała  nam, że 
trudno  pokusić  się  o jakieś  prognozy  na następne  miesiące.  Fak
tem jest  ciągły wzrost  bezrobocia. 

 Na początku  stycznia  przy  rejestracj i  były  t łum y    mówi 
U.  Kidoń.   Spodziewałam  się tego samego w następnym  miesią
cu, a muszę powiedzieć, że rejestrujących  się jest mniej. Nie ma to 
jednak zbyt dużego znaczenia w momencie, gdy mało osób  podej
muj e pracę. Zanotowaliśmy jednak  niewielkie ożywienie na  ryn 
ku i ostatnio otrzy mujemy więcej  ofert od pracodawców. Nie doszły 
do nas także sygnały o planowanych w najbliższym czasie zwolnie
niach grupowych. Na podstawie tych informacj i nie można jeszcze 
przypuszczać, że osób bez pracy przestanie przybywać. Może jedy
nie tempo wzrostu  bezrobocia  nieznacznie  spadnie. 

W  powiecie  mamy  9.109  zarejestrowanych  osób  pozostających 
bez  pracy,  w tym  4.957  kobiet.  W Wiśle  bezrobotnych  jest  633, 
w  tym 315 kobiet, w Skoczowie  bez pracy pozostaje 551  mężczyzn 
i 844 kobiety, a w Cieszynie 2.061  osób, w tym  1.061 kobiet, (mn) 

Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  „Ustroń" w Ustroniu  S.A. 

OSTEOPOROZA 
Badanie densytometryczne  gęstości  kości 

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

Rejestracja pod numerem telefonu 
033/8543534 w. 478 

Ustroń, ul. Sanatoryjna 7  Zakład  Przyrodoleczniczy  pok.  019 ; 

Fryzjer  LAURENT 
  u l .   12 (CZYNNY 9.00  21.00) 

d a w ne  k ino  „UCIECHA" 

OFERTA WIOSENNA 
STRZYŻENI E  MĘSKI E  9 zł 

DAMSKI E  komplet 20 zł 

Podczas Dnia  Regionalnego w Polanie w izbie regionalnej  członko
wie Zespołu Pieśni  i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.  Fot.  W.  Suchta 



Zimowe  ferie   letnie  zabawy.  Fot.  W.  Suchta 

POLICYJNY  ROK 
O  podsumowanie  ubiegłorocznej działalności  Komisariatu  Policji 

w  Ustroniu  poprosiliśmy  komendanta  Janusza  Baszczyńskiego, 
który powiedział, że wyniki osiągnięte przez ustrońskich  funkcjona
riuszy należą do naj lepszych w województwie, a w powiecie stawiają 
ich na pierwszym  miejscu. Na  uwagę zasługuje  fakt, że  Komisariat 
w Ustroniu  ma pod swoją opieką  nie tylko  rejon naszego miasta,  ale 
także spadek  po placówce  w Goleszowie:  Cisownicę,  Puńców  itd., 
a pracuje na tym  rozległym  terenie niewielka  liczba  policjantów. 
 Chciałbym  zwrócić  uwagę  na  fakt , że w 2000  rok u  na  terenie 
Ustronia  odbyło się szereg  imprez  masowych.  Wszystkie  prze
biegały spokojnie, bez poważniejszych  zakłóceń  bezpieczeństwa 
i porządku  publicznego   stwierdza  komendant  J.  Baszczyński.  
Spokojny  przebieg  miał  również sezon  letni  i zimowy. Chcę  pod
kreślić, że także  podczas  tegorocznych  ferii , nie  odnotowaliśmy 
wzrostu  przestępczości. 

W  roku  2000,  w porównaniu  do  roku  1999, odnotowano  wzrost 
przestępczości, jednak  Baszczyński  wyjaśnia, że jest  to wzrost  nie
wielki , związany między  innymi z pojawieniem się nowych  katego
rii  przestępstw  oraz z  tym,  że  część  spraw  do  niedawna  traktowa
nych jak wykroczenia,  z powodu  zmiany  przepisów,  otrzymała  ka
tegorię  przestępstwa.  Szczegółowa  statystyka  przestawia  się  na
stępująco (% określa  wykrywalność  przestępstw): 

ogółem  stwierdzonych 
przestępstw  w  tym: 
kradzież cudzej rzeczy  59 
kradzież z włamaniem  132 
rozbój  i wymuszenie  rozbójnicze  10 

1999  r.  2000  r. 
344    53,3 %  4 0 1  5 7 ,1  % 

rozbój z bronią, 
uszczerbek  na  zdrowiu 
bójka  lub  pobicie 
krótkotrwały  zabór  pojazdu 
pstwa  przeciwko 
funkcjonariuszom  publicznym 

przestępstwa  drogowe 

28 ,8% 
32 ,6% 
60,0% 

77,8% 

75,0% 

93   2 5 , 5% 
153   4 7 , 4% 

8  8 0 , 0% 
3  1 0 0 , 0% 
8  1 0 0 , 0% 
3   6 0 , 0% 
5  6 0 , 0% 

7   1 0 0 , 0%  8  1 0 0 , 0% 

34    97 ,1%  26   9 6 , 2% 

 Przedstawione  zestawienie  obrazuje  najpoważniejsze  grupy, 
kategorie przestępstw.  Każdy z nas chciałby, żeby  wykrywalność 
wszystkich  przestępstw  wynosiła  100%, jednakże jest  to  bardzo 
trudn e zadanie, w praktyc e  nieosiągalne   stwierdza J.  Baszczyń
ski.  Szereg spraw wykryt o dzięki współpracy  mieszkańców,  szyb
ka informacj a o przestępstwie w znacznym stopniu zwiększa  moż
liwość zatrzymania  sprawców.  Poprawia  się również sposób  za
bezpieczenia  lokali  gastronomicznych,  obiektów  prywatnych, 
sklepów  itd., co w przyszłości powinno znaleźć  odzwierciedlenie 
w spadku  przestępczości. 

Komendant  Komisariatu  Policji  w Ustroniu  ubolewa jednak,  że 
w dalszym  ciągu jednym  z głównych  czynników  sprawiających,  iż 
stajemy się ofiarą, jest  niedbałość,  lekkomyślność.  Pozostawiamy 
wartościowe  przedmioty  bez zabezpieczenia  w miejscach  ogólno
dostępnych,  portfele  wraz  z  pieniędzmi,  dokumentami  i  kartami 
płatniczymi  w otwartych  torbach.  Okazja czyni  złodzieja,  (mn) 

SZKOLN A  STRONA 
Byłam  148  osobą  odwiedzającą  ustrońskie  Gimnazjum  Nr  1 

w sieci (www.strony.wp.pl/wp/gim 1 ustron.com.pl). Obejrzałam zdję
cie budynku,  rzuciłam  okiem  na mini  ankietę  pod  hasłem  „Jak  czę
sto  korzystasz  z  internetu?"  i  przeszłam  do  Informacji  o  szkole. 
Tam  znalazłam  adres,  numery  telefonów,  faksu,  email,  godziny 
otwarcia  sekretariatu  i przyjęć w gabinecie dyrektora.  Pod  hasłem 
Wydarzenia  przeczytałam  relacje  z wycieczek,  spotkań,  warszta
tów,  w  których  brali  udział  uczniowie  i  nauczyciele.  Kiedy  zaś 
klikniemy na Zajęcia  pozalekcyjne  dowiemy  się kiedy, gdzie  i przez 
kogo  są prowadzone. Na  gimnazjalnej stronie wymienieni  są  rów
nież  wszyscy  nauczyciele  pracujący  w  szkole  i  tu  ciekawostka. 
Przy  7 na 24 nazwiska  widnieje piktogram  przedstawiający  koper
tę.  Kiedy  na nią  klikniemy,  możemy  od  razu  przystąpić do  pisania 
elektronicznego  listu  do  wybranego  nauczyciela.  W  Galerii  za 
pomocą  fotografii poznamy  różne  zakamarki  budynku,  a  poprzez 
Linki  wejdziemy na najpopularniejsze w  Polsce platformy  interne
towe.  Powinno  się tam  również znaleźć  połączenie ze stroną  miej
ską  Ustronia.  I vice  versa.  (mn) 

16 lutego o godz.  16.50  funk
cjonariusze Komisariatu  Policji 
zostali  powiadomieni  o  nieod
powiednim  zachowaniu  grupy 
młodzieży  w  okolicach  przy
s tanku  w  N i e r o d z i m i u.  Po 

NIETRZEŹWA 
NIELETNIA 

uspokojeniu  głośnych  urlopo
wiczów  i sprawdzeniu  dokumen
tów  ustalono,  że  wśród  nich 
znajduje się nieletnia, mająca  14 
lat mieszkanka  Dąbrowy  Górni
czej,  znajdująca się  pod  wpły
wem alkoholu (1,32 i 1,22 prom). 
Z  uwagi  na  brak  opieki  została 
p rzewiez iona  do  pogo tow ia 
opiekuńczego  w  Bielsku    Bia
łej.  Wezwano  rodziców,  którzy 
musieli  przyjechać po  córkę. 

LATO W LUTYM 
Ni e  dopisała  pogoda  na  te

goroczne  ferie zimowe.  Jeszcze 
w  styczniu,  gdy  padał  śnieg, 
mówiono: „Pieniądze  lecą z nie
ba."  Co  prawda  ferie  jeszcze 
zaczynały  się śnieżnie,  wszyscy 
już  liczyli dochody, a tu  wystar
czyło  nagłe ocieplenie  i okaza
ło  się,  że  podstawową  rozryw
ką  jest  „zwiedzanie"  sklepów. 
Śniegu  nie widziano  nawet  wy
soko  w  górach.  Dawno  też  nie 
było tak ciepło w  lutym.  Rekor
dowo  wysokie  temperatury  od
notowano  8  lutego +14°C  i 9  lu
tego +17°C. Tego nie  pamiętają 
najstarsi  górale.  Dzieci,  które 
przyjechały w Beskidy na  zimo
wiska  raczej się nudziły. Ci  któ
rzy  wykupili  wczasy  też.  Ferie 
się  skończyły    sypnął  śnieg. 

GÓRSKA  PRZYGODA 
Co  prawda  nie  były to Himalaje, ale momentami  można  było  się 

tak  czuć.  W  czwartek,  piętnastego  lutego  ponad  trzydziestooso
bowa  grupa wspinaczy  (ustrońskie  dzieci)  podjęła szturm  na jeden 
z najwyższych szczytów  „ustrońskich  H ima la jów" Ma łą  Czanto
rię.  Po dotarciu  na wierzchołek,  gdzie  na „wspinaczy"  czekały  już 
liczne gry  i zabawy  przygotowane  przez czołówkę  ustrońskich  al
pinistów z Gimnazjum  nr  1  (Kamil a  Szweblika,  Mateusza  Rosz
czyka, Maćka  Wróbla ,  Damiana  Brodacza  i Damiana  Łabudka), 
wyprawa  zdecydowała  się  na  małą  przerwę  w  celu  uzupełnienia 
zapasów  energetycznych.  W  ruch  poszły  kanapki,  czekolady  oraz 
ciepła  herbata.  Po  posiłku  przystąpiono  do  zabaw,  które  w  swym 
charakterze  zawierały  elementy  prawdziwej  wspinaczki.  Dzieci 
zjeżdżały  na  linach  po  nachylonym  zboczu,  pokonywały  olbrzy
mie „sieci pajęcze" oraz z zawiązanymi oczami  przewodziły  grupie, 
doprowadzając j ą  do  celu.  Wszystkie  gry  i zabawy  zaczerpnięto 
z  tzw. Programu  Przygody  Edukacyjnej" (niem.  Erlebnispdagogik) 
powstałego w Niemczech już w  latach dwudziestych  i rozpowszech
nionego  przez niemieckiego  pedagoga  Kurta  Hana. Ten  kierunek 
edukacji jest  alternatywą  dla  tradycyjnych  metod  nauczania  i pre
feruje tzw. „learning  by doing".  Dzieci  uczą  się poprzez  koopera
cję, doświadczenie,  własne  błędy  i w oparciu  o bardzo  bliski  kon
takt  z  naturą. 

Wycieczka  na Małą Czantorię  była kolejną propozycją  spędzania 
wolnego  czasu,  którą  zorganizowano  w  MD K  „Prażakówka"  pod 
opieką  instruktorów  Artur a  Ciszewskiego  i Annę  Michajlu k  oraz 
koleżanki  Katarzyn y  Siwiec.  A.  Michajluk ,  A.  Ciszewski 
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CO  NAS  CZEKA 

Raczej nie zdecyduję się na  tańce...  Fot. W.  Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Angl i a    przetwórn ie,  budowy,  kursy 
j ę z y k o w e.  Tc l.  ( 0 3 3)  8 1 5  8 4 0  6 0 8, 
0  6 0 5  0 4 3  3 4 6. 

Centrum  Chirurgii  „VARmcd"    bez
p ła tne  zab iegi  o p e r a c y j n e,  kon t r akt 
z  Śląską  Kasą  Chotych.  l'0°°    14°°. 
Tc l .  8 5 4  2 3  0 7,  w c w.  4 6 1.  Z a k ł ad 
Przyrodoleczniczy  koło  basenów  p. 133. 

V idco f i lmowan ic. 
Tc l .  8 5 4  3 8  2 7,  0 6 0 3  5 8 0  6 5 1. 

„ M I S S  K "    j akość,  szyk,  e leganc ja. 
U s t r o ń,  u l .  D a s z y ń s k i e go  70  a. 
Zapraszamy. 

„ U  M a r u s i a ",  u l.  G r a ż y ń s k i e go  27, 
tcl.  8544997.  Bankiety,  przyjęcia,  dan
cingi,  domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

W i d c o r c j c s t r a c j a.  Tc l.  8 5 4  4 3  5 7. 

Do  wyna jęc ia  pokój  umeb lowany  dla 
pan i.  Tcl.  8 5 4  7 1  37  w i e c z o r e m. 

Ścinka  trudnych  drzew. 
Tcl .  8 5 5  3 7  1 9. 

Biuro  rachunkowe  z  l icencją. 
8 5 4  4 7  2 0. 

Podz iękowan ie  za  szybką  in terwencję 
w  sprawie  załatania  drogi  kolo  Ratusza 
P a nu  m gr  i nż.  A n d r z e j o wi  S i e
mińsk iemu.  Mgr  inż.  R.S. 

N o wa  firma  p r z y j m ie  p racown i ków. 
I n f o r m a c ja  9 .00    11.00. 
Tc l .  0 3 3/  8 5 4  7 7  4 8. 

Do  wyna jęc ia  duża  kawalerka. 
Tc l .  8 5 4  1 8  38  po  19.00. 

Ka fc l kowan ic,  podłogi  p ł ywa jące. 
Tcl .  8 5 2  7 0  99  po  16.00. 

„Gwarek  Ustroń,  ul.  Wczasowa  49 
t c l .  8 5 4  2 5  89  p r z y j m ie  do  p r a cy 
w y k w a l i f i k o w a ne  ke lnerk i,  ba rmana, 
konserwatora  urządzeń  elektrycznych. 

i»fcurs» 

  O C  ( w p ł a t y ),  A C ,  N W , 
Z i e l o na  K a r ta 

  b u d y n k i,  m i e s z k a n i a,  f i r m y 
  p o l e c a my  u b e z p i e c z e n ia 

t u r y s t y c z no 

Zadzwoń    przyjedziemy 
tel. 0608 615 014,  8543627 
Biuro: ul. Sikorskiego ˇ8, Ustroń 

DYZU RY  APTEK 
D o  24  l u t e go  a p t e ka  „ N a  Z a w o d z i u"  u l .  S a n a t o r y j na  7,  tc l .  8 5 4  4 6  5 8. 

O d  24  l u t e go  do  3  m a r ca  a p t e ka  na  o s.  M a n h a t a n,  t c l .  8 5 4  2 6  0 5. 

P r z e j ę c ie  d y ż u ru  n a s t ę p u je  o  g o d z.  8 . 0 0. 

SKLEP CAŁO DO BO Wy  g \  g  M  J"*  Zakupy na telefon i 
spozyWczoprzetnyslouJyË  1  ĘM  f  W CENTRUM USTRONIA 
æ>3450  Ustroń  _ ,  ^rTorT,a  7T  bOWÓZ GRATIS!ff 
uf. 3 Maja 28  lei.  21} fl OjąąO* W Honorujemy  karty kredytowe! ...no chyba, że z mamą.  Fot.  W.  Suchta 
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M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Z N I C T W A 
ul.  Hu tn icza  3,  tcl.  854 29 96. 
W y s t a wy  s ta łe: 
—  Hu tn i c two  i  kuźn i c two  Us t ron ia, 
—  Ga le r ia  Sztuki  Wspó ł czesnej  B .K .  H c c z ko 
W y s t a wy  c z a s o w e: 
—  „ T a j e m n i ce  i skarby  Z iemi  C i e s z y ń s k i e j"    geo log ia,  pa leon to log ia  i  zasoby 
n a t u r a l ne  ze  z b i o r ów  Z d z i s ł a wa  J o n s z ty  i  K a z i m i e r za  P ł a c h c c k i c go  o r az 
fo togra f ia  p rzy rodn icza  Marka  Śn icgon ia  (6 .01.  do  5 .03.  2001  r.) 
M u z e um  c z y n n e:  we  wtorki  9    17,  od  ś rody  do  p ią tku  9  1 4, 

w  sobo ty  9  1 3,  n iedz ie le  IO — 13. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j " 
ul.  3  M a ja  68,  tcl.  854 29 96. 
W y s t a wy  s ta ł e: 
—  Meda le  i  eks l ibr isy  z  ko lekc ji  Mar i i  Ska l i ck ic j. 

Ch rząszcze,  moty le,  musz le,  skamie l i ny  z  ko lekc ji  T o m a s za  Gazu rka. 
W y s t a wy  c z a s o w e: 

Ma la rs two  rodz iny  Kurowsk ich  z  N i c r o d z i m ia  (do  30 .03 .2001  r.) 
O d d z i ał  c z y n n y:  we  wtorki  9  1 8,  środy,  czwar tki  9  1 4, 

w  p ią tki  i  sobo ty  9 13. 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „ S t a r a  Z a g r o d a " 
ul.  O g r o d o wa  I,  tel.  854 31 08.  Sta ła  w y s t a wa  e tnog ra f i czna. 
M u ze u m  czy n n e :  od  9 17. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ N a  G o j a c h "  B&K  H E C Z K O W I E 
ul.  B łaszczyka  19,  tel.  8541100.  G a l e r ia  c z y n na  ca ły  czas. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sana to r y j na  7,  tcl.  854 35 34  wcw.  488. 
G a l e r ia  c z y n n a:  od  pon iedz ia ł ku  do  p ią tku  9    16,  w  sobo ty  9    13. 

B I U R O  P R O M O C J I  I  W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  854 54 58. 
—  Postac ie  i  sccny  z  l i teratury  po lsk ie j:  „T ry log ia " ,  „Pan  Tadeusz ", 
—  Stara  Ruś, 
—  Pe jzaż    Impres je, 
—  O b r a zy  Evgcni  A fanass i cva. 
G a l e r ia  c z y n n a:  od  pon iedz ia ł ku  do  n iedz ie li  10.0017.00. 

S A L O N  W Y S T A W O W Y 
ul.  Daszyńsk iego  11  (obok  kośc io ła) 
—  Ma la r s two  E lżb ie ty  Szo łon i iak  i  t w ó r c ów  besk idzk i ch, 
—  Rękodz ie ło  l udowe 
S a l on  c z y n n y:  codz ienn ie  od  9 .00  do  17.00,  sobo ty  od  9 .00  do  13.00. 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul .  D a s z y ń s k i e go  28,  te l.  8 5 4  2 9  0 6. 
—  Stała  w y s t a wa  prac  dz iec ięcych  w  sali  nr  15 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M i s j a " 
ul.  3  M a ja  14.  tc l.  8 54  45  22,  fax  854  18  14 

  pon iedz ia ł ki  i  ś rody:  g o d z.  15 .00  do  17.00; 
  p i ą t ki  g o d z.  14.00  do  16 .00: 
K lu b  Świe t l i ca  dla  dz ieci  w  d w ó ch  g rupach  w i e k o w y ch 
(szko ła  p o d s t a w o wa  i  g i m n a z j u m ), 
  p i ą t ki  g o d z.  16 .00  do  17.30: 
K o n w c r s a c y j ny  K lu b  Języka  Ang ie l sk iego  d la  m łodz ieży. 

M I T Y N G I  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Ust roń,  ul.  S łoneczna  7 
—  grupa  d la  wspó łuza l cżn ionych  wtorek  17.00    19.00 
—  grupa  A A  czwar tek  17.00    19.00 

IMPREZ Y 
2 2 . 0 2.  godz.  17.00  I n u g u r a c ja  k a w i a r ni  C a fć  E u r o pa    M D K 

„ P r a ż a k ó w k a" 
2 7 . 0 2.  godz.  16.00  S p o t k a n ie  z  C z e s ł a w em  S z i n d l c r cm  nt. 

„ P r z y r o da  i  ś w i ą t y n i e"    O d d z.  M u z e um 
„Zbior y  Marii  Skal ick ic j" 

SPORT 
2 5 . 0 2.  g o d z.  10.00  K o n k u r s o wa  jazda  s a m o c h o d em    pa rk ing 

M o t e lu  P o l a na 

3 . 0 3.  godz.  11.00  Wyścigi  ps ich  zap rzęgów  z  cyk lu  M iędzyna
4 . 0 3.  godz.  9 .00  r o d o w e go  Pucha ru  Ca rpa th ia  C up    T rasy 

Narc ia rsk ie  Kuba lonki 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 
2 2 . 0 2.  godz.  16.00  U c i e k a j ą ce  k u r c z a ki    animowana  bajka 

godz.  17.15  A n i o ł k i  C h a r l i e go    komedia  sensacyjna 

godz.  19.00  C e la    obyczajowy 

2 3  2 8 . 0 2.  godz.  18.45  S h a ft    sensacyjny 

godz.  2 0 . 30  Z a s a dy  w a l ki    sensacyjny 

2 2 . 0 2.  godz.  2 1 . 00  N i e z n i s z c z a l ny    sensacyjny 



M. Opania na scenie  „Prażakówki  Fot.  W.  Suchta 

OPANIA DAŁ NAM ZNAK 
Do  ostatniego  miejsca  wykupiono  bilety  na  występ  Marian a 

Opani,  który  miał  miejsce  16  lutego  w  MDK  „Prażakówka". 
M. Opania  to jeden  z popularniejszych  polskich  aktorów.  Urodził 
się  I  lutego  1943  r. w  Puławach.  Po skończeniu  PWST  w  Warsza
wie  rozpoczął pracę w Teatrze  Klasycznym.  Obecnie jest  aktorem 
Teatru Ateneum. Ustrońskiej publiczności  znany jest przede  wszyst
kim  z  takich  filmów  jak  „Awans",  gdzie  zagrał  tytułową  rolę  na
uczyciela, mgr. Mariana Grzyba, czy z „Piłkarskiego pokera"   Bolo 
„Łącznik". Pamiętane są też  inne role.  W przerwie występu  w  „Pra
żakówce" co bardziej wyrobieni  spierali  się, czy w serialu  „Czterej 
pancerni  i pies"  M. Opania  był  w oddziale,  którym  dowodził  Ma
gneto,  czy też nie był, a gdy już  ustalono,  że był,  spierano  się o  to, 
kto w tym oddziale  prowadził  motocykl   Magneto czy  M.  Opania. 

Aktor w Ustroniu  przebywał  na kuracji w Uzdrowisku  i na  dzień 
przed  wyjazdem  wystąpił,  wraz  z  akompaniującą  na  fortepianie 
Aldoną  Krasucką,  przed miejscową  publicznością. 

Był  to spektakl jednego  aktora,  w  którym  obok  współczesnych 
wierszy  patriotycznych,  znalazły  się monologi  satyryczne,  piosen
ki kabaretowe.  Były  też anegdoty  związane z  leczeniem  uzdrowi
skowym,  a raczej z rozpoznawaniem  aktora grającego w  popular
nym  serialu. 
  Dzień dobry  mistrzu   za parawan  wsuwa  się głowa starszej  pani, 
a mistrz, w stroju niekompletnym,  traktowany jest właśnie  azotem 
w okolicach  krzyża. 
  To  pan  profesor  też  się  leczy?    pyta  inny  zdumiony  kuracjusz, 
zapewne miłośnik  seriali. 

Było tego wieczoru w  Prażakówce  sporo śmiechu, ale  i zadumy, 
a  żegnano  aktora  owacją  na  stojąco. 

Dajże nam wszystkim po  trochu ... 1 mnie w opiece swej miej 
  żegnał  się  M.  Opania  piosenką  „François  Vil lon "  rosyjskiego 
barda  Bułata  Okudżawy. 

W Miejskim Domu  Kultury „Prażakówka" działają kółka  zaintere
sowań. Podczas cyklicznych  zajęć uczniowie  rozwijają swoje  umie
jętności  i talenty pod  fachowym okiem  instruktorów. Zapisać  można 
się w każdej chwili, chociaż oczywiście  najlepsze efekty daje kilku
miesięczna,  systematyczna  praca.  Dzieci  i młodzież  mogą  uczęsz
czać na kółka: modelarskie (poniedziałki, piątki  14.00   17^00),  kom
puterowe (poniedziałki  16.00  17.30, środy, czwartki  15.30  18.00), 
szachowe (wtorki  16.00  19.00), plastyczne (poniedziałki  13.0018.00, 
piątki  12.00  16.00), wokalnoinstrumentalne  (wtorki, czwartki  13.00 
15.30),  rękodzieła artystycznego  (środy  14.0018.00),  tańca  towa
rzyskiego (poniedziałki  14.45 19.00),  tańca nowoczesnego  (piątki 
14.0015.30), fotograficzne (środy  13.0015.30), języka  niemieckie
go (środy, czwartki! 5.00 17.00, piątki  16.00 18.00). 

SPRAWIEDLIW Y 
WYWÓZ  ŚMIECI 

Sama  pani widzi, jak wygląda  nasza  ulica. Wywóz śmieci  raz na 
dwa  tygodnie  to stanowczo  za  ma ło s tw ie rdza  mieszkaniec  ul. 
Wantuły,  który  podał  swoje  nazwisko  do wiadomości  redakcji. 

Nasz  rozmówca  stwierdza  także, że już  kilk a  lat temu,  kiedy  wy
wozem  odpadów  zajmowało się przedsiębiorstwo  Tros  Eko,  pró
bowano wdrożyć taki eksperyment.  Śmieciarki  pojawiały się raz na 
dwa  tygodnie,  ale  kubły  były  przepełnione,  obok  nich  stały  do
datkowe worki ze śmieciami.  Szybko powrócono do  poprzedniego 
systemu. O kolejnej zmianie  terminów, poinformowało  zaintereso
wanych  mieszkańców  Przedsiębiorstwo  Komunalne,  obecnie  zaj
mujące się wywozem  śmieci.  Próbowali  protestować,  ale  decyzja 
weszła  w  życie  i od  1 stycznia  2001  r. służby  porządkowe  przy
jeżdżają na osiedle domków jednorodzinnych  2 razy w  miesiącu. 

  Rozmawiałem  z prezesem  Przedsiębiorstwa  Komunalnego 
i powiedział  mi, że zmiany związane są ze zbyt wysokimi  koszta
mi   wyjaśnia mieszkaniec  ul. Wantuły.   Poradzono  nam  byśmy 
się zaopatrzyli  w dodatkowe  kubł y  i zaczęli segregować  odpady. 
Segregujemy,  a problem  nie tkw i w  liczbie  kubłów,  bo gdyby  iść 
za  tym  rozumowaniem,  to można  by  ich postawić  przed  domem 
kilkanaście,  a śmieci  wywozić  raz  na pół  roku . To jednak  kwe
stia  higieny.  Poza  tym,  tak jak  inni mieszkańcy  płacimy  podatek 
od wywozu  nieczystości stałych  i nie widzę powodu, żeby  na  nas 
oszczędzać. 

O  wyjaśnienie poprosiliśmy  prezesa  Przedsiębiorstwa  Komunal
nego  Alojzego  Sikorę,  który  powiedział: 
 Na terenie całego  Ustronia  śmieci z domków  jednorodzinnych 
wywożone  są 2  razy w  miesiącu,  a  reguluj e  tę  kwestię  uchwała 
Rady  Miasta w sprawie szczegółowych  zasad utrzymania  czysto
ści  i porządku.  Właśnie  dlatego,  że wszyscy  właściciele  nieru
chomości  płacą  taki e same stawki  opłat za wywóz stałych  odpa
dów  komunalnych, mieszkańcy  ul. Wantuł y  nie mogą  być  uprzy
wilejowani .  Wcześniej   rzeczywiście śmieci  wywożono  stamtąd 
raz  w  tygodniu,  ponieważ  domki  te  podlegały  spółdzielni,  a  w 
przypadku  spółdzielni  mieszkaniowej  oraz budynków  komunal
nych, gospodarka  odpadami jest  prowadzona  na  innych  warun
kach. Nic  innego nie mogę poradzić, oprócz dokupienia  kubłów, 
któr e z pewnością  2 razy w  miesiącu  będą opróżniane. Jest  moż
liw e również, za dodatkową  opłatą, zamówienie  interwencyjnego 
wywozu,  kiedy śmieci zbierze się wyjątkow o  dużo. 

Pełny  tekst  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  utrzyma
nia czystości  i porządku  na  terenie  miasta  Ustronia  z 30  listopada 
ubiegłego roku zamieściliśmy w Gazecie  Ustrońskiej nr 2 z  11 stycz
nia 2001  roku.  Można  w niej znaleźć wszystkie  obowiązki  właści
cieli  nieruchomości,  między  innymi  dotyczące  gospodarki  odpa
dami, ale także firm zajmujących się wywozem  śmieci.  Przypomnij
my,  że  końcem  listopada  ubiegłego  roku  radni  ustalili,  iż  górna 
stawka  opłaty  za  wywóz  odpadów  wynosić  będzie  3,80  zł  mie
sięcznie plus podatek  VAT od  zamieszkałej  osoby, a w  przypadku 
segregacji  odpadów  3,30  zł.  Monik a  Niemiec 

Powyższe zdjęcie przyniósł  nam  mieszkaniec ul. Wantuły.  Faktycz
nie, śmieci  pod płotem  nie wyglądajązbyt estetycznie... 
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O piłkę walczy  Maciej Szatanik.  Fot.  W.  Suchta 

FORMA  ROŚNIE 
Piłkarze Kuźni  Ustroń  przygotowują się do wiosennej  rundy  roz

grywek. Za nimi  obóz  treningowy  i trzy  sparingi.  Kuźnia  wygrała 
2:1 z drużyną  śląskiej  ligi okręgowej  Energetykiem  Rybnik,  zremi
sowała  1:1 z Cukrownikiem  Chybie.  W piątek  16 lutego  Kuźnia 
podejmowała grającego w IV  lidze  Piasta Cieszyn.  Mecz  sparingo
wy  rozgrywano  na bocznym  boisku,  a przyglądało  mu się około 
stu kibiców. W pierwszej połowie  Kuźnia przez 20 minut  przeważa
ła, nie zdołała jednak  zdobyć  bramki.  Strzelił  Piast  po  rzucie  wol
nym  wykonanym  przez  Mar iusza  Dziadka.  W drugiej  połowie 
przeważała  znowu  Kuźnia,  choć  Piast  groźnie  kontratakował. Na 
1:1 wyrównuje z rzutu  karnego  Robert  Haratyk ,  do niedawna  za
wodnik drugoligowej  Polonii  Bytom, w rundzie wiosennej  wzmoc
ni atak Kuźni. Zwycięską  bramkę  dla  Kuźni  zdobywa  Mieczysław 
Sikora  po błędzie  obrony  Piasta. 

Po meczu  trener  Kuźni  Wiesław  Nielaba  powiedział:  Jeszcze 
za wcześnie na  formę. Sparingi w zimie są  po to, by  przećwiczyć 
pewne  zagrania  i pobiegać.  To  jest  przede  wszystkim  trenin g 
kondycyjny. Jest  to jednak spotkanie  i trzeba j e ocenić.  Martwi ą 
trochę  niewykorzystane  sytuacje,  ale  jest  jeszcze  czas,  by ten 
element  poprawić.  Praktycznie  przed  nami jeszcze  półtor a  mie
siąca  treningu.  Wida ć  ju ż teraz,  że  form a  zaczyna  rosnąć. 
W  porównaniu z innymi  sparingami  jest coraz  lepiej   i do  pierw
szego meczu  powinniśmy  być przygotowani.  (ws) 

POZIOMO:  1) graniczna  rzeka,  4)  starsze  od  telewizji, 
6)  wisi  pod oczami,  8) z kobietą  i śpiewem,  9) święty  ptak 
egipski,  10) kowboj zpampasów,  11) duży struś,  12) niecelny 
strzał,  13)  inwalida,  14) stolica  Ghany,  15)  starożytny 
wodociąg,  16) upływa  szybko,  17) kapela  z  Cieszyna. 
18) gatunek  papugi,  19) duchowieństwo,  20)  rodzaj narzuty. 

Witejcie ludeczkowie 
Chcialach  sie cosik  Was poradzić.  Jo  miyszkóm  w blo

kach  na Cieszyńskim,  na czwortym  piyntrze.  Ni móm  windy, 
lóż  kapkę  czasu  minie  niż sie do tej chałupy  dokwanckóm. 
Ponikiedy  spotkóm  jakigo  sómsiada,  to kapkę  przistanymy 
i cos i  przerzóndzymy. 

Ale chcialachprzeca  napisać  lo dzieckach,  bo mi sie zdo, że 
możne  by im kiery  pumóg.  Jak  idym  po  tych  schodach  do 
wyrchu,  sfuczano  dyć  dycki  largom  ze sobóm  jakisi  łaszki,  to 
roz podrugi  napatoczym  sie na jakisikej  dziecka,  taki  co już 
chodzóm  do szkoły  i rzóndzóm  ze sobóm  na schodach.  Isto to 
je  tak, że prziydzie  do chlapca  jakisik  kamrat  z klasy  cosik  sie 
lopytać,  tóż lopowiadajóm  na klotce,  abo siedzóm  na  scho
dach,  bo w chałupie  ni ma bardzo  miejsca.  Na naszej  klotce 
dziewczynta  też dycki pod  dwiyrzami  wystowajóm,  a  rzóndzóm 
całymi  godzinami.  Tóż mi sie zdało,  że jak ponikiere  dziecka 
ni majóm  miejsca  w chałupie  coby  sie spotkać,  a  porzóndzić, 
to przeca  szło  by możne  kansik  na naszym  łosiedlu,  abo  loto 
na Cyntrum,  tam kaj je  sklep  z tymi starymi  szmatami  jednóm 
izbę  wygospodarować  na świetlice.  Przeca  nie  każde  dziecko 
w blokach  mo swojóm  izbę,  a jakisi  kamratów  trzeja  ponikie
dy  spotkać. 

Co wy ludeczkowie  lo tym powiecie?  A może  by jaki  emeryt
ki   nauczycielki  dały  pozór  na ty dziecka  jakby  sie dło nich 
kaj  tu blisko  miejsce  naszło? 

Napiszcie  co ło tym  myślicie. 

BADANI E 
OSTEOPOROZY 
Praktyka Grupowa Lekarzy  N iepu
bliczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej 
Ustroń, ul. Mickiewicza I  informuje, 
że w dniu 3 marca w Przychodni pr/.y 
ul.  Mickiewicza  1 I piętro  istnieje 
możliwość przeprowadzenia badania 
[X)d kątem osteoporozy w ccnic 25 zł 
za badanie. 
Rejestrację  telefoniczną  prowadzi 
przychodnia pod tel.:  8541512. 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 

Gynm 
        .« 

Uroczyste  nabożeństwo 

z  okazji  Światowego  Dnia 

Modl i twy ,  o rgan izowane 

p rzez  S towarzyszen ie 

Kobiet  Ewangel ick ich 

w  Ustroniu,  odbędz ie  się 

w  p ią tek,  2  marca  br. 

o  g o d z.  17.00 w  Domu 

Parafialnym  przy  pl. Ks. 

Kotschego. 

Serdecznie  zapraszamy. 
— 

P I O N O W O:  1)  igrzyska,  2)  spec  od  rozpoznania, 
3)  Lolobrigida,  4)  w  pociągu,  5)  niepewność,  strach, 
6) krajoznawcza w terenie, 7) zdolność  ryb do  płynięcia  pod 
prąd,  11) człowiek  z  Północy,  13)  imię  i  margaryna, 
14) kochanka Nerona. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania hasła mija 7 marca b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  numeru  5 

ZABAW Y  INA  LODZIE 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  M A R I A  S U C H Y,  Ustroń, 
ul. Chałupnicza  37. 

Zapraszamy do redakcji. 
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