GAZETA=I
ustrokM
Nr 11

13 marca 2003 r.

1,70 zł (w tym 0% Vat)

Rozmowa z Michałem Jurczokiem,
przewodniczącym Zarządu Osiedla Zawodzie
Jest Pan jednym z organizatorów dorocznej Wystawy Psów
Rasowych, hodowcą. Osoby chcące kupić psa jednej
z ras określonej jako niebezpieczna, będą musiały uzyskać ze
zwolenie z gminy oraz zaświadczenie psychologa.
Lista ras „niebezpiecznych" powinna być zweryfikowana i ograni
czona. O charakterze psa decyduje w głównej mierze właściciel.
Jeżeli psa kupi osoba nieodpowiedzialna, nerwowa, nadpobudli
wa, która nie zna psychiki psa, ani charakteru rasy, to zostało udo
wodnione, że pies będzie miał psychikę niezrównoważoną.
Czy nowe przepisy zmniejszą liczbę sytuacji niebezpiecznych?
Czy uniemożliwią osobom nieodpowiedzialnym lub wręcz nie
zrównoważonym psychicznie posiadanie psa, z którego niewła
ściwe wychowanie może uczynić mordercę?
Osoby, które chcą kupić psa rasy bojowej z listy, najpierw powinny
pojechać do związku kynologicznego i spotkać się ze specjalistą
od tej rasy. Taki fachowiechodowca udzieli rzeczowej informacji
w jaki sposób od małego szczeniaka takiego psa należy prowadzić.
Podobno dość łatwo można wykręcić się od zarzutu, że nasz
pies jest krzyżówką ras „niebezpiecznych".
Każdej rasie towarzyszyły eksperymenty w zakresie krzyżowania.
Kupując krzyżówkę ras, nie wiemy jakie cechy i której z ras będą
dominujące. Często właśnie krzyżówki dają w efekcie skrajności,
jeśli idzie o charakter psa. Taki pies może być bardzo bojowy.
Rozsądny właściciel, który zna psychikę psa, pracując nad nią od
wczesnych miesięcy życia zwierzęcia może spowodować pozytyw
ne zmiany w jego zachowaniu. Przez nieumiejętne wychowanie
pies może się stać niebezpieczny.
Czy na pewno dotychczasowi właściciele psów wspomnianych
ras zostaną poddani weryfikacji i nie będzie to fikcja?
Może to być fikcja. Jeżeli bowiem ktoś ma ładnego psa rasy z listy
i zna jego ujemne cechy charakteru, prawdopodobnie nie przyzna
się do tego. Musiałyby zostać stworzone komisje fachowców, ky
nologów, które na neutralnym terenie dokonywałyby oceny w opar
ciu o liczne testy, czy jest to pies spokojny czy nadmiernie agre
sywny, nadpobudliwy.
Co doradziłby Pan komuś, kto chce koniecznie kupić psa z li
sty psów uznanych za niebezpieczne?
Najłatwiej przystosowuje się szczeniak kupiony w siódmym tygo
dniu życia. Zawsze musimy być konsekwentni. Trzeba przestrze
ga/ na str. 2)
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GOŚCINNA SZKOŁA
Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole podstawowej. Stałam
pod klasą numer 42, był wrzesień 1978 roku, kiedy zostałam
uczniem klasy lb. Nowa Jedynka" miała już 15 lat i ja, pierwsza
z rodziny, rozpoczynałam w niej naukę. Tata żałował, że skoń
czył podstawówkę tuż przed przeprowadzką. Wspomina, że ko
ledzy z następnego rocznika nie mieli lekcji, bo przenosili szkołę
do nowej siedziby. Zajęcia w niej rozpoczęły się 18 lutego 1963
roku. Doprowadził do tego założony w 1958 roku Komitet Bu
dowy Szkoły, któremu przewodniczył Henryk Łupinek. 10 sierp
nia 1960 roku przystąpiono do kopania fundamentów na terenie
wcześniej należącym do „Kuźni". 18 września tego samego roku
odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego, który został odczyta
ny przez kierownika Tadeusza Bobkiewicza, a wmurowany przez
najstarszą stażem nauczycielkę Antoninę Grabowską. Budowę
zakończono w 1963 i 17 lutego uroczyście otwarto nową szkołę.
40 lat później, w sobotę 1 marca, odbyły się obchody jubile
uszu. W auli Gimnazjum Nr 1 spotkali się przedstawiciele władz
(cd na str. 4)
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gać terminów karmienia, wyprowadzania. Jeśli zauważymy niepo
kojące sygnały powinniśmy od razu reagować. Gdy np. po nałoże
niu jedzenia do miski chcemy sprawdzić palcem temperaturę kar
my i pies nas łapie zębami za rękę, należy go natychmiast skarcić.
To może być sygnał, że mamy do czynienia z jednostką bojową.
Beskidzka W y s t a w a Psów R a s o w y c h jest j e d n ą z n a j w i ę k s z y c h

atrakcji Ustronia. Przyciąga tysiące gości spoza miasta.
W tym roku Wystawa będzie 13 lipca. Chcieliśmy, żeby trwała
dwa dni, ale Związek Główny w Warszawie nie zaakceptował tego
pomysłu. Wystawa będzie w Ustroniu już po raz piąty.
Z jakimi problemami borykają się organizatorzy Wystawy?
To, co się dzieje na stadionie, jest dopięte na ostatni guzik. Poza
stadionem ciągle brak miejsc parkingowych. Z każdym rokiem
wygląda to lepiej dzięki miejscom udostępnianym przez firmy, które
mają swoje siedziby obok stadionu. Dzięki uruchomieniu drugie
go wejścia, rozładowany został ruch przy głównej bramie. Naj
większym problemem jest handel szczeniakami poza terenem Wy
stawy. Pseudohodowcy korzystając z szyldu Wystawy sprzedają
szczeniaki nierasowe, które niejednokrotnie są chore, zaniedbane,
zapchlone, bez kondycji. Gdy na Wystawę przyjeżdża ok. 1000.
psów istnieje niebezpieczeństwo rozniesienia jakiejś choroby.
Od lat prowadzi Pan znany w Ustroniu sklep meblowy. Pamię
ta Pan czasy, kiedy kupno każdego mebla było problemem...
Zacząłem prowadzić sklep już 40 lat temu. Lata te można podzie
lić na etapy: od 1963 do 1970 r. był to czas nie najgorszy. Potem
były bardzo dobre dwa lata („wczesny Gierek"), kiedy zrobiliśmy
nawet wystawę mebli na „Prażakówce". Mieliśmy dużo towaru,
szczególnie z importu: Czechosłowacji, Węgier, Rumunii a nawet
z ZSRR. Bardzo dużo było wtedy mebli z NRD, które zresztąmia
ły największe wzięcie. W 1973 r. zaczęły się problemy. Nastąpiło
ograniczenie importu. Później zaczęły się lata coraz chudsze,
w latach osiemdziesiątych mieliśmy prawdziwą posuchę.
Stosowano różnorakie formy reglamentacji.
W latach 80. funkcjonowały różnego rodzaju zapisy, przedpłaty
i kredyty. W stanie wojennym wprowadzono też sprzedaż mebli
dla rolników. Żeby zmobilizować rolników do oddawania żywca,

M. Jurczok.

TO I OWO
C i e s z y ń s k a gmina miała
własną cegielnię już w 1573 r.
W latach 30. ubiegłego wieku
istniały dwie. Obecnie nie ma
ani jednej. Na miejscu ostatniej
w dzielnicy Bobrek powstało
targowisko, które jednak pra
wie od początku świeci pust
kami.
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W p o w i e c i e karwińskim
f u n k c j o n u j e 6 szpitali. N a j 
młodszą placówką jest ta w
OrłowejLutyni. Powstała w
1979 r. Dwie placówki s ą n a d 
to w Karwinie, po jednej w
Czeskim Cieszynie, Bogumi
nie i Hawierzowie.
Blisko 200 lat ma kapliczka
„Trzeci Upadek", stojąca na
terenie Chybia. Kiedyś w tym
miejscu był drewniany krzyż.
Na początku ub. stulecia rodzi
na Gołysznych w podzięce za
wyratowanie od tyfusu wybu
dowała kapliczkę. Na przeło

na punkcie skupu dawano im specjalne pismo. Potem to było prze
liczane i za określoną kwotę rolnik miał prawo kupić meble poza
kolejnością.
Dziś już nie wszyscy wiedzą, że przed 1989 r. były kredyty dla
młodych małżeństw, dzięki którym małżonkowie mogli kupić
podstawowy sprzęt, często niedostępny w inny sposób.
Ta forma sprzedaży była dosyć dobra, gdyż młode małżeństwa miały
dzięki temu szansę wyposażyć dom. Młodzi, po uzyskaniu prawa
do kredytu, zapisywali się, określali mniej więcej co ich interesuje,
potem następował czas oczekiwania. Zawiadamialiśmy małżonków

telefonicznie lub listownie, że meble są do odbioru.
Jak zmieniały się oczekiwania klientów od 1989 roku?
Kiedyś klient cieszył się, że może kupić cokolwiek. Był zapisany,
przychodziła dostawa i na podstawie katalogu, gdyż mebli nie eks
ponowano tak jak obecnie, dokonywał wyboru, kupował i był szczę
śliwy. W tej chwlii klient wymaga ładnej ekspozycji towaru, ob
jeżdża kilka sklepów, porównuje cenę, obsługę, możliwości dowo
zu i dłużej się zastanawia. W przypadku mojego sklepu ma czasem
znaczenie tradycja. Czasem ktoś mówi: „U pana panie Michasiu,
jeszcze starka kupowała. Kazała Pana pozdrowić, a my zaś przy
szli do pana kupić". Czyli u mnie już kolejne pokolenie kupuje.
Czy w Pana branży zauważalny jest kryzys, fakt, że Polacy
ubożeją, czy sprzedaje się teraz tyle samo mebli co w 1995 roku?
Widoczne jest rozwarstwienie społeczeństwa. Grupa klientów, któ
rych stać na najlepszej klasy meble z najwyższej półki istnieje obok
klientów, którzy szukająmebli o uśrednionej cenie. Najwięcej osób
szuka standardowych mebli o dobrym wykończeniu. Są również
klienci, którzy życzą sobie zestaw ze skóry za 12 tys. zł.
Przewodniczy pan Zarządowi Os. Zawodzie. Uważa się, że za
rządy osiedla są bliżej mieszkańców i ich problemów niż RM.
Zarząd Osiedla jest w stałym kontakcie z mieszkańcami. Nie robi
my częstych zebrań, ale kontaktujemy się telefonicznie. Jeśli miesz
kaniec zauważył coś, co trzeba zmienić, bądź ma jakiś problem,
może zadzwonić do mnie o każdej porze dnia. Jadę sprawdzić na
miejscu zgłoszenie. W zależności od tego o co chodzi, informuję
odpowiednie służby, tak jak w przypadku wiatrołomów lub dewa
stacji, których dotyczy wiele zgłoszeń. Mam bardzo dobry Zarząd:
Paweł Janik mieszka na Zawodziu Dolnym, Adolf Cieślar mieszka
w kierunku Gościradowca, Jan Cieślar w dole Zawodzia Dolnego
a Antoni Kozieł na Górnym Zawodziu, więc obejmujemy swoją
uwagą całą dzielnicę. W przypadku spraw mniejszej wagi, zgła
szam je do odpowiedniego wydziału UM, bądź burmistrzowi lub
jego zastępcy. Jeśli mam do czynienia z poważniejszą sprawą mu
szę wystosować pismo do Urzędu Miasta i oczekuję na odpowiedź.
Był Pan też radnym Rady Miasta. Jak ująłby Pan różnice
w pracy i możliwościach RM i Zarządu Osiedla?
Musi istnieć współpraca szefa Zarządu Osiedla z radnym z danego
terenu i tak to u nas funkcjonuje. Z radnym Józefem Zahrajem mamy
właśnie w planach generalną wizytację dzielnicy. Czekamy, aż zej
dzie cały śnieg, co umożliwi ocenę stanu dróg, chodników, rowów.
Jakie najważniejsze sprawy do zrobienia w dzielnicy w naj
bliższym czasie widzi Zarząd?
Po zimie wszystko trzeba doprowadzić do porządku. Należy się
zastanowić nad nową technologią łatania dziur w jezdni. Przesta
rzała technologia doprowadza do tego, że po każdej kolejnej zimie
witam swoje „stare znajome" w tych samych miejscach na drodze.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Gadomska
mie lat 70. i 80. została odre
staurowana.
Przed 140 laty kilkudziesię
ciu najbardziej światłych rolni
ków ze Śląska Cieszyńskiego
założyło Towarzystwo Rolni
cze, będące chyba najstarszą
tego typu organizacją w Polsce.
Tradycje tej działalności prze
jęły później kółka rolnicze.
Dawniej Olza nie płynęła
przez Pogwizdów, lecz przez
Podborę pod Cieszyniskiem.
Kiedy ok. 1710 r. tereny te na
wiedziła powódź, rzeka zmie

niła koryto i jak pisze histo
ryk: „Odwróciła się i poszła
ku P o g w i z d o w u " . I tak j u ż
zostało.
Figura św. Floriana w Cie
szynie jest atrakcją turystycz
ną. W miejscu tym lubią też
spotykać się zakochani.
Aż 93 procent mieszkań
ców Strumienia stanowili
w okresie międzywojennym
katolicy. Ewangelicy, których
było wtedy 34 procent nale
żeli do zboru w s ą s i e d n i m
Drogomyślu.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA

Kotwienie tylnych elementów stalowej konstrukcji zadasze
nia amfiteatru.
Fot. M. Niemiec
Ci, którzy od nas odeszli:
Helena Balcarek
lat 95
J a d w i g a Broda
lat 90
Maria Cholewa
lat 85
Teofil Glajc
lat 92
Paweł Gluza
lat 80
Juliusz Greń
lat 72
Antoni Grzesiak
lat 90
Józef Mieszek
lat 78
Zuzanna Podżorska lat 79
A n n a Sikora
lat 66
Stanisław Wałach
lat 56

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Górna
G ó r n a 12
Obrzeżna 10
Leśna 44
D r o z d ó w 56
Leśna 89
Parkowa 6
Jelenica 49
Daszyńskiego 83
Piękna 16
Lipowska 17 a

KRONIKA POLICYJNA
3.03.2003 r.
O godz. 9.10 na ul. Daszyńskiego
ford escort kierowany przez miesz
kańca Rydułtów najechał na tył tico,
którym jechał bielszczanin.
4.03.2003 r.
0 godz. 20 na ul. Daszyńskiego
młody człowiek wyrwał torebkę
mieszkance Ustronia i uciekł. Po
licjanci ustalili jego tożsamość
1 zatrzymali ustroniaka.
7.03.2003 r.
Między 13.30 a 15.00 z parkingu
na Równicy skradziono VW pas
sata combi, należącego do obywa
tela Niemiec.
8.03.2003 r.
O godz. 1.30 na ul. Dominikań
skiej ustrońscy policjanci zatrzy
mali do kontroli skodę felicję, któ
rą jechał nietrzeźwy mieszkaniec
Kozakowic.
8.03.2003 r.
W rejonie skrzyżowania ulicy 3
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Wszystkim uczestniczącym
w uroczystości pogrzebowej

STRAŻ MIEJSKA

śp. Stanisława WAŁACHA
serdeczne p o d z i ę k o w a n i a za w y r a z y w s p ó ł c z u c i a ,
złożone wieńce i kwiaty
składa żona
z rodziną

Naszej koleżance
Pani

Lidii MIESZEK
wyrazy serdecznego współczucia
oraz słowa otuchy po stracie

Męża

3.03.2003 r.
W trakcie kontroli osób handlują
cych na miejskim targowisku
sprawdzano przestrzeganie regu
laminu targowiska. Nie stwierdzo
no żadnych nieprawidłowości.
5.03.2003 r.
Kontrola porządkowa na pose
sjach przy ulicach Długiej,
Sztwiertni i Folwarcznej, w cza
sie których oprócz porządków
sprawdzano posiadanie rachun
ków potwierdzających wywóz nie
czystości z posesji.
6.03.2003 r.
Wspólna kontrola z przedstawicie
lem Towarzystwa Opieki nad

Maja i Jodłowej jadący fiatem
126p mieszkaniec Ustronia próbo
wał wymusić pierwszeństwo prze
jazdu i doprowadził do kolizji
z VW golfem kierowanym rów
nież przez ustroniaka.
8.03.2003 r.
0 godz. 20.45 na ul. Mickiewicza
zatrzymano do kontroli citroena
ax, kierowanego przez mieszkań
ca Ustronia, który zgodnie z wy
rokiem sądu, nie miał prawa pro
wadzić pojazdu. Do tego był nie
trzeźwy, a badanie wykazało 2,53
1 2,51 prom.
9.03.2003 r.
O godz. 16.45 na ul. 3 Maja do
kontroli drogowej zatrzymano
obywatela Czech, kierującego sko
dą. Był nietrzeźwy  0,86 i 0,85
prom.
(mn)
F.H.U.P. „ G A J A "
J a n u s z Tomiczek
Ustroń, ul. Graniczna 38
POLECA:
Okna PCW firmy TrasOkna
z 10cio letni;} g w a r a n c j ą ,
ekologiczne (nie zawierające
szkodliwego ołowiu i kadmu)
o harmonijnym i łagodnym
kształcie z rabatem do 30%,
Okna drewniane z 5cio letnią
gwarancją z rabatem 25%.
Ponadto: Drzwi wejściowe,
wewnętrzne, garażowe, żaluzje,
rolety wewnętrzne,
zewnętrzne oraz ogrodzenia.
tel. 0 3 3 8 5 4 71 98;
O 502 57 72 38
Zwierzętami na posesjach przy ul.
Jelenica i na os. Manhatan. Obie
interwencje dotyczyły niewłaści
wej opieki nad psem.
6.03.2003 r.
Kontrola porządkowa posesji przy
ul. Akacjowej. W jednym przypad
ku właścicielowi nakazano stawie
nie się na komendzie Straży z ak
tualnym rachunkiem na wywóz
nieczystości. Osoba ta przyniosła
następnego dnia dowody wpłaty.
7.03.2003 r.
Podobnie jak w dniach poprzed
nich prowadzono kontrolę posesji
przy ulicach: Długiej, Sztwiertni,
Wiśniowej i Folwarcznej.
9.03.2003 r.
Wspólny patrol nocny z policją.

składają
członkowie Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi

Składam serdeczne podziękowania
ks. Kanonikowi Leopoldowi Zielasko, ks. Proboszczowi
Tadeuszowi Serwotce, ks. Jackowi Wójcikowi, dr. Tade
uszowi Dzielskiemu, pani Ewie KornasBiegas, delegacji
Fundacji św. Antoniego, dclcgacji T O N  u , delegacji DW.
„Elektron", Przewodniczącej RM Ustronia pani Emilii
Czembor, Burmistrzowi panu Ireneuszowi Szarcowi, Zcy
Burmistrza pani Jolancie G o j n y
i wszystkim uczestnikom pogrzebu m o j e g o męża

śp. Józefa M I E S Z E K
Bóg zapłać
Żona Lidia

13 marca 2003 r.

Pogoda sprzyja transportowi.

Fot. W. Suchta
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samorządowych, szkół, instytucji miejskich, dyrekcja i grono pe
dagogiczne szkoły, emerytowani nauczyciele, absolwenci i obec
ni uczniowie. To była bardzo miła uroczystość. Przemawiający
i słuchacze sięgali pamięcią wstecz, a przywoływane obrazy wy
woływały uśmiech na twarzy.
 Kiedy przekroczyłam próg tej szkoły, wydawała mi się taka ład
na, taka nowoczesnawspominała obecna dyrektor SP 1 Bogu
miła Czyż.  Wrażenie robiły na mnie przestronne sale i nowe
zielone ławki. Nie było już starej szkoły, starych ławek, ciemnej
podłogi, zapuszczanej jakąś naftą, której zapach pamiętam do
dziś, i wiadra z mlekiem, którego bardzo nie lubiliśmy. Byłam
zauroczona, ajeszcze moją wychowawczynią została Irena Krenc,
matematyczka, wzór nauczyciela.
O działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 od 1945 roku mówił
jej były dyrektor Jan Białoń. Przypomniał o utytułowanej dru
żynie piłki ręcznej, w której grał Jan Szwarc i późniejszych suk
cesach szczypiornistek i szczypiornistów po kierunkiem Józefa
Kowalczyka. Wspominał nie żyjących już pedagogów, przypo
minał zasługi obecnych na sali, przedstawiał różne aspekty dzia
łalności szkoły, na przykład budowę boiska, działalność Szkol
nej Kasy Oszczędności, Szkolnego Klubu Sportowego, akcje
zbierania surowców wtórnych, szkolne wycieczki.

Życzenia od ustrońskich szkół.

Fot. M. Niemiec

 Dzisiejsze święto obchodzą nauczyciele, uczniowie, absolwen
ci, ale jest to także święto naszego miasta  podkreślała przewod
nicząca Rady Miasta Emilia Czembor.  Przecież przez te 40 lat
ukończyło tę szkołę wielu ludzi, dzisiaj poważnych obywateli
Ustronia i nie tylko. Filozof powiedział, że tylko wykształcenie
czyni człowieka wolnym. Nasi przodkowie na Ziemi Cieszyń
skiej, którzy tak dbali o szkolnictwo, którzy pracę zaczynali wła
śnie od budowy szkół, pamiętali o tym. My również staramy się
o tym nie zapominać. W 1996 roku, kiedy miasto przejmowało
szkoły, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to jedno z najtrud
niejszych zadań. Ale staramy się. Ja wiem, że jubilatka czeka na
remont, ale najpierw trzeba było skończyć to skrzydło.
 To o czym dzisiaj usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy może być tyl
ko i wyłącznie powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców
miasta  mówił burmistrz Ireneusz Szarzeć.  Chciałbym życzyć,
żeby przyszłość szkoły była tak świetlista jak jej przeszłość.
W imieniu dyrektorów szkół głos zabrała dyrektor SP 3 Jolan
ta Kocyan, która zaczęła od podziękowań:
 Jako absolwentka tej szkoły chciałbym podziękować wszyst
kim nauczycielom, szczególnie pani Annie Lorek, mojej pani
z pierwszej klasy, która nauczyła mnie pisać, czytać, liczyć, pani
Irenie Glajcar, która jako wychowawczyni opiekowała się nami
w następnych latach. A przede wszystkim nauczycielce tej szko
ły, która była również, i jest nadal, moją nauczycielką w życiu 
mojej mamie Marii Kryście.
Wraz z J. Kocyan, życzenia i kwiaty na ręce B. Czyż, składał
dyrektor SP 2 Zbigniew Gruszczyk. Do gratulacji dołączył się
również ksiądz Tadeusz Serwotka, który zauważał:
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Byli nauczyciele „jedynki": Irena Glajcar, Teresa Chwasek,
Jerzy Kowalczyk.
Fot. M. Niemiec

 Pracowałem w tej szkole jako katecheta i zawsze doświadczałem
gościnności. Myślę, że inni księża, który również tu uczyli mogą
potwierdzić tę opinię. Dziękuję za tą atmosferę, za waszą życzli
wość i życzę ciągłego poszukiwania prawdy i wielu sukcesów.
Natomiast życzenia od społeczności Zespołu Szkół Ponadgim
nazjalnych brzmiały: „Życzymy wam serdecznie, aby ten gmach,
który zbudowano 40 lat temu, nigdy nie stał się zabytkiem, ale
aby ożywiony duchem waszych serc i umysłów, tętnił pracą nad
tworzeniem nowych wartości, służących przyszłości. Życzymy,
aby wszystko co w nim pozostawiacie, zostało pomnożone przez
waszych następców, podobnie jak wy to czynicie wobec swoich
poprzedników".
Władysław Macura podchodził do mikrofonu jako absolwent,
ojciec absolwentek, w tym jednej przyszłej nauczycielki oraz były
przewodniczący Rady Rodziców. Wspominał, że uczniowie ob
serwowali nadejście wychowawczyni Anny Bobkiewicz przez
okna na korytarzu. Kiedy szła z dyrektorem Bobkiewiczem, za
wsze było dyktando lub klasówka z języka polskiego.
Znakomitym występem przeplotła okolicznościowe mowy Dzie
cięca Estrada „Równica"  „złote dziecko jedynki", które ukoń
czyło już 8 lat. Jeśli to możliwe, podczas jubileuszowej uroczy
stości „Równica" pod kierunkiem Renaty Ciszewskiej, wypadła
jeszcze lepiej niż zwykle. To były podziękowania za współpracę.
Stosunkowo mało osób przyszło świętować 40lecie budynku
SP 1. Może uznali, że urodzin gmachu nie będą obchodzić? Ale
nowy budynek bardzo zmienił ustrońską J e d y n k ę " . Choćby sala
gimnastyczna. Wprawdzie mój rocznik sali raczej się wstydził,
bo w „dwójce" była hala sportowa niemalże, ale ile człowiek prze
żył podczas zajęć wychowania fizycznego! 1 marca na parkiecie,
na którym grałam w ręczną, a nie w koszykówkę, ustawiono od
świętnie nakryte stoły, a na nich Finezyjnie przybrane sałatki, ko
reczki, kanapki. Majstresztyk sztuki garmażeryjnej był jednak
tylko pretekstem do spotkania się i rozmów z ukochanymi na
uczycielami i znajomych z ławy szkolnej.
Monika Niemiec

Śpiewająco winszowała Równica.

Fot. M. Niemiec
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MY SOM STELA
22 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie już po
raz trzeci odbył się Dzień Regionalny.
Przez parę tygodni młodzież, pod kierunkiem Aleksandry Ma
jętny i Jadwigi Konowoł przygotowywała się do święta swojej
małej ojczyzny. W piękną, słoneczną sobotę sala gimnastyczna
SP3 wypełniona była dziećmi i rodzicami z przejęciem śledzą
cymi poczynania swoich pociech oraz nauczycielami i zaproszo
nymi gośćmi. Osobą szczególnie witaną była Wanda Mider au
torka wierszy o Ustroniu. Tego dnia, niektóre z tych bardzo wśród
ustroniaków popularnych utworów, usłyszeliśmy w wykonaniu
młodzieży. Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Małgorzata
Kiereś wystąpiła z gawędą o stroju cieszyńskim i gwarze, a potem
najmłodsze dzieci zaprezentowały się w cieszyńskich tańcach
 Dni regionalne zaczęłyśmy organizować trzy lata temu. Cie
szą się dużą popularnością  stwierdziła J. Konowoł.  Przycho
dzą nasi uczniowie z rodzicami, dziadkami. Pod koniec wystę
pów wszyscy włączają się do wspólnych śpiewów i to integruje
naszą społeczność.
Na pewno najważniejszy jest lakt, że młodzi ludzie traktują gwarę,
strój i pieśni cieszyńskie jako coś własnego. Kultura regionalna
jest elementem ich życia, z którym jako mieszkańcy Śląska Cie
szyńskiego są związani i nie wstydzą się tego.

Wandzie Mider młodzież podziękowała za wiersze pisane
z miłości do Ustronia.
Fot. A. Gadomska

Podczas przerwy można było spróbować regionalnych potraw,
ciast i swojskiego chleba. Kto chciał mógł zobaczyć wystawę ob
razów Dagmary Gaj, prezentację starych widokówek „Dawny
Ustroń" przygotowaną przez E. Heczko oraz stałą ekspozycję
przedstawiającą wnętrze izby cieszyńskiej, gdzie ciągle przyby
wa nowych eksponatów, znoszonych zewsząd przez młodzież.
 Naszą idei} jest chęć rozbudzenia w młodzieży zaintereso
wania regionem, jego kultur;} i tradycjami  powiedziała
A. Majętny.
Sądząc po atmosferze panującej tego dnia w SP3, to się już
udało.
(ag)

W dawnym
USTRONIU

U
Marysia Kulis (pierwsza od lewej) zapowiadała kolejne punkty
programu gwarą.
Fot. A. Gadomska

 Gdyby wszyscy mieli w domu własny strój, pewnie każde dziec
ko przyszłoby w nim dzisiaj  powiedziała J. Konowoł.  Nieste
ty nie wszędzie strój się zachował, musimy więc na występy
część ich pożyczać.
Motywem przewodnim Dnia Regionalnego był rok w obrzędach
ludowych takich jak lany poniedziałek, goiczek czy dożynki. Te
i inne obrzędy zostały przedstawione poprzez recytację wierszy
W. Mider. Dzieci i młodzież zaprezentowały również cieszyńskie
tańce, a chórek szkolny prowadzony przez Karolinę Dybę wykonał
piosenki o ziemi cieszyńskiej. Wystąpił również zespół instrumen
talny, który wykonał na fletach prostych utwór „Potok Jaszowiec".
 Nie mamy niestety w szkole zajęć z regionalizmu, dlatego młod
sze dzieci ćwiczyły tańce regionalne na zajęciach WFu  po
wiedziała J Konowoł.  Starsze dzieci przygotowywały się do
występu podczas zajęć świetlicowych z panią ze świetlicy, A.
Majętną. Wymagało to wiele pracy, gdyż te dzieci nie tańczą
na co dzień w żadnym zespole.
Trzeba przyznać, że efekty były bardzo dobre.
 Wydawać by się mogło, że regionalizm jest dla dzieci spra
wą bardzo odległą  stwierdziła A. Majętny.  Tymczasem więk
szość z nich mówi w domu gwarą, zwłaszcza tam, gdzie są
dziadkowie. Podczas konkursu gwary okazało się, że uczest
nicy podstawowe słownictwo wynieśli z domu rodzinnego.
Żeby wzbogacic jeszcze to słownictwo, staramy się przybli
żyć dzieciom poezję rodzimych poetów. Co roku staramy się
zaprosić na spotkanie z młodzieżą twórcę z najbliższej okoli
cy. W zeszłym roku naszym gościem była pani Kocyan, któ
rej mąż napisał słowa do „Potoku Jaszowiec". Dzisiaj naszym
honorowym gościem jest W. Mider, a w przyszłym roku bę
dziemy szukać naszych rodzimych poetów, którzy nie są jesz
cze znani ogółowi.
13 marca 2003 r.

stroński ratusz, wzniesiony w 1894 r. posiada bogatą do
kumentację fotograficzną. Prezentujemy kolejną fotogra
fię z okresu międzywojennego. Oprócz siedziby władz
gminnych mieściła się tam także poczta, posterunek policji, bank,
przez jakiś czas przyjmował w tym budynku także lekarz. Poza
tym było tam sporo lokali mieszkalnych.
Na jednym z posiedzeń gminnych w 1926 r. zdecydowanie
postanowiono, że nie wolno trzymać materiałów łatwopalnych
na strychu ratusza m.in. siana i słomy, co by wskazywało na to, że
mieszkańcy tego obiektu w pobliskich budynkach gospodarczych
hodowali zwierzęta domowe.
Taki widok nie był najlepszą wizytówką tego uzdrowiskowego
miasteczka. Jednak w tym samym czasie kursowały już 2 autobu
sy na trasie Cieszyn  Wisła i Skoczów  Wisła, rozpatrywano
prośby o koncesje na kino i stację benzynową, co świadczyłoby
że gmina dostosowuje się do wymogów miejskich. W latach dwu
dziestych ubiegłego wieku postanowiono też wybudować ustępy
publiczne. Jednak ze względu na ciągły niedostatek funduszy
dyskutowano czy w pierwszej kolejności zakupić samochód dla
pogotowia ratunkowego czy sikawkę dla straży pożarnej. Drogi
polewano konnymi beczkowozami, lecz poszukiwano nowocze
snych rozwiązań w tej dziedzinie.
Lidia Szkaradnik
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Wzorem lat ubiegłych kontynuujemy tradycję Ustrońskich Spo
i aurą grzeszności, bulwersowała swoją aktorską ekspresją. 1 jesz
tkań Teatralnych. W sobotę, 22 marca zobaczymy i usłyszymy na
cze ten jej styl życia  szalone romanse z którymi się nie kryła
scenie MDK „Prażakówka" wspaniałą Annę Dymną w poezji ks.
i szczęśliwe małżeństwo ze Stanisławem Dygatem. Kim była na
Kazimierza Twardowskiego „Jestem, bo jesteś". Spektakl składa się
prawdę?
z ulubionych wierszy aktorki wyrażających jej filozofię życiową. Pro
W spektaklu wraz z aktorką śpiewającą piosenki i mówiącą sło
sty i zwięzły język, którym ks. Twardowski w lapidarny
wa Kaliny  Beatą Paluch, wystąpi Edward LindeLubaszenko, który
i celny sposób formułuje życiowe mądrości sprawia, że do jego tek
wcieli się w rolę mężczyzn towarzyszących życiu Kaliny. Będzie
stów sięga się zjednąintencją znalezienia pociechy
to spektakl liryczny, kontrowersyjny, humorystyczny
i rady. Są one pełne optymizmu, radości i pochwały
i ....dla wszystkich.
Z niczyich ust
piękna świata. Zawierająprzekonanie, że na świecie
Piąte już „USTA" zakończy w środę 26 marca
tak
przekonywująco
jest więcej dobra niż zła. Tego samego zdania jest
Jerzy Trela prezentując ustrońskiej publiczności
i porusząjąco
Pani Anna  wielka postać polskiej sceny teatralnej i
wielkie monologi romantyczne „Jam ci do głębi
filmowej. Popularność zdobyła już w wieku 21 lat
nie padają słowa
serce me otworzył". Wszyscy miłośnicy i znawcy
rolą Ani w „Samych swoich" i dalszych częściach tej wielkich monologów teatru zgodnie twierdzą że nikt tak nie recytuje
serii oraz głośną Barbarą Radziwiłłówną w „Królo
poezji jak Jerzy Trela i z niczyich ust tak przeko
romantycznych
wej Bonie". Ma na swoim koncie ponad 150 ról te
nywująco i poruszająco nie padająsłowa wielkich
atralnych, telewizyjnych i filmowych. Dojrzałym, zna
monologów romantycznych. Prawdąjest również,
komitym aktorstwem na różnych etapach i w różnym wieku dowio
iż rzadko który aktor miał okazję zmierzyć się z nimi w teatrze,
dła, żejej atutem była i jest nie tylko wyjątkowa uroda i młodość, ale zaś Jerzy Trela właśnie dzięki nim zdobył uznanie i popularność.
wielki talent, wielkie serce włożone w pracę, piękny charakter i okre
Każdemu, kto słuchał aktora w tym repertuarze, słowa Mickiewi
ślona filozofia życiowa. Obecnie związana jest z Teatrem Starym w
cza i Wyspiańskiego na zawsze zapadły w pamięci. Będziecie się
Krakowie, który kocha i uważa za swój dom.
mogli przekonać Państwo o tym oraz poznać bliżej tego wyjątko
wego artystę i człowieka, który opowie także o swoim życiu, do
Po recytacjach aktorka spotka się z publicznością by opowie
świadczeniach zawodowych, pracy w teatrze i filmie.
dzieć o sobie, wielkich i małych rolach, aktorskich przyjaźniach
i szarym życiu.
Zapraszam bardzo gorąco na wszystkie spektakle, które odbędą
W poniedziałek, 24 marca w spektaklu poetyckomuzycznym
się o godz. 19.00 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka". Bile
„Kalina" wspominać będziemy Kalinę Jędrusik. Wzbudzała ona
ty w cenie 15 zł i karnety w cenie 40 zł można jeszcze kupić
podziw i uwielbienie równie często co nienawiść i wrogość
w sekretariacie MDK oraz w Informacji Turystycznej w Ustroniu,
 w plotkach i domysłach wykreowana na boginię seksu, beztroską
Rynek 2. Każdy bilet i karnet bierze udział w losowaniu nagrody
lalkę idącą przez życie wśród róż i miłostek. Jedni rzucali jej kwia
niespodzianki bezpośrednio po spektaklu.
ty pod nogi, inni obrzucali obelgami. Prowokowała zmysłowością
Barbara NawrotekZmijewska

VII S Y M P O Z J U M
Od 27 lutego do 1 marca w ustrońskim „Ondraszku" odbywało
się siódme już Sympozjum NaukowoSzkoleniowe zorganizowane
przez Sekcję Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towa
rzystwa Kardiologicznego oraz Śląskie Centrum Rehabilitacji
w Ustroniu. Podczas sympozjum zaprezentowane zostały zagad
nienia dotyczące rehabilitacji pacjentów po przebytych schorze
niach oraz operacjach układu sercowonaczyniowego.
Rehabilitacja kardiologiczna nie tylko umożliwia pacjentom
cierpiącym na poważne choroby serca jak najszybszy powrót do
normalnego funkcjonowania. Jej zadaniem jest również nakło
nienie i wprowadzenie pacjenta w konieczne zmiany trybu życia,
sposobu odżywiania się, koniecznego relaksu, ponieważ tylko
w ten sposób można zapobiec nawrotom i rozwojowi choroby.
W programie obrad znalazła się sesja poświęcona niezdolno
ści do pracy w schorzeniach układu krążenia, która została zor
ganizowana wspólnie z Departamentem Prewencji i Rehabilita
cji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. W Sympo
zjum wzięli udział wybitni polscy kardiolodzy i specjaliści reha
bilitacji.
(ag)

Cofa się zima.
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Fot. W. Suchta

Stale maleje sprzedaż mieszkań komunalnych. Do końca ubiegłe
go roku sprzedano ich 93, a w 2002 roku: 6, za 119.445 zł.
5 lokali kupili dotychczasowi najemcy, 4 za gotówkę, jeden na raty.
Cena mieszkania sprzedanego w przetargu nieograniczonym wynio
sła 51.440 zł. Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta zarządza 361
lokalami mieszkaniowymi i 15. wspólnotami mieszkaniowymi w bu
dynkach, w których sprzedano część lokali, a reszta czeka na kupno.
Nie wszyscy lokatorzy płacą w terminie czynsz. W związku
z tym wysłano 124 wezwania do zapłaty zaległości (od 1999 roku
521), skierowano 71 pozwów do sądu oraz 55 spraw do komorni
ka. Obecnie komornik ściąga należności od 32. osób, a z 46. dłuż
nikami podpisano ugody na ratalną spłatę.
Oprócz mieszkań, pracownicy „mieszkaniówki" zajmowali się
rozpatrywaniem wniosków o dodatki mieszkaniowe, zarządzali
dwoma lokalami użytkowymi, polem namiotowym, cmentarzem
oraz zapewniali obsługę targowiska.
(mn)

PROBLEMY
MIESZKANIÓWKI
W 2002 roku w gospodarce mieszkaniowej wiele się działo.
Między innymi zaktualizowano listę osób oczekujących na loka
le komunalne i socjalne. Wynika z niej, że końcem ubiegłego roku
15 rodzin oczekiwało na przydział mieszkania komunalnego,
a 25 socjalnego, w tym 8 z powodu wyroku eksmisji. Przydzielo
no 23 lokale mieszkalne, w tym 15 komunalnych i 8 socjalnych.
Wnioski rozpatrywane są przez Społeczną Komisję Mieszkanio
wą i zatwierdzane przez burmistrza. W tej chwili nie można za
pewnić mieszkania wszystkim potrzebującym, z 20 domów nale
żących do miasta, wytypowano 4 z przeznaczeniem na mieszka
nia socjalne. Sytuację poprawiła nieco zamiana nieruchomości,
dzięki której miastu przybyły 4 mieszkania w budynku przy ul.
Granicznej, każde wyposażone we własny system grzewczy.
Wydział Mieszkaniowy obliczył czynsz w zarządzanych przez
siebie lokalach na 3,01 zł za m 2 . Ustawowa górna granica to 6,59
zł za m 2 . Brakuje pieniędzy na remonty bieżące, a także dosto
sowanie niektórych mieszkań do standardów XXI wieku. Znacz
nej podwyżki czynszów nie zniosłyby budżety domowe miesz
kańców.
(mn)
13 marca 2003 r.

Otwarcie wystawy.

Fot. W. Suchta

W lutym w Domu Narodowym w Cieszynie wystawę swych
obrazów miał ustroński malarz Bogusław Heczko. Nie była to
pierwsza wystawa prac ustrońskiego artysty w Cieszynie. Poprzed
nia odbyła się w 1992 r. również w Domu Narodowym.
B. Heczko jest dobrze znanym w naszym regionie malarzem,
a szczególnie jego akwarele przedstawiające piękno beskidzkie
go pejzażu. To właśnie dla tych obrazów, dla ich niezapomniane
go uroku ludzie przychodząna wystawy Heczki, starają się mieć
jego akwarele na własność, a często są to jedyne posiadane ory
ginalne obrazy. Zawsze przyjmowany bardzo ciepło, traktowany
na ziemi cieszyńskiej jak ktoś, kto był i malował tu zawsze, ktoś
tak jednoznacznie identyfikowany z cieszyńskością, z miejscową
twórczością, staje się dla wielu wzorcem artystycznych poszuki
wań. Widzimy wszak, że powstają akwarele beskidzkie tak po
dobne do tych stworzonych przez B. Heczkę. To już coś więcej
niż indywidualna twórczość. Mający swych mistrzów i nauczy
cieli B. Heczko stał się sam tym, do którego twórczości odwołują
się inni. Stąd tak wiele wystaw, cieszących się szczególnym po
wodzeniem tam, gdzie mogą podziwiać je Cieszyniacy.

100 LAT BRZIMOM
Dziesięciolecie działalności obchodzić będzie w tym roku Sto
warzyszenie Twórcze „Brzimy", skupiające ustrońskich twórców.
Jego powstanie to z jednej strony reaktywacja grupy twórczej
z lat 70., o tej samej nazwie, skupiającej artystów z Wisły i Ustro
nia, z drugiej formalne założenie organizacji pozarządowej i za
pisanie jej w rejestrach sądowych. Nowemu stowarzyszeniu pre
zesował najpierw Andrzej Piechocki. Po kilku latach schedę prze
jął Kazimierz Heczko, syn Bogusława Heczko, założyciela wraz
z Wincentym Bąkoszem i Zbigniewem Niemcem pierwszych
„Brzimów". Stowarzyszenie reprezentuje Ustroń w kraju i za gra
nicą. Nasi plastycy, literaci, fotograficy nawiązali kontakt
z artystami z miast partnerskich, biorą udział w spotkaniach, wy
jeżdżają na międzynarodowe plenery. Integrują i wspierają śro
dowisko twórcze miasta organizując wystawy indywidualne i gru
powe swoich członków, charytatywną aukcję, warsztaty plastyczne
dla dorosłych i dzieci. Uznanie dla pracy „Brzimów" Rada Mia
sta postanowiła wyrazić honorując Stowarzyszenie tytułem „Za
zasługi dla Miasta Ustronia".
(mu)
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Podczas wernisażu tegorocznej wystawy w Domu Narodowym
mówiono sporo o malarstwie, ale także o życiorysie artysty, po
cząwszy od początkowych fascynacji, malowania dziecięcego,
po w pełni dojrzałą twórczość. Podkreślano inne działania B.
Heczki  jego udział w założeniu w Wiśle plastycznej grupy „Brzi
my", stworzenie galerii w rodzinnym domu na Gojach, a także
pisarstwo, czyli ostatnio wydaną autobiografię „Rozmyślania
w cieniu Lipy".
 Chciałam wyrazić wielką radość, że wystawa Bogusława Heczki
może odbyć się właśnie tu w Cieszynie, w galerii Domu Narodo
wego  mówiła podczas wernisażu naczelnik Wydziału Kultuiy Urzę
du Miasta w Ustroniu Danuta Koenig.  Wchodzimy do Unii Eu
ropejskiej. To wejście odbywać się będzie na wielu płaszczyznach.
O tym rozmawiano podczas spotkania w Cieszynie z wicemar
szasłkiem Sejmu Januszem Wojciechowskim, a niekiedy burzli
wą dyskusję zakończono symbolicznie odśpiewaniem Ojcowskie
go Domu. Gdy mówimy o tym z czym wchodzimy do Europy, że
nie chcemy być biednymi petentami ale partnerami i patrzymy
na akwarele Bogusława Heczki, to właśnie ta twórczość ma po
dobną symbolikę jak pieśń Ojcowski Dom. Do Unii Europej
skiej musimy zabrać ze sobą Ojcowski Dom, twórczość wszyst
kich naszych artystów, a w tym Bogusława Heczki, który tak
pięknie dzieli się z nami swym talentem.
 O czym mam mówić. Wszystko widać na ścianach  krótko
podsumował otwarcie wystawy sam B. Heczko.
(ws)

Góralska koliba w grafice Bogusława Heczki.

DODATEK
MIESZKANIOWY
W 2002 przyznano 2.799 dodatków mieszkaniowych na kwotę
377.946 zł. Średni dodatek miesięczny wyniósł 135 zł. Wydano
514 decyzji, w tym 482 pozytywne, 19 odmownych, 8 wstrzymu
jących, 2 decyzje uchylono. Stale wzrasta liczba uprawnionych,
zwiększa się zainteresowanie dopłatami, społeczeństwo jest co
raz lepiej poinformowane. W 1998 roku do Wydziału Mieszka
niowego Urzędu Miasta wpłynęło 338 wniosków, przyznano 1.913
dodatków za sumę ponad 170 tys. zł, a średni dodatek wynosił 89
zł. Nieznaczny wzrost odnotowano w 1999 roku i trochę większy
w 2000. Jednak już w 2001 roku w stosunku do 1998 złożono
wniosków o ponad 100 więcej. O ponad połowę wzrosła liczba
przyznanych dodatków, łączna ich suma o ponad 100%, a wyso
kość średniego dodatku niemal się podwoiła.
Pieniądze na pokrycie wydatków związanych z przyznawaniem
dodatków mieszkaniowych powinny pochodzić z budżetu pań
stwa. Niestety dotacja jest zbyt mała i część środków na ten cel
musi wygospodarować miasto. Dodatkowo, wciąż aktualizowa
ne przepisy, a także ubożenie społeczeństwa sprawia, że coraz
więcej jest uprawnionych.
O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą się ubiegać oso
by, które posiadają tytuł prawny do lokalu, mają odpowiednio
niskie dochody i nie za dużą, na ilość mieszkających, powierzch
nię lokalu. Wnioski pobiera się w Urzędzie Miasta.
(mn)
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ardzo często określając czyjeś przywary, posługujemy się
porównaniem do jakiegoś zwierzęcia. Takie wyrażenia jak

współczesna medycyna do leczenia skrzepów krwi tworzących się
w tkankach wskutek zranienia lub podczas zabiegów przyszywa
nia np. palców; zapobiega się w ten sposób zastojowi krwi, przy
wraca właściwe jej krążenie i unika martwicy tkanek. Hoduje się
także pijawki dla pozyskiwania hirudyny. Przystawianie pijawek
musiało się cieszyć niegdyś sporym powodzeniem, skoro pijawkę
lekarską w Polsce praktycznie wytępiono i dziś należy do zwierząt
rzadkich i objętych ścisłą ochroną prawną.
Pijawki lekarskie żyją do 30 lat, w rzekach i zbiornikach wod

„ty ośle", „ty pijawko", „a to fałszywy lis", dość jednoznacz

nych o mulistym dnie, mają do ok. 15 cm długości, są zielonkawe

nie określają daną osobę. Warto przyjrzeć się uważniej przynaj
mniej niektórym zwierzęcym pierwowzorom tych potocznych i czę
sto używanych przez nas wyrażeń.
Pijawką przywykliśmy nazy
wać kogoś, kto potrafi dosłow
nie wyssać z innego człowieka
wszystkie jego siły czy pienią
dze, nie dając nic w zamian. To
oczywiste nawiązanie do charak
terystycznej cechy dużej grupy
zwierząt, fachowo określanych
pasożytami zewnętrznymi, a któ
re odżywiająsię wysysaną krwią.
Są to robakowatego kształtu
zwierzęta, w naszych szeroko
ściach geograficznych żyjące
w wodzie, o ciałach zbudowa
nych z wyraźnych segmentów,
z przylgami na końcach ciała,
którymi przywierają do podłoża
i do swych ofiar. Te na pierwszy
rzut oka dość odrażające zwie
rzęta okazały się być bardzo
przydatne w medycynie. Już od
starożytności przyczyn gorączki i wielu innych chorób upatrywa
no w nadmiarze krwi, którą upuszczano poprzez nacinanie żył lub
poprzez przystawianie pijawek. Do leczenia wykorzystywano ogó
łem ok. 15 różnych gatunków pijawek, przy czym w Polsce najbar
dziej znana jest nasza rodzima pi jawka lekarska. Wbrew temu, co
można sądzić o skuteczności takiego sposobu leczenia, okazywało
się, że niektórym chorym ta „pijawkowa" kuracja przynosiła po
prawę zdrowia. Tajemnica kryje się w substancjach wydzielanych
przez pi jawkę podczas pobierania krwi. Pijawka wydziela do ciała
swej ofiary substancję znieczulającą i dlatego zaatakowane stwo
rzenie może nawet nie wiedzieć przez jakiś czas, że coś wysysa jej
krew, ale przede wszystkim pijawka wytwarza histaminę rozsze
rzającą naczynia krwionośne i ułatwiająca przepływ krwi oraz hi
rudynę, która zapobiega jej krzepnięciu. To właśnie te substancje
przyczyniały się do poprawy zdrowia chorym np. na nadciśnienie
lub zakrzepowe zapalenie żył. Pijawki wykorzystuje czasem także

lub brunatne z kilkoma podłużnymi żółtopomarańczowymi paska
mi lub szeregami plamek. Pijawki jednorazowo pobierają ok. 10
15 ml krwi, jednak ich substancje działają dłużej i po „odczepieniu
się" pijawki od swej ofiary,
z ranki może wysączyć się jesz
cze kilkakrotnie więcej krwi.
Jednocześnie pijawki mogą nie
pobierać pożywienia nawet
przez 26 miesięcy. W tych okre
sach „postu" odżywiająsię zma
gazynowaną w przewodzie po
karmowym krwią, „zakonserwo
waną" przez hirudynę.
Pijawki lekarskie to oczywi
ście nie jedyny gatunek z jakim
możemy spotkać się w naszych
wodach. Znane są także np. pi
jawki rybie i pijawki kacze, któ
rych nazwy gatunkowe jedno
znacznie wskazują na prefero
wane ofiary (pijawki te mogą
wyrządzać szkody w hodow
lach). Krew ssie ok. 75% zna
nych nauce gatunków pijawek,
natomiast pozostałe są drapieżnikami. Klasycznym przykładem
jest tu pijawka końska, żyjąca w zasadzie w każdym zbiorniku
wodnym, nawet w większej kałuży. Pijawki te kryją się zazwy
czaj pod kamieniami w oczekiwaniu na swe ofiary, lecz wbrew
nazwie są wszystkożerne i polują na mniejsze ryby, ki janki, a na
wet na inne osobniki swego gatunku, połykając ofiary w całości
lub wysysając miękkie części ich ciał. Przed laty, podczas prak
tyk studenckich, naocznie mogłem przekonać się o łowieckiej
sprawności pijawek. Do starego garnka, znalezionego w zasypy
wanym śmieciami oczku wodnym, prowadzący zajęcia wpuścił
dwie brązowawe pijawki końskie oraz kilka kijanek żab i tra
szek. Pijawki przyczepiły się tylnymi przylgami do ścianek garn
ka, wydłużyły ciała i falującymi ruchami „przeczesywały" wodę
wokół siebie. Wystarczyło dosłownie kilka minut, aby wyłapały
i w całości połknęły wszystkie kijanki.

B
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Wyróżnieniem „Za zasługi dla miasta Ustronia" uhonorowano
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi. Powstała w 1990
roku organizacja pozarządowa działa w naszym mieście już 13
lat. Okrągła 10. rocznica powstania minęła bez rozgłosu, ale
w 2003 roku, który ogłoszony został Europejskim Rokiem Osób
Niepełnosprawnych, trudno nie docenić społecznej pracy człon
ków Towarzystwa. Formalnie jest ich 20, choć aktywnie i syste
matycznie pracuje mniej niż połowa. Funkcję prezesa sprawuje
Emilia Czembor, która o działalności TONNu mówi, że nie jest
spektakularna, ale stała i bardzo potrzebna. Skupia się na opiece
nad niepełnosprawnymi w domu i prowadzeniu Ośrodka Rehabi
litacyjnoWychowawczego w Nierodzimiu. Placówka, już na stałe
wpisana w życie Ustronia, funkcjonowała najpierw jako przed
szkole. Dorastali podopieczni, zmieniały się potrzeby, więc bu
dynek modernizowano. Zainstalowano m. in. windę przy scho
dach wejściowych. Środki na pracę Towarzystwa zdobywane są
poprzez organizację kiermaszów, kwest i imprez charytatywnych:
koncertu „Dzieci  Dzieciom, Dzieci  Rodzicom", aukcji dziel
sztuki. Również światowej sławy pianista Adam Makowicz od
kilku lat koncertuje na rzecz Ośrodka, w którym uczy się, bawi
i ćwiczy ponad 20 osób.
(mn)
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Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Śnieg nagle stopniał i choć go było sporo, miasto nie utonęło.
Pojawiło się trochę dziur w drogach i gdzieniegdzie kałuże.
Wiosna za pasem.
Fot. W. Suchta
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LIST DO REDAKCJI
„Któreś echo"
Długo zastanawiałem się, czy ma sens zwracanie uwagi komuś,
kto łamie niepisane prawo o przyjaźni międzyludzkiej. Ostatecznie
zwyciężył pogląd, że każdy powinien mieć szansę na wypowiedze
nie słów „przepraszam " lub też „potwierdzam " swoją rację. Po
przeczytaniu artykułu „Szczypta soli do zupy" (GU nr 9/2003)
poczułem się fatalnie. Każdy ma prawo głosić bezkarnie swoje
poglądy, ale pod warunkiem, że nie zostaną w nich naruszone do
bra innych. Trudno jest zgodzić się z wywodem autorki: „ że być
może niejeden w taki dzień nie wybrałby się do kościoła, bo za
zimno i pada ". Ja nie znam takiej wiary, która zabrania jeść gro
chówkę w zimne i deszczowe dni, a tym bardziej dar boży, jakim
jest pożywienie, nazywać „żarciem ". Podpieranie się więc kościo
łem u' tym miejscu jest co najmniej nieprzyzwoite. Można domnie
mywać, że „żarcie" się „żre", a „jadło" się „je"  i tutaj brak
konsekwencji u autorki, bo wg niej te tłumy „żarły ", a ona  wielce
kulturalna  „jadła pomidorową w spokoju ". Nie chcę uprzedzać
zdarzeń, ale wydaje mi się, że jeżeli „ Konsumentka " działała
w dobrej wierze, to się przedstawi (lepiej późno, niż wcale) w naj
bliższym numerze GU  a jeżeli tego nie zrobi, to jest osobą, której
sprawia przyjemność puszczanie „przykrego smrodku " za para
wanem anonimu. Ja się nie wstydzę przedstawienia swoich poglą
dów i podpisuję się pod tym, co napisałem, z imienia i nazwiska.
Józef Szymaniak
PS. Nie wiem, czy słusznie, ale mam żal do GU, że przyjmuje do
druku tak prymitywne złośliwości (co jest dopuszczalne), ale wy
rażanie zgody na firmowanie tychże pseudonimem  jest wg mnie
niestosowne. Uważam, że każdy piszący do gazety musi mieć świa
domość, że odpowiada za to, co pisze. Taka poprzeczka nie zaniży
poziomu gazety, a na pewno ograniczy różnej maści intrygantom i
ludziom mającym zaległości intelektualne  być może wielopoko
leniowe  pole do działania, bo zanim coś napiszą, najpierw pomy
ślą, a „ myślenie ma kolosalną przyszłość ", jak to ktoś mądry po
wiedział. Mówiąc po prostu, sąsiedzi i znajomi, a nawet nieznajo
mi będą mieli okazję do wyrażenia swojej opinii, chociażby w ska
li głębokości swojego ukłonu.
Miasto przez „ Wielkie Gotowanie " zostało wypromowane na
niespotykaną dotąd i to dosłownie za „friko " skalę, zaś sama im
preza i m.in. organizacja  to rzadko spotykany kunszt, wręcz su

USTAWY NIE MA

per sprawnej organizacji, bo kto chciał, ten mógł zobaczyć, że
w niedzielę rano nawet najlepszy detektyw nie znalazłby śladu na
Rynku i jego okolicy tego, że przed paroma godzinami odbyła się
tam impreza z udziałem kilku tysięcy uczestników.
Nie potrafię sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to pochwa
ła, czy nagana, czy też zwykłe lekceważenie występu zespołu „ Rów
nica ". wg „ Konsumentki", jest ona fanką tego zespołu, ale rów
nież wg niej, w „ tej tandetnej scenerii" (nie wiem, kogo miała na
myśli: tysiące ludzi, czy też pogodę), występy czyli śpiew i taniec
jawił się jej „ nieco inaczej ". Moim zdaniem był to wspaniały wy
stęp młodości i regionalnego animuszu, słusznie nagrodzony dłu
gotrwałą owacją. No ale to już jest kwestia indywidualnej oceny.
Organizatorom całego przedsięwzięcia, jak również Zespołowi
„ Równica " i jego Kierowniczce składam wyrazy zasłużonego
uznania.
Kochajmy się!
Całkiem niewinny tekst o ustrońskiej imprezie wywołał nie
burzę jeszcze, ale oburzone i kategoryczne w swej ocenie wypo
wiedzi naszych Czytelników. Właściwie należałoby się cieszyć
z tych spontanicznych reakcji. Z drugiej jednak strony trochę
przykro, że tyle jadu przelewa się przez papier i żadnej zupy nie
dałoby się zjeść z taką ilościągorzkokwaśnych przypraw.
Rezerwujemy wyłącznie dla siebie prawo wypowiadania swo
ich, nawet tych najbardziej skrajnych, poglądów, odmawiając
go jednocześnie innym. Analizujemy każde słowo krytykowa
nych tekstów, sami wypowiadając stwierdzenia, które bez trudu
można by zakwestionować, skrytykować, ośmieszyć.
Nie jajestem „Konsumentką", ale rozumiem jej stanowisko.
Myślę, że jej wypowiedź wzięła się nie zniechęci, złości i jadu,
ale z troski o kulturę wysoką, której robi się  nie tylko w Ustro
niu  coraz ciaśniej i trudniej. I chyba nie można mieć pretensji
do nikogo o to, że jego wrażliwość potrzebuje imprez innego
gatunku, wymiaru... I o to, że nie każdy o d n a j d u j e się
w przedsięwzięciach tego rodzaju jak „Wielkie Gotowanie",
nie każdy się dobrze czuje w tłumie, na śniegu i mrozie, w opa
rach tego, co lubią tysiące ludzi. Ale jeśli nie wszyscy, to spró
bujmy zrozumieć racje tych, którzy patrzą na świat inaczej.
I nie traktujmy ich jak „odszczepieńców". Szanujmy poglądy
innych, nawet jeżeli nam nie odpowiadają, jeśli chcemy tego
samego dla siebie. Czytajmy słowa innych ludzi bez złości. Ko
chajmy bliźnich mimo dzielących nas różnic  i to nie tylko
dlatego, że nastał Wielki Post.
Anna Gadomska
W 2002 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu
dysponował budżetem w wysokości 1.381.431 zł. Pomocą obję
to 842 rodziny, które liczą 2.405 osób. Oznacza to, że 15,5%
mieszkańców miasta skorzystało z pomocy MOPSu. Finansowe
wsparcie uzyskało 512 rodzin 1672 osoby, co daje 10,8% ustro
niaków. Formy pomocy są bardzo różne, od zasiłków stałych dla
matek samotnie wychowujących dzieci, poprzez przyznawanie
i wypłacanie rent, świadczeń, opłacanie składek na ubezpiecze
nie zdrowotne, aż po pokrywanie kosztów energii elektrycznej,
zakupu opału, lekarstw, odzieży, kosztów remontu.

21 i 22 lutego radzili przedstawiciele uzdrowisk, które należą
do Związku Miast Uzdrowiskowych. Ustroń reprezentowała rad
na Marzena Szczotka. Mimo, iż w obradach uczestniczyli przed
stawiciele rządu, nie uzyskano odpowiedzi na najważniejsze py
tanie: Kiedy zostanie uchwalona ustawa o uzdrowiskach? To co
usłyszeli zainteresowani trudno nazwać wyjaśnieniem, ponieważ
dowiedzieli się tylko, że ustawy nie ma i szybko nie będzie. Kie
dy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ustawa regulu
jąca funkcjonowanie miast ze słowem „Zdrój" w nazwie, musi
być poparta finansowo, inaczej jej litera pozostanie martwa. Pod
czas zjazdu uczestnicy rozmawiali także o prywatyzacji przed
siębiorstw uzdrowiskowych, która jak się okazało, jest bardziej
złożona niż prywatyzacja zakładów produkcyjnych.
Podczas rozmów kuluarowych M. Szczotka z pewnym zasko
czeniem zauważyła, że Ustroń nie jest zbyt dobrze znany. Przed
stawicielom uzdrowisk więcej mówiły takie nazwy jak „Jaskół
ka", „Gazela" oraz nazwisko prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowi
skowego „Ustroń" Karola Grzybowskiego. Okazało się, że nie

Opłacono 43.000 ciepłych posiłków dla 349 dzieci w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Część z nich korzystała także z dru
gich śniadań. Czwórce uczniów opłacono obiady w szkołach po
nadgimnazjalnych, dożywianiem objęto też 59 przedszkolaków.
Przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowano 210 paczek,
30 uczniom kupiono wyprawki szkolne w ramach rządowego pro
gramu, a na koszt Śląskiego Kuratorium Oświaty 15 dzieci wyje
chało na wakacje. Inne dzieci pojechały na kolonię zorganizowa

wszyscy darzą go sympatią, ponieważ bardzo skutecznie zapra

ną przez Fundację św. Antoniego. Niektórym z nich kupiono m.

sza do siebie kuracjuszy.
Miasta uzdrowiskowe chcą tworzyć lobby, działające na rzecz
rozwiązywania wspólnych problemów, ale mimo to, konkurują
ze sobą i na rynku są rywalami. W związku z tym padła m. in.
propozycja stworzenia odrębnego związku, skupiającego przed
stawicieli młodych uzdrowisk, chcących wypromować swoje
walory i dorównać popularnością takim sławom jak Ciechocinek
czy Nałęczów.
(nin)

in. ubrania i obuwie. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1093
wywiady środowiskowe, a kierownik MOPS wydał 1974 decy
zje. Stale z opieką społeczną współpracują kuratorzy sądowi,
policjanci, strażnicy miejscy, członkowie Miejskiej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy ośrod
ków leczenia uzależnień, służby zdrowia, Powiatowego Urzędu
Pracy, ustrońskiej świetlicy socjoterapeutycznej, przedstawiciele
kościołów i organizacji pozarządowych.
(mn)

13 marca 2003 r.

POMOC I OPIEKA

Gazeta Ustrońską 9

CO NAS CZEKA
i v w i y .

u s t r o n . p l

MUZEUM HUTNICTWA I KUŹNICTWA
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Hec/.ko

— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Wystawy czasowe:
— Sprzęty naszych dziadków  wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych
Muzeum czynne:
we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
w soboty, niedziele 9  1 3 .

K t ó r ę d y w i e d z i e najbliższa d r o g a .

OGŁOSZENIA D R O B N
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, przyjęcia,
d o m o w a kuchnia. Zapraszamy.
„ L e g w a n  A " Cieślar Henryk  fo
tografia reklamowa, plenerowa,
ślubna, obsługa imprez, z a m ó w i e 
nia indywidualne. Tel. 85411 40,
0601516865, www.republi
ka.pl/fotolegwana
fotolegwanc@post.pl
Kafelkowanie, malowanie.
Tel. 8541264.
Do w y n a j ę c i a d o m w U s t r o n i u .
Tel. 0  5 0 2  1 4 3  6 9 0 .
W y k o n u j ę remonty, w y k o ń c z e n i a
wnętrz, adaptacje, docieplenia,
elewacje, materiały, transport, do
radztwo.
Tel. 8542474, 0  6 0 3  2 7 5  9 0 4 .

Fot. W. S u c h t a

Kredyty g o t ó w k o w e , r e m o n t o w e
i inne. Niskie dochody. Ustroń, ul.
D a s z y ń s k i e g o 11 ( P a w i l o n C e n 
trum). 8541887, 0605526025.
Zdjęcia paszportowe, dowodowe
w 5 min.; w i d e o r e j e s t r a c j a c y f r o 
w a ślubów, komunii; zdjęcia. Fuji
Express, ul. G r a ż y ń s k i e g o 15.
Tel. 8 5 4  4 3  0 2
K o m p l e t o w a n i e kart.
Tel. 0  6 0 9  7 1 6  8 0 6 .
M e b l e s t y l o w e , u ż y w a n e , import
N i e m c y , H o l a n d i a  skup, sprze
daż, komis, ul. L i p o w s k a 1 ( o b o k
Karczmy „Gazdówka"). Zapra
s z a m y w g o d z i n a c h 10.0018.00,
sobota 9.0013.00.
Tel. 8 5 4  7 3  9 6 .

M U Z E U M REGIONALNE „Stara Zagroda"
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108.
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 „Na Gojach" B&K Heczkowie
ul. Błaszczyka 19, teł. 8541100. Galeria czynna cały czas.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „Zawodzie"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .
BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Wystawy stałe:
— „Postacie i sceny literatury polskiej", w seriach: „Trylogia", „Pan Tadeusz",
„Wesele", „Chłopi", „Faraon", „Krzyżacy" i inne.
Wystawy czasowe:
— Malarstwo współczesne: promocja i sprzedaż (Evgeni Afanassiev, Iwona
Konarzewska, Karol Kubala, Jan Szmek i inni).
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A FUNDACJA „Życie i Misja"
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
— Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach wiekowych (szk. podst. i gimnazjum),
— poniedziałki:
godz. 15.00 do 17.00;
— Konwersacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży
piątki:
'
godz. 15.30  17.00.

Owczarki niemieckie  s p r z e d a m .
Teł. 8547746.
D w a u m e b l o w a n e p o k o j e do w y 
najęcie. Tel. 8547137.
Biuro r a c h u n k o w e . 8542792.
Obsługę stawu k a j a k o w e g o  za
trudnię. Tel. (0...32) 3606420,
0609461239.

ODDZIAŁ M U Z E U M „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej.
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka
Oddział czynny:
we wtorki 9  1 7 , środy 9  1 4 ,
w piątki i soboty 913.

.Z

DYŻURY APTEK
1315.III apteka C e n t r u m , ul. D a s z y ń s k i e g o 8, tel. 8 5 4  5 7  7 6 .
1618.III apteka P o d N a j a d ą , ul. 3 M a j a 13, tel. 8 5 4  2 4  5 9 .
1921.111 apteka N a Z a w o d z i u , ul. S a n a t o r y j n a 7, tel. 8 5 4  4 6  5 8 .
Przejęcie d y ż u r u n a s t ę p u j e o godz. 9 . 0 0 rano.
D y ż u r r o z p o c z y n a się z c h w i l ą z a m k n i ę c i a o s t a t n i e j apteki.

USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum koło siedziby ZUS)
M I T Y N G AA
czwartek od 17.30
M I T Y N G AlAnon.
 wtorek od 17.30
Klub Abstynenta
w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kont.: 0 601 516854.
MIEJSKI DOM KULTURY „Prażakówka"
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.
MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek 2, tel. 8542653, ul. Sanatoryjna 7, 8542025.
— od poniedziałku do piątku
8.30  1 6 . 0 0
— sobota
8.30  13.00

KULTURA
18.03

godz. 17.00

22.03

godz. 19.00

24.03

godz. 19.00

26.03

godz. 19.00

Wernisaż wystawy fotografii J. Zipser z Harbutowic
„Beskidzkie pejzaże"  Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
„Ustrońskie Spotkania Teatralne"  „Jestem, bo jesteś'
wiersze ks. Twardowskiego recytuje Anna Dymna. Po
spektaklu spotkanie z artystką.  MDK „Prażakówka"
„Ustrońskie Spotkania Teatralne"  Spektakl „Kalina"
 poetyckomuzyczne wspomnienie o Kalinie Jędrusik
w wyk. Edwarda LindeLubaszenko i Beaty Paluch 
MDK „Prażakówka "
„Ustrońskie Spotkania Teatralne"  Spektakl „Jam ci
do głębi serce nie otworzył"  wielkie monologi roman
tyczne w wyk. Jerzego Treli  MDK „Prażakówka "

K I N O „ Z D R Ó J " , ul.
13.03

...do E u r o p y ?
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godz.
godz.
1423.03 godz.
1420.03 godz.

18.00
19.45
18.00
21.00

S a n a t o r y j n a 7 ( b a s e n y ) , tel/fax 8541640

Dziewczyna z Alabamy  komedia romantyczna ( 15 1.)
Koniec z Hollywood  komedia (15 1.)
Władca pierścieni: Dwie Wieże  fantasy (10 I.)
Skok  komedia sensacyjna (15 1.)
13 m a r c a 2 0 0 3 r.

Na starcie.

Fot. G. Winiarska

SZKOLNY SLALOM
73 uczniów rywalizowało 4 marca w VI Mistrzostwach Ustro
nia Szkół Podstawowych i Gimnazjów w slalomie gigancie, któ
re przeprowadzono na polanie Stokłosica na Czantorii. Zawody
rozgrywane były dla dzieci i młodzieży od IV klasy wzwyż, po
nieważ dzieci młodsze walczyły o swoje trofea w zawodach „O
Maskotkę Ustronia" 11 stycznia br. na stoku Polanka Czantoria.
Uczestnicy zawodów pokonywali slalom długości około 200 m.
Choć nie obyło się bez upadków, slalom ukończyło 70 osób. Naj
lepsi w każdej grupie wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe w
postaci sprzętu sportowego i pamiątkowe dyplomy, natomiast
wszyscy uczestnicy „słodki" upominek. Za zwycięstwo w klasy
fikacji szkół przyznano puchary.

Organizacją zawodów zajął się Urząd Miasta w Ustroniu i Kolej
Linowa na Czantorię. Oto wyniki najlepszych:
Dziewczęta: klasa IV: 1. Katarzyna Grobocz (SP3, czas
00:25:69), 2. Kinga Bączek (SP6,00:28:56), klasa V: 1. Larysa
Badura (SP2, 00:22:89), klasa VI: 1. Małgorzata Bożek (SP1,
00:16:75), 2. Lucyna Reguła (SP1,00:20:29), 3. Natalia Miro
cha (SP6, 00:20:82), 4. Katarzyna Jurczok (SP1, 00:21:27), 5.
Magdalena Staś (SP2, 00:23:05), 6. Małgorzata Wilk (SP2,
00:23:52).
Chłopcy: klasa IV: 1. Michał Gomola (SP3, 00:18:86), 2. Ja
kub Stopyra (SP2,00:19:01), 3. Jan Kaczmarek (SP1,00:19:03),
4. Piotr Ferfecki (SP2, 00:19:20), 5. Łukasz Kotarski (SP2,
00:21:57), 6. Łukasz Suchodolski (SP 1,00:21:97), klasa V: 1 .Da
wid Madzia (SP3,00:19:27), 2. Bartłomiej Pilch (SP3,00:20:65),
3. Piotr Kuś (SP2, 00:21:10), 4. Paweł Kostka (SP6, 00:23:06),
5. Marcin Krysta (SP2, 00:23:51), 6. Michał Tomiczek (SP6,
00:30:90), klasa VI: Krzysztof Kania (SP2,00:15:30), 2. Michał
Malec (SP3, 00:18:16), 3. Antoni Gburek (SP1, 00:19:93),
4. Tomasz Sztwiertnia (SP6, 00:19:98), 5. Przemysław Marty
niak (SP3,00:20:82), 6. Arkadiusz Galik (SP 1, 00:20:88).
Dziewczęta gimnazjum, klasa I: 1. Małgorzata Gaduła
(Gl, 00:18:08), 2. Agata Stec (G2, 00:20:26), 3. Martyna
Tschuk (Gl, 00:22:45), klasa II: Anna Kłósko (G2,00:16:59),
klasa III: Aleksandra Kania (Gl, 00:15:10), 2. Daria Śliwka
(Gl, 00:16:96).
Chłopcy gimnazjum, klasa I: 1. Mateusz Ziółkowski (Gl
 00:18:68), 2. Wojciech Wysłych (G2  00:19:57), 3. Bartek
Cieślar (Gl, 00:22:84), klasa II: 1. Arkadiusz Perlin (Gl,
00:18:54), 2. Damian Furman (G.2, 00:22:54) 3. Adam Tomi
czek (G2, 00:22:92), 4. Mateusz Gadziacki (Gl, 00:24:55),
klasa III. 1. Sławomir Lankocz (Gl, 00:17:00), 2. Adam Kłap
sia (G2, 00!8:59), 3. Adam Pilch (Gl, 00:19:32) 4. Łukasz
Kowalik (Gl, 00:19:56), 5. Marek Macura (Gl, 00:20:12), 6.
Mateusz Gluza (G2, 00:20:41).
Drużynowo zwyciężyła ekipa z SP 2  74 pkt., przed SP1  65
pkt. SP3  61 pkt. SP 6  38 pkt. oraz Gimnazjum nr 1  108 pkt.
przed G2  63 pkt.
Grażyna Winiarska

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie wyboru Zarządu i Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Ustroń Centrum Zgodnie z § 8 ust.3 Statutu Osiedli
w Ustroniu
Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości
że wybory Zarządu i Przewodniczącego Zarządu osiedla Ustroń
Centrum odbędą się w dniu 18 marca 2003 r. w Miejskim
Domu Kultury „Prażakówka" w Ustroniu, ul. Daszyńskiego
(sala widowiskowa, parter)
I szy termin wyborów ustala się na godz. 16.00
w przypadku braku quorum (tj. 1/10 spośród ogółu mieszkańców
uprawnionych do głosowania) ustala się
II gi termin wyborów na godz. 16.30
Osiedle Ustroń Centrum obejmuje ulice:
Asnyka, Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica,
Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, 9 Listopada,
3 Maja (do nr 62 po stronie prawej i do nr 41 po stronie lewej),
Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Pana Tadeusza, Parkowa,
Partyzantów, Reja, SkłodowskiejCurie, Skowronków,
Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Wierzbowa, Tuwima,
Zielona, Złota,
Brody, os. Manhatan (bl. 110), Pasieczna, Rynek, Gen. Bema,
Gen. Dąbrowskiego, Daszyńskiego, Grażyńskiego (za
wyjątkiem numerów 12, 27, 31), Kuźnicza (do nr 5), Krzywa,
Ogrodowa, Polna, Sportowa, Strażacka,
Gen. Sikorskiego, Traugutta, Wybickiego, Błaszczyka,
Cholewy, Cieszyńska, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr
26 po stronie prawej), Dworcowa, Fabryczna, Katowicka (do
nr 46), Katowicka II (od nr 8 do nr 24), Komunalna,
Konopnickiej, Kościelna, Ks.Kojzara, Lipowczana, Obrzeżna,
os.Centrum (bl. od 1 do 8), os.Cieszyńskie (bl. od 1 do 4),
Piękna, Plac Ks.Kotschego, Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa,
Tartaczna, Wantuły, Wiosenna.
BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
Ireneusz Szarzeć
13 marca 2003 r.

Podium gimnazjalistów.

Fot. G. Winiarska

PLANICA NIE PALENICA
Na zakończenie Pucharu Świata w skokach narciarskich jedzie
my z Biurem Usług Turystycznych „Ustronianka" do Planicy na
słynną mamucią skocznię, a nie na ustrońską Palenicę, jak po
zwoliliśmy sobie napisać w poprzednim numerze GU.

CHWILOWKI
SZYBKIE KREDYTY
do 500 zł  bez poręczycieli
 profesjonalna obsługa,
 dojazd do klienta,
 doradztwo finansowe.

tel. 0 605151272

HISZPANIA  camping
WŁOCHY  Piw. Gargano 
camping

GRECJA  Paralia  hotel
oraz EGIPT, CHORWACJA,
BUŁGARIA, KUBA
B.U.T. „Ustronianka"
teł. 8 5 4  3 2  8 8
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Jako sie tez mocie

Na postojach taksówkowych tłok.

Fot. W. Suchta

ZAWODY W CHYBIU
5 marca odbyły się w hali „Cukrownika" w Chybiu rejonowe
zawody w tenisie stołowym rozegrane pomiędzy powiatami cie
szyńskim i pszczyńskim. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Ustroniu Polanie zajęły drużynowo bardzo dobre trzecie miej
sce. 1. SP Chybie  81 pkt., 2. SP Dzięgielów  79 pkt, 3. SP3
Ustroń Polana  73 pkt. Indywidualnie zawody wygrała również
uczennica SP3  Dominika Kozik. Agnieszka Frydel zajęła
miejsce 10., a Klaudia Pietroszek  13. To największe osiągnię
cie w tej dyscyplinie sportu szkoły z Polany.
Od 12 do 14 marca otwarta jest w Domu Kultury „Praża
kówka" wystawa albumów pt. „Ich, meine Familie und me
ine Freunde". Prace zostały wykonane przez uczniów Gim
nazjum nr 1 w Ustroniu pod kierunkiem nauczycielki języ
ka niemieckiego Marty Zeh.
(rc)
S Y S T E M Y A L A R M O W E już od 1 z ł o t e g o
Promocja ograniczona!
M o n i t o r i n g z grupą i n t e r w e n c y j n ą
już od 49,18 zł netto
Szczegóły: B i u r o O c h r o n y „ T i F O M "
Cieszyn, ul. Ustrońska 22
tel. 8512852, 0 501626820
P O Z I O M O : 1) w o d n e o c h o t n i c z e , 4 ) g r u b y k i j ,
6) typ przylądka, 8) alkohol z ryżu, 9) przywódca religijny,
10) wśród grzybów, 11) dachowe deszczułki, 12) nędzarz,
13) wyznacza kieunek marszruty, 14) porcja dla pieca, 15) ku
zynka doliny, 16) znana pustynia, 17) na termometrze, 18) duża
papuga, 19) rodzaj narzuty, 20) miara papieru.

Muszym sie Wóm prziznać, że jo jakosi niehersko. Łoto w lutym
jak były taki mrozy szłach z mojim starym do przocielki na miano,
no i ukielzłach, ani żech sie nie nazdala i rzazlach sobóm jak dlógo.
Krónflek w bótku mi łodpod i takjakosi dokuśtykałach złojak diobli.
Mój siary szelza mnóm, cosi dudrol ifiónkoł na nosie, no i ani mie
nie przichycił jak żech sie kopyrtała, a ta moja biydno strzaskano
giez do dzisio miepoboluje. Nó, ale nie ło tym chcialach rozprawiać.
Idzie mi ło to, że chcym tu namówić mojikamratki i przocielki, coby
nie kupowały szumnych a drogich prezyntów, łoto na miano abo
urodziny, bo potym zaś trzeja sie rewanżować, a nie wszyckich na to
stać. Jojuż nie chcym prawić, że ponikiedy ni ma co z tym przeszumnym
prezyniym zrobić, boprzitrefi sie, że łobdarowanymu to do niczego nie
pasuje. Łoto baji jo dostałach łóńskigo roku na mianojijołkowy sweter
z wielucnym krągłym i strzybnymi knęfłami. A, że zaś żech kapkę
zgrubia, tóż łod poczóntku był za ciasny. Podziynkowałach pieknie
Hance, kapkę poczakałach aż se lo tym przepómni. Jak Zuzka, moja
sómsiadka miała miano dałcichji tynprzechodniprezynt, nałe widzym,
że łónej też nie spasowoł, bo jeja cera go nosi i to jeszcze na każdo.
Dzierżym w chałupie rozmaite rzeczy coch dostała, a na razie jeszcze
nie wiym kogo zaś tym uszczynśliwić.
Zdo mi sie jednakowoż,
że nejlepi kupić cosi łacnego
a przidatnego, łoto baji paczkę dobrej kawy, ditepomarańczek abo
cytrón, dyć witaminy dycki sie przidajóm, abo kapkę jakisik
bónbónów czeku lądowych. Ponikiery wykosztuje sie, a potym jako
to prawióm ani psu na bude to sie nie godzi. Jo łoto za dwa tydnie
móm urodziny, tóż możecie mi baby prziniyś jaki hrube rajtuzy coby
spasowały na mój zadek, bo nikiedy to ani nie zdónżym jich loblyc,
ajuż sóm potargane, abojakóm jedbownóm halkę, czy flanelowóm
koszule nocnóm, abo cieple papucie nómero 40 i doista bydym
zadowolono. Tóż zapraszóm wszycki przocielki i kamratki na
urodzinowóm kawe.
Hela
PIWNICA POD RÓWNICĄ
Musie
Tradycyjne
przy żywej

Bar
dancingi
muzyce

Każdy piątek, sobota od 21.00
Polecamy bogaty wybór
smakowitych
potraw

Pub

„CASABLANKA"

Ustroń, ul. Daszyńskiego 1,
poleca promocyjne d w u d a 
niowe obiady na miejscu lub
na w y n o s w cenie 6,50 zł,
proponujemy również 3 rodzaje
pierogów domowych na kilo
g r a m y w cenie:
pierogi z mięsem  15 zł/kg
pierogi z kapustą i g r z y b a m i
 12 zł/kg
pierogi ruskie  10 zł/kg

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

P I O N O W O : 1) obieżyświat, tramp, 2) krzew ogrodowy,
3) kamizelka ratunkowa, 4) ze szczypcami, 5) polski cent,
6) miotały kule, 7) pątniczka, 11) do gotowania strawy,
13) imię żeńskie, 17) podstawówka w skrócie.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
hasła mija 21 marca br.
Rozwiązanie Krzyżówki z n r 8

GOTOWANIE NA RYNKU
N a g r o d ę 3 0 zł o t r z y m u j e D O R O T A D Z I D A , U s t r o ń ,
ul. Długa 37. Zapraszamy do redakcji.
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