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Każdej  wiosny  kierowcy  w Ustroniu  narzekają  na dziury  w dro
gach.  Czy  będą  mieć  powody  do  niezadowolenia  również  w  tym 
roku? 
W  budżecie  przewidziano  odpowiednie  kwoty  na  remonty 
cząstkowe  i  wszystkie  dziury  zostaną  usunięte.  Stosowany  od 
paru  lat sposób przeprowadzania  naprawy jest bardziej skutecz
ny,  wykonane  łatanie  trzyma  dość  dobrze. 
Część  dróg  naprawia  się  doraźnie,  część  przeznacza  się  do 
remontów  kapitalnych.  Czy  wszystkie  prace  są  kontrolowane 
przez Komisję Gospodarki  Komunalnej  RM , której  pan przewod
niczy? 
Jeżeli  chodzi  o  remonty  cząstkowe  to  konieczne  naprawy 
zostaną  ustalone  po  wspólnym  przeglądzie.  Uzgodniliśmy,  że 
po  zimie Komisja  razem  z pracownikami  UM  dokona  lustracji 
dróg  i  wtedy  zostaną  podjęte  ustalenia  o  wykonaniu  robót 
cząstkowych.  Natomiast  remonty  kapitalne  są  ustalane  przy 
konstruowaniu  budżetu. 
Mieszkańcy  dzielnic  peryferyjnych  mówią,  że  są  zaniedbywani. 
Czy  tak  jest  faktycznie? 
Ten  zarzut  faktycznie pojawia  się.  Komisja  zaleciła  prowadze
nie zapisu wszelkich  prowadzonych  remontów,  napraw  i ponie
sionych nakładów na  każdej ulicy, drodze na której prowadzi  się 
roboty.  Pozwala  to  śledzić  ilość  wydanych  pieniędzy  na  drogi 
w poszczególnych  rejonach  Ustronia. Staramy się jako  Komisja 
rozkładać  inwestycje  możliwe  równomiernie  we  wszystkich 
dzielnicach.  Nie  jest  to  jednak  jedyne  kryterium.  Trzeba  też 
uwzględnić  w jakim  stopniu  wydane  pieniądze  usprawnią  ruch 
w  danym  terenie,  ilu  mieszkańców  będzie  z  tego  korzystać. 
Czym  jeszcze  zajmuje  się  Komisja  Gospodarki  Komunalnej? 
Odśnieżaniem,  oświetleniem  ulic,  zahaczamy  też  o  problemy 
związane z oczyszczaniem  miasta, gospodarki  ściekowej. Jest  to 
szeroka  problematyka. 
Wynik a  z  tego,  że  głównie  współpracujecie  z  Wydziałem  Tech
niczno  Inwestycyjnym  UM .  Jak  ta  współpraca  się  układa? 
W  zasadzie  dobrze.  Zgłaszane  przez  nas  wnioski  są  opracowy
wane  przez  pracowników  Urzędu  Miejskiego,  jeżeli  zachodzi 
potrzeba  są  wspólnie  dyskutowane  na  posiedzeniu  Komisji. 
W tym roku  praktycznie nie było akcji  zimowej. Nie  zużyto  więc 
wszystkich  pieniędzy.  Na  co  zostaną  przeznaczone? 
Trudno  już  teraz  mówić  o  rozliczeniu  całej  akcji  zimowej. 
Dochodzi  oczyszczanie  po  zimie  i wtedy  zobaczymy  ile  pienię
dzy  zostanie.  Musimy  też  pamiętać  o  jesieni. 
Jednak  zaoszczędzono  już  pieniądze. 
Nic  można  ich  pochopnie  wydawać.  W  ubiegłym  roku  zima 
zaskoczyła nas pod  koniec marca.  Może  też dojść do  wcześniej
szej  zimy.  Wiemy  już  z  doświadczenia,  że  pierwsze  śniegi 
stwarzają  najwięcej  kłopotów.  O  tym  musimy  pamiętać.  Jak 
ciężka  by  nie  była  zima,  należy  jej  nadać  cechy  normalności. 
Każda  dzielnica  domaga  się  chodników.  Jak  na  to  reagujecie? 
Praktycznie  wszystkie  chodniki  w  mieście,  a  w  każdym  razie 
olbrzymia większość, wymaga przełożenia. Teraz chcemy  wyko

lę dokończenie  na  str.  2) 

Wiosna  wychodzi  na  pola.  Fot.  W. Suchta 

BAJ RAMA  W  JASZOWC U 
Już  kilkakrotnie  pisaliśmy 

o  pobycie  uchodźców  bośnia
ckich  w  Ustroniu.  Do  31  sty
cznia  1993  przebywali  oni 
w  naszym  kraju  na  zaprosze
nie rządu na  wizach  turystycz
nych.  Od  grudnia  1993  starali 
się o otrzymanie statusu  ucho
dźcy.  Obecnie  wszyscy  go  już 
otrzymali  i  mają  prawo  do 
bezpłatnego  wyżywienia  i  no
clegu  oraz dziennego  kieszon
kowego  w  wysokości  5000  zł. 
Mim o  tego,  że  ich  sytuacja 
w  Polsce  się już  wyjaśniła  nie 
wiążą  oni  swej  przyszłości 
z naszym  krajem. Myślą  raczej 
o  wyjeździe  na  Zachód  albo 
o  powrocie  do  domu. 

Ustroń  od  października 
1992  jest  ich  domem.  Miesz
kają  w  Jaszowcu  w  domach 
wypoczynkowych  „Chemik" 
—100  osób  i „Sasanka" —  73 

osoby. Z pierwszej grupy,  któ
ra  do  nas  przyjechała  pozos
tało  20%  osób.  Reszta  wyje
chała  na  Zachód  lub  wróciła 
do  domu.  Dojechały  nowe 
grupy.  Obecnie  w  Jaszowcu 
przebywają  głównie  ludzie 
starsi  i  matki  z  małymi  dzie
ćmi i młodzież. Ci ostatni  uczą 
się, części udało się odbyć  pra
ktyki  zawodowe  w  ustrońs
kich  zakładach  pracy. 

Dobiegł  końca  muzułmańs
ki  post  —  Ramadan.  Część 
uchodźców  jest  wyznawcami 
islamu.  Swój  post  poświęcili 
Sarajewu.  Ramadan  trwa 
przez  miesiąc.  Codziennie  od 
wschodu  do  zachodu  słońca 
Muzułmanie  nie przyjmują ża
dnych  pokarmów  ani  płynów. 
Godziny  postu  wyznaczają 
wschody  i  zachody  słońca. 

(dokończenie  na  str.  4) 

UWAG A  WŚCIEKLIZNA ! 
Ostatni o  cora z  częście j  dochodz ą  do  nas  niepokojąc e 

informacj e o przypadkac h wścieklizn y w  okolicznyc h gmi 
nach  —  Górkach ,  Brennej ,  Wiśle .  Równie ż  w  Ustroni u 
doszł o do niebezpieczneg o zdarzenia . Na Równic y dw a psy 
został y pogryzion e prawdopodobni e przez wściekłeg o liea . 
Okazało  się ,  i e  właścicie l  tyc h  peó w  nie  zaszczepi ł  ich 
przeci w  wściekliźni e  w  zeszły m  roku .  Państwow y  lekar z 
weterynari i z Cieszyn a ukara ł go mandatem , zaś psy znaj : 
duj ą  pod stał ą  obserwacją .



(dokończenie  na sir.  2) 

rzystać moment  prowadzenia  w mieście prac  telekomunikacyj
nych i ciążący na wykonawcy  tych  robót wymóg  doprowadzenia 
chodnika  do  stanu  pierwotnego.  Na  odcinkach  gdzie  chodniki 
te były w bardzo  złym  stanie  chcemy  partycypować  w  kosztach 
przy  odtwarzaniu  chodnika,  tak  by  doprowadzić  go  do  stanu 
lepszego  niż  przed  robotami.  Można  na  przykład  wymienić 
płyty  na  całym  chodniku  a  nie  tylko  na  przekopie. 
Wiele  mówi  się  o  chodniku  na  Zawodzie.  Kierownicy  DW 
twierdzą,  że  radni  nie  rozumieją  potrzeb  Zawodzia? 
Uważamy, że Zawodzie przynosi dochody miastu i znajduje tam 
zatrudnienie wielu mieszkańców. Poza  tym, musimy  coś  zapew
nić  przyjeżdżającym  gościom.  Dlatego  stale  musimy  pamiętać 
o wyglądzie Zawodzia,  aby przyjezdni, najogólniej mówiąc, byli 
zadowoleni  z  pobytu. 
Czy  kierownicy  domów  wczasowych  składają  jakieś  wnioski? 
Rada  Koordynacyjna DL R  złożyła propozycje zadań do  wyko
nania w dzielnicy  Zawodzie,  które  są  uwzględniane  w miarę jak 
pozwala  na  to  budżet  miasta. 
Jest  pan  również  członkiem  Komisj i  Przetargowej   RM .  Czym 
głównie  się  zajmujecie? 
Komisja  Przetargowa  pilnuje  prawidłowości  przeprowadzenia 
samego przetargu. Sprawdzamy  czy zostały zachowane  wymogi 
ogłoszone  w  przetargu.  Nie  decydujemy  o  tym  co  zostaje 
sprzedane.  Decyzje  o  zbyciu  mienia  komunalnego  są  pode
jmowane  poprzez  uchwały  Rady  Miejskiej. Warunki  przetargu 
określa  Zarząd  Miasta.  Są  różne  przetargi.  Na  przykład  miesz
kania  sprzedaje  się  w  przetargu  ograniczonym,  czyli  dla  osób 
będących  na  liście  oczekujących  na  przydział  mieszkania. 
Czyli  trzeba  pierwsze  znaleźć  się  na  tej   liście  by  uczestniczyć 
w  przetargu? 
Tak. 

A  czy  były  przetargi  nieograniczone  na  mieszkania. 
Z  tego  co  wiem,  nie.  Raczej  mieszkania  miejskie  sprzedawano 

Wykarczowano pnie przy  alejce między  ulicami  Hutniczą  i Słoneczną. 
Obecnie  trwa  rekultywacja  terenu.  Fot.  W. Suchta 

tym,  którzy  się  już  wcześniej  o  nie  starali  i  zostali  zakwali
fikowani. 
A jak  ocenia  pan  obecną  Radę  Miejską? 
Czytając o  pracy  innych  rad  i występujących  tam  konfliktach, 
uniknęliśmy  skłócenia,  co  nie  znaczy,  że  nie  było  ostrych 
wystąpień. Oczywiście  głosowania  były  różne,  co  było  natural
ne,  gdyż  mieliśmy  różne  podejście  do  wielu  spraw. 
Co  radziłby  pan osobom  startującym  w  tegorocznych  wyborach 
samorządowych? 
Trzeba  zarezerwować  sobie dużo  czasu  na  tę pracę.  Szczególnie 
dotyczy  to  tych,  którzy  obejmą  różne  funkcje  w  przyszłej 
Radzie.  Wydaje mi  się, że  te  osoby,  które  dziś mówią,  że nie są 
w  stanie  w  przyszłej  kadencji  pracować  w  Radzie,  robią  to 
głównie dlatego,  że nie pozwala  im na  to praca  zawodowa,  brak 
czasu.  Bycie  radnym  pochłania  go  wiele. 
Czy jako radny spotkał się pan z oznakami niechęci mieszkańców? 
Jest  naturalną  rzeczą,  że  są  zastrzeżenia  do  naszej  pracy,  gdyż 
nie  da  się  zrealizować  wszystkich,  nawet  tych  najbardziej 
potrzebnych  spraw,  a  ocena  co  należy  wykonać  w  pierwszej 
kolejności jest  u  różnych  osób  różna.  Jednak  w  podejmowaniu 
decyzji uczestniczy duża  ilość osób, zaś w komisjach  Rady  biorą 
udział  fachowcy nie będący radnymi.  W dyskusjach  uwzględnia 
się  wpływające wnioski  mieszkańców,  Zarządów  Osiedli,  więc 
decyzji  nie  podejmuje  się  jednoosobowo. 
Jak  pan ocenia  kadencję  tej   Rady? 

Uczyliśmy  się samodzielnego  zarządzania. W  pierwszym  okresie 
dużo  czasu  poświęciliśmy  na  organizowanie  się,  ale  było  to 
ułatwienie w późniejszej pracy.  Oczywiście życie nakazuje pewne 
zmiany,  ale  podstawy  funkcjonowania,  współpracy  z  Urzędem 
Miejskim zostały zrobione i teraz wypada to  tylko  kontynuować. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

MINISTE R  O  OBWODNIC Y 
Dziś  kolejna  odpowiedź  na  interpelację  posła  K.  Wilk a 

w  sprawie  ustrońskiej  obwodnicy.  Minister  Transportu  i  Gos
podarki  Morskiej  Bogusław  Liberacki  pisze  w  niej  m.  in.: 
problem  uciążliwości  ruchu  na  istniejącym  przejściu  w4v  drogi 
przez  miasto  jest  w  resorcie  transportu  i  gospodarki  morskiej 
dobrze  znany.  Podzielam  opinię  o  konieczności  i  pilnej  po
trzebie  zakończenia  tego  przedsięwzięcia. 

Wielkości  nakładów  przeznaczonych  na  modernizację  dróg 
i  mostów  w  ramach  aktualnego  projektu  budżetu  dla  resortu 
transportu  i  gospodarki  morskiej  na  1994r.  nie  umożliwiają 
jednak  wprowadzenia  do  planu  robót  związanych  z  kontynua
cją  budowy  obwodnicy  Ustronia. 

Pragnę  jednak  podkreślić,  że  ostateczne  decyzje  w  sprawie 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć podejmowane są w mia
rę otrzymywanych  środków  finansowych  i uwzględniają  kolejne 
zadania  o najwyższej efektywności ekonomicznej. Jest  to  kryte
rium  podstawowe  i  dotyczy  również  wnioskowanej  budowy 
obwodnicy  Ustronia.  Dlatego  też  nie  było  możliwe  umiesz
czenie jej w ramach  ograniczonych  środków  finansowych  wśród 
zadań  wyselekcjonowanych  do  realizacji  w  1994  roku.  Nato
miast  została  wstępnie  zakwalifikowana  do  realizacji  w  latach 
19951996,  przy  udziale  kredytu  z  Banku  Światowego. 

T O  I  O W O 
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Na  budynku  dawnej  szkoły 
ewangelickiej  zwanej  „Paj ta" 
w  Cieszynie,  wmurowano 
tablicę  poświęconą  pamięci 
Jana  i  Franciszka  Michej
dów. 

  *
31letni  cieszynianin  Ma

riusz  Grzegorzek  wyreżysero
wał  film pt.  „Rozmowa  z czło
wiekiem  z szafy", który  otrzy
mał  nagrody  na  kilku  festiwa
lach. 

Uczniowie  i  nauczyciele  Ze
społu  Szkół  Gastronomiczno
Hotelarskich  w  Wiśle  uczest
niczą  w  seminariach  zagrani
cznych  w Austrii  i  Szwajcarii, 
podnosząc  swoje  kwalifikacje 
i  wiedzę. 

Fundacja  Zdrowia  Śląska 

Cieszyńskiego  zebrała  dotąd 
z  darowizn  900  min  zł. 

  *

Duże  sukcesy  odnoszą  tan
cerze  Klubu  „Dance  Step"  ze 
Skoczowa.  Młodzi  mistrzowie 
parkietu  zostali  mistrzami 
Czech. 

  *  * 
Przebogatym  zbiorem  bez

cennych  książek  może  po
chwalić  się  Oddział  Zabytko
wy Biblioteki  Miejskiej w  Cie
szynie. W  styczniu  utworzono 
samodzielną  placówkę  „Ksią

żnica  Cieszyńska",  która 
przejmie  całe  to  bogactwo. 

  *

Blisko  300  km  liczy  sieć  ga
zownicza  w  gminie  Skoczów. 
Najwięcej  żółtych  rur  (55  km) 
biegnie przez miasto  Skoczów. 
Podłączonych  jest  prawie  3,2 
tys.  budynków  mieszkalnych 
i  gospodarczych. 

  *  * 
Cieszyński Polifarb  wspiera 

dużymi  kwotami  Fundację 
Rozwoju  Kardiochirurgii 
prof.  Religi.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 
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Wiosna już rozpoczęła  swoje kalendarzowe panowanie.  Czas porzą
dki  zacząć. W Ustroniu  sprzątanie  rozpoczęło  się już  wcześniej. 

Do  tej pory pracownicy  Zieleni  Miejskiej, która  podlega  Zakładowi 
Usług Komunalnych  i Mieszkaniowych, powycinali  suche pędy, grabią 
liście pozostałe  po  jesieni. 

Rolnik z Lipowca Piotr Greń na zlecenie UM  zabrał się za likwidację 
dzikich wysypisk  śmieci. Wywiózł  6 pełnych przyczep śmieci. Na  razie 
zniknęły wysypiska przy dwupasmówce,  w Nierodzimiu,  w lasku  przy 
ul. Lipowskiej i przy ul. Skoczowskiej. Na posprzątanie czekają jeszcze 
Zawodzie,  Poniwiec  i inne  tereny,  aż po  Dobkę. 

Chociaż wiosna  to  także pora  sadzenia  nowych  roślin. Nie możemy 
się pochwalić  taką  akcją,  ponieważ  nie  ma  na  to  funduszy. Niemniej 
jednak  w  planach  jest  zamontowanie  150  nowych  ławek,  odnowie
nie  parku  za  UM  i  Parku  Lazarów.  Jest  także  projekt  utworzenia 
przejścia z Parku  Lazarów  koło Ośrodka  Zdrowia  na ul.  Mickiewicza 
oraz  zbudowanie  nowego  mostku  przez  Młynówkę  na  wysokości 
przyszłego  Domu  Opieki  Społecznej  przy  ul.  Słonecznej.  Zostaną 
zlikwidowane  pasma  trawy  na  poboczach  dróg.  Zastąpi  je  tłuczeń 
kamienny, podobny jaki zastosowano przy skrzyżowaniu na ul. Cieszy
ńskiej. 

(MD) 
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Najlepsze życzenie dla  jubilatów: 
Maria  Gomola,  lat  90,  ul. Orłowa  12 
Józef  Czyż,  lat  85, ul.  Porzeczkowa  5 
Maria  Kral,  lat  80,  ul.  Lipowska  59 
Gertruda  Urbańczyk,  lat  80, ul.  Stalmacha  13 
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Kontenery chłodnicze hurtowni mieszczącej się przy ul. Konopnickiej 
nie  pozwalały  spać  mieszkańcom  pobliskich  osiedli.  Ich  interwencje 
u  właściciela  hurtowni,  początkowo  bezskuteczne,  przyniosły  efekty, 
gdy w całą  sprawę włączyły się służby miejskie. Obecnie, jak  zapewnili 
nas pracownicy hurtowni, kontenery chłodnicze zostały na tyle wyciszo
ne, że nie powinny przysparzać już kłopotów mieszkańcom  okolicznych 
domów.  Fot.  W.  Suchta 
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Burmistrz  Miasta  Ustronia  zawiadamia,  że  zgłoszenia  dzieci  do 
przedszkoli na rok  1994/95 będą przyjmowane w terminie od 01.04. do 
30.04.1994  r.  Zapisy dzieci  sześcioletnich  (klasy  „0" )  prowadzą  tylko 
przedszkola. 
Wobec konieczności  określenia  ilości  miejsc w przedszkolach  prosimy 
o przestrzeganie  podanego  terminu. 

O,  którzy  od  nas odeszli: 

Rudolf Starzyk,  lat  64, ul. Daszyńskiego  52/15 
Emilia Sikora,  lat  66, ul.  3 Maja  3 
Józef  Niemczyk,  lat  70, ul.  Partyzantów  8 
Zuzanna  Cieślar,  lat  69, ul.  Palenica  11 
Dominik  Wyskiel,  lat  83, ul.  Szeroka  73 
Pelagia  Zagórska,  lat  86, ul. Graniczna  5 
Edward  Mendrek,  lat  74, ul. Wiślańska  14 

KRONIKA  POLICYJNA 

10.03.94r. 
O  godz.  17.15. Komisariat  został 
powiadomiony o kradzieży samo
chodu  marki  Fiat  125p z  garażu 
przy  ul.  Pasiecznej.  W  wyniku 
podjętych  działań  o  godz.  19.00 
sprawca  kradzieży  został  zatrzy
many, a pojazd odzyskany i zwró
cony  właścicielowi. 

11.03.94  r. 
O godz. 19.10 na ul. 3 Maja doszło 
do  wypadku  drogowego,  w  któ
rym mieszkaniec Ustronia,  kieru
jący  samochodem  Fiat  126p,  po
trącił pieszego, który nagle wtarg
nął na jezdnię. Kierujący trzeźwy. 
Pieszy  z obrażeniami  ciała  został 
przewieziony do Szpitala  Śląskie
go w  Cieszynie.  Prowadzone  jest 
postępowanie  w celu  wyjaśnienia 
okoliczności  i przyczyn  wypadku. 

12/13.03.94  r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
baru  „Wrzos"  przy  ul.  Grażyńs
kiego.  Sprawca  zabrał  papierosy, 
alkohol  i  artykuły  spożywcze. 

Wstępne  straty  oszacowano  na 
ponad 5 min zł. Jeszcze tego same
go dnia,  tj.  13.03.94,  zatrzymano 
mężczyznę podejrzanego  o doko
nanie tego włamania. Jest on mie
szkańcem  Dziwnowa.  Przy  za
trzymanym  odnaleziono  rzeczy 
pochodzące z baru.  14.03.94  Pro
kurator  Rejonowy  w  Cieszynie 
zastosował  areszt  tymczasowy 
wobec sprawcy  włamania. 

15.03.94  r 
W  godzinach  wieczornych  przy 
ul. Leśnej doszło do włamania  do 
budynku  jednorodzinnego.  Spra
wcy wykorzystali  chwilową  nieo
becność domowników i po penet
racji  pomieszczeń  domu  skradli 
magnetowid  wyroby ze złota  i in
ne  wartościowe  przedmioty  war
tości  około  12 min  zł. 

16.03.94  r. 
O godz. 18.30 na skrzyżowaniu ul. 
Daszyńskiego z Ogrodową  miesz
kanka  Wisły, kierująca  samocho
dem Fiat  126p, wymusiła piersze
ństwo  na  prowadzącym  samo
chód Fiat  126p. Uczestnicy kolizji 
trzeźwi. Nałożono mandat  karny. 

STRAŻ  MIEJSK A 

27.11.  —  10.03.94 —  Interwenc
ja  w sprawie zanieczyszczania  ul. 
Katowickiej —  wysypana  ziemia 
z kamieniami.  Ustalono  winnego 
i nakazano uporządkowanie  tere
nu.  Na  osobę  odpowiedzialną  za 
zanieczyszczenie nałożono najwy
ższy mandat  karny. 

Interwencja na ul. Tartacznej od
nośnie spalenia  śmieci.  Nałożono 
mandat  karny. 

Zatrzymano  mieszkańca  Ustro

nia,  który  zakłócał  porządek  pu
bliczny przy ul. 3 Maja w okolicy 
stawu  kajakowego. 

11.03.94—Kontrola 
przy  ul. Akacjowej. 

porządków 

14.03.94—Rozpoczęto  kontrolę 
porządków  w  Nierodzimiu. 

15.03.94—Nakazano  naprawę 
rozbitej latarni  przy Motelu  „Po
lana". 

16.03.94—Nakazano  przeprowa
dzenie porządku  wokół  budynku 
Poczty. 

Ze zbiorów Muzeum 
Od początku  lat 90tych Koło Pszczelarzy w Ustroniu posiada swoją 

siedzibę w niewielkim  obiekcie  przylegającym do  Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa.  Aby  zasygnalizować  swoją  obecność  na  tym  terenie 
pszczelarze wyeksponowali  obok Muzeum 5 różnego typu uli. Egzemp
larz zaprezentowany  na pierwszym planie świadczy o fantazji i talencie 
rzeźbiarskim  wykonawcy.  Przypominamy,  że  Koło  Pszczelarzy 
w  Ustroniu  istnieje  od  1929  roku,  a  więc  w  tym  roku  przypada 
65rocznica  jego  istnienia. 

Fot.  W.  Suchta 
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BAJ RAMA W  JASZOWCU 
(dok.  ze str.  1) 

Fot. W. Suchta 

Ramazanska  Vaktija za Saraje
wo trwała do  13 marca, w którym 
to dniu  w „Sasance"  obchodzono 
Ramazanską  Bąjramę  —  koniec 
postu. Z tej  okazji  na  uroczysty 
obiad  zaproszono  licznych  gości, 
szczególnie  osoby  zajmujące  się 
pobytem Bośniaków w Polsce. Po
dano tradycyjne potrawy przyrzą
dzone przez uchodźców,  pieczoną 
baraninkę  i  „bulkę"  — ciasto 
z mięsem i jarzynami. Były owoce 
południowe i słodycze. Dzieci pod 
kierunkiem  dorosłych  przygoto
wały  pieśni  związane  ze  świętem 
i  z rodzinną  ziemią.  Z  okazji  ob
chodzonego  święta  do  Jaszowca 
przyjechali  mułłowie,  by  wraz  ze 
swymi  współwyznawcami  dopeł
nić obrządków religijnych. 

Obecnie  uchodźcami  zajmuje 
się  Samodzielna  Jednostka  Bu
dżetowa  MSW  dś  Finansowania 
Pobytu  Uchodźców.  Główna  sie
dziba znajduje się w Dębaku  pod 
Warszawą,  a dyrektoruje jej Elż
bieta  Przychodzień,  sprawująca 
również nadzór nad pobytem  Bo
śniaków w Ustroniu.  Powiedziała 
ona  nam,  że wszystkie  sprawy 
związane z uchodźcami  załatwiać 
trzeba  na  odpowiednio  wysokim 
szczeblu,  tak  by  z góry  wyłączyć 
wszelkie nieporozumienia. O tym, 
że  wytypowano  na  ośrodki  dla 
uchodźców z byłej  Jugosławii te 

znajdujące  się  w województwie 
bielskim,  zdecydowało  to,  że  tu 
najlepiej układała  się  współpraca 
z władzami. Nie bez znaczenia był 
też  bardzo  przychylny  stosunek 
miejscowej ludności do ich poby
tu. Nie odnotowano niechęci, za
drażnień.  Mogą  już  podejmować 
pracę  w  naszym  kraju  na  pod
stawie  zezwolenia  wydanego 
przez  Rejonowe  Biuro  Pracy. 
Wiadomo, że o pracę nie jest teraz 
najłatwiej,  ale  niektórzy  zdołali 
załatwić  sobie  jakieś  dochodowe 
zajęcie.  Np.  jeden  z Bośniaków 
pracuje na kolei, gdzie został cał
kowicie zaakceptowany przez po
zostałych  pracowników.  Obecnie 
całość  pobytu,  a więc  opłacenie 
kieszonkowego,  noclegów,  wyży
wienia pokrywa MSW, natomiast 
środki na naukę i adaptację w ob
cym  państwie  finansuje  Wysoki 
Komisarz  ONZ  d^  Uchodźców. 
Nie  znaczy  to  wcale,  że  nie  ma 
konfliktów.  Wielu  naszych  gości 
marzy o wyjeździe na Zachód  lub 
o  powrocie  do  kraju.  Nie można 
im  tego  utrudniać, a przeciwnie, 
pomagać w każdej sytuacji. Obec
nie  wszystkie  sprawy  związane 
z  pobytem  uchodźców  z Bośni 
zamierza  wyjaśnić  Komitet  Hel
siński,  którego  przedstawiciele 
mają  się  zjawić  w najbliższych 
dniach  w Ustroniu. 

Fot.  W.  Suchta 
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16 marca  w sali  sesyjnej UM  odbyło  się spotkanie,  które  być 
może  w  przyszłości  zaowocuje  powstaniem  w  Ustroniu  nowej 
fundacji,  zajmującej  się wszystkimi  ludźmi  potrzebującymi 
pomocy  w  naszym  mieście. 

W  spotkaniu  wzięli  udział  zastępca  burmistrza  Tadeusz  Duda, 
prezes TONN  Andrzej  Georg — jako inicjatorzy całego przedsięw
zięcia  oraz  przedstawiciele  różnych  organizacji  charytatywnych 
działających  w naszym  mieście,  szkół,  służby  zdrowia,  innych 
fundacji, domów  wczasowych, MOPSu  i Wydziału  OKSiR  UM. 

Próby  zjednoczenia  organizacji  charytatywnych  w Ustroniu 
trwają  już  od czterech  lat.  Dochodziło  do  spotkań  Komisji 
Charytatywnych.  Na  gruncie  ich  porozumień  powstała  idea 
utworzenia Towarzystwa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi,  z po
wodzeniem  zrealizowana.  Towarzystwo jednak  liczy  sobie 40  do 
50  aktywnych  członków  i  nie  jest  w stanie  działać  na  rzecz 
większej liczby ludzi. Ograniczyło się praktycznie tylko do  opieki 

IMOWA  FUNDACJ A 
nad  Ośrodkiem  dla  Dzieci  Niepełnosprawnych  w  Nierodzimiu. 
Nie  ma,  tak  potrzebnego  dzisiaj  przebicia  dużej  organizacji 
w  staraniu  się  o  pieniądze.  Zastanawiano  się  nad  sposobem 
powiększania  potencjału  i zdecydowano  się na  utworzenie  fun
dacji  na  rzecz niepełnosprawnych.  Biorąc jednak  pod  uwagę  to, 
że  w  Ustroniu  pomocy  potrzebują  nie  tylko  niepełnosprawni, 
pojawiła się propozycja utworzenia szerszej fundacji, która swoją 
działalnością  objęłaby  także osoby bezdomne,  uzależnione,  kale
kie, samotne.  Fundacja  ta miałaby  zrzeszać  te organizacje,  które 
zajmują się w Ustroniu  wszelaką  pomocą.  Miałyby  one  wówczas 
większą  siłę przebicia  w staraniu  się o  środki  finansowe z krajo
wych  funduszy,  choćby  dzięki  temu,  że wnioski  te  byłyby 
koordynowane  i  nie  wykluczały  się  nawzajem. 

Dlaczego zdecydowano  się na  formę fundacji? Jest  to  obecnie 
dość popularna  forma działalności,  która  umożliwia  prowadze
nia  działalności  gospodarczej  oraz  cieszy  się  zazwyczaj  zaufa
niem  darczyńców  krajowych i  zagranicznych. 

Jaką  działalnością  dokładnie  zajmuje  się  przyszła  fundacja 
oraz  jakie  osoby  obejmie  swą  pomocą  to  wszystko  zależy  od 
tych  organizacji,  które  zdecydują  się  przystąpić  do  niej.  Aby 
fundacja mogła  rozpocząć działalność gospodarczą  musi  zebrać 
kapitał ponad  10 min zł. Uczestnicy zebrania otrzymali  materia
ły  informacyjne,  m.  in.  projekt  aktu  notarialnego,  deklarację 
o  przystąpieniu  do  fundacji jako  fundator.  Materiały  te  mają 
zostać złożone do  15 kwietnia w sekretariacie  UM .  Organizacje, 
które  zdecydują  się  na  udział w tym  nowym  przedsięwzięciu 
spotkają  się  ponownie  18  kwietnia.  (MD) 

* * * 

Na  spotkaniu  rozdano  ankiety  w sprawie  przewozu  osób 
niepełnosprawnych  w  Ustroniu.  Wiąże  się  to z  projektem 
zakupu  dla  ustrońskich  niepełnosprawnych  specjalnego  auto
busu.  Może  pójdą  za tym  i  dalsze  działania  na rzecz  np. 
likwidacji  barier  architektonicznych.  (MD) 

J'—  i!!ii!iiiiaiiylllliiii M 

Górnośląski e  Centru m 
Rehabilitacyjn e  „REPTY " 

II 

odd a w  ajencj ę  kor t 
tenisow y  ziemny . 

Wiadomość : tel   2586^ 

g  Okazja  zaoszczędzenia  czasu i pieniędzy! 
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BOLERO  NA  HARMONIJC E 

Fot.  W. Suchta 

11  marca  w  Restauraq'i  „Parkowa"  odbył  się  koncert  Tria  Har
monijek Ustnych CON  BRIO zespołu  o wspaniałej przeszłości. Wielo
krotnie  brali  udział  w różnego  rodzaju  festiwalach  i  konkursach, 
zajmując czołowe  miejsca.  Do  największych  osiągnięć zaliczają  trzy
krotne  zdobycie  tytułu  Mistrzostw  Świata  w  grze  na  harmonijkach 
ustnych. Po ostatnich takich mistrzostwach, które odbyły się w Detroit, 
muzycy wycofali się już ze współzawodnictwa,  ale nadal  są  zapraszani 
przez  organizatorów  jako  gwiazdy  uświetniające  przebieg  różnych 
konkursów. 

Już jak  pisaliśmy  w poprzednim  nr  GU,  zapowiadając występ  tria 
w  składzie  Zygmunt  Zgraja,  Zdzisław  Kuniniec,  Janusz  Zając,  ich 
repertuar jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Podczas występu w „Par
kowej" trzej panowie starali  się udowodnić, że harmonijka ustna to nie 
tylko dziecięca  zabawka,  ale przede  wszystkim  instrument  muzyczny. 
Swój występ  rozpoczęli  od  koncertu  cdur  Antonio Vivaldiego. Dalej 
mogliśmy wysłuchać między innymi bardzo trudnego w transkrypcji na 
harmonijkę tańca hiszpańskiego „Malagueña"  a także „Bolera" Rave
la,  które jako  pierwsi  opracowali  na  harmonijki  ustne  właśnie  człon
kowie  CON  BRIO.  Oprócz  tego  zagrali  wiązanki  melodii  z  musicali 
„West Side Story",  „Skrzypek  na dachu",  „Opera za trzy grosze". Na 
zakończenie  Zygmunt  Zgraja  zaprezentował  najmniejszą  harmonijkę 
ustną  na jakiej można  grać. Jest  to  kilkucentymetrowe  maleństwo, na 
bardzo długim  łańcuszkuzabezpieczeniem  przed  połknięciem.  Po wy
stępie poprosiliśmy  CON  BRIO  o kilka  słów: 
Panowie już  kilk a razy byli w Ustroniu. Co sprawia, że tak chętnie do nas 
wracacie? 
Przede wszystkim  ludzie,  którzy  nas  tutaj przyjmują. No i nie ma  co 
ukrywać — świeże powietrze. W porównaniu ze Śląskiem to prawdziwy 
szok. 
Czy przyjazdy do Ustronia wiążą się tylko z koncertami? 
Nie tylko, kiedyś nawet dość często udawało nam się spędzać tutaj urlopy. 
Kiedy ostatnio byli panowie w Ustroniu? 
Dwa lata temu. Mieliśmy koncerty w Szpitalu Uzdrowiskowym  i w Am
fiteatrze. Nie chwaląc się, ale naprawdę przy bardzo dużej publiczności. 
Harmonijk a ustna to zabawka czy  instrument? 
Na pewno instrument  i tak  to  wszyscy już  traktują. 

Madga  Dobranowska 

U W A G A : 
Szpitale, domy wczasowe, restauracje, pensjonaty 

firm a  DEKOR 
poleca  usługi  szycia  i sprzedaży 
pościeli,  firan ,  zasłon,  obrusów, 
ręczników,  prześcieradeł. 
USTROŃ,  ul. LECZNICZ A  15, TEL . 3663 

USTROŃSCY 
TWÓRC Y 

Jan  Dudys  urodził  się 
w  1968  roku  w  Wiśle. Od 
urodzenia  mieszka  w Ustro
niu  gdzie  ukończył  Szkołę 
Podstawową  nr  1, LO im.  Sta
lmacha  w Wiśle,  by  następnie 
studiować  na  Akademii  Rol
niczej w  Krakowie.  Swe  zain
teresowania plastyczne  skupia 
głównie na rysunku i rzeźbie w drewnie. Twórczością  zajmuje się 
w  chwilach  wolnych.  Przynależąc  do grupy  „Brzimy" ma 
nadzieję  na kontakty  z  innymi  plastykami  i  poprzez  to na 
poprawę swego warsztatu  twórczego. Artysta najchętniej rysuje 
ludzkie  twarze i rzeźbi  postacie. 

HiBMMBHimillBaHimifllM M 

Z  DREZN A llllllüiiiüiuiiiiúililHioii: ! 

W  sobotnie  popołudnie  12  marca  w  kościele  ewangelic
koaugsburskim w Ustroniu koncertował chór kościoła pod wezwaniem 
ap. Tomasza  z w Drezna. Wysoka kultura muzyczna zespołu  pozwala 
mu  prezentować  utwory  Feliksa  Mendelssohna,  Heinricha  Schutza 
i  Grzegorza  Gorczyckiego.  Szczególnie  zachwycała  skala  możliwości 
wokalnych  i perfekcja wykonań poszczególnych utworów tego niewiel
kiego,  bo zaledwie dwudziestoosobowego  zespołu.  Na  pewno  było  to 
ciekawe doświadczenie dla wszystkich przybyłych, szczególnie że ustro
niacy  ze  śpiewaniem  chóralnym  stykają  się  dość  często,  choćby  za 
pośrednictwem  kilku  chórów  działających w naszym  mieście. 
Teraz, gdy mamy możliwości jeżdżenia po caiym świecie, często chętniej 
odwiedzamy Zachód. Nasz chór  stara się pamiętać o wszystkich krajach 
Europy,  także  tych wschodnich.  Dlatego koncertujemy  w Czechach, na 
Węgrzech i w Polsce — mówił zebranej publiczności dyrygujący chórem 
Siegfried Herman — kantor  kościoła  w Dreźnie. 

Rolę  gospodarza  tego  wieczoru  przejął  na  siebie  chór  ewangelicki 
z Bładnic otwierając i kończąc koncert.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

Urząd Miejski Informuje, że nadal obowiązuje zakaz  uprawy maku. 
Przeprowadzane będą kontrole, a sprawy osób, które nie zastosują się 
do zakazu, kierowane będą  do kolegium  d/s  wykroczeń. 
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Ogłoszenia  drobne 

Zamienię M3 własnoścowe na podob
ne  w Ustroniu  lub  okolicy.  Ul.  B. 
Głowackiego  22/24 m 55, 97200 To
maszów  Mazowiecki. 

Zatrudnię  krawcowe na umowęzlece
nie. Tel.  3663. 

Wartburg  1982 sprzedam  —  6000000 
zł.  Daszyńskiego 46. 

Nowo  otwarte  Biuro  Rachunkowe, 
Ustroń  ul.  Myśliwska  13 zaprasza: 
zeznania podatkowe za 1993 r., księgi 
przychodów  i  rozchodów.  Od  ponie
działku do piątku  od  15—18. 

Sprzedam  rury  kamionkowe.  Ustroń 
tel.  3498. 

Pilnie  poszukuję  domu  do  wynajęcia 
z telefonem. Ustroń,  ul.  Daszyńskiego 
40. 

Tania  odzież!  Hurtownia  i  sklep. 
UstrońPolana,  ul. Świerkowa 32. 

Znakowanie  samochodów  —  ponie
działek, środa, piątek —  12.00—17.00. 
Ustroń,  ul. Stalmacha 7, tel.  2601. 

Już  wiosna!!!  Jeśli  masz  niesprawny 
rower. Zapraszam! Janusz Łukosz,  na
prawa  rowerów.  Ustroń,  ul. Olchowa 
3 k. Marabu. 

PRYWATN Y 
GABINE T 

OKULISTYCZN Y 
lekarz medycyny 
Barbara Sawaryn 

UstrońZawodzie, 
Hotel  „Tulipan" , 
ul.  Szpitalna  21 

—  badanie ostrości wzroku 
u dzieci i dorosłych 

—  dobieranie  okularów 
—  badanie dna  oka 
—  mierzenie  ciśnienia  śródgai

kowego 
10%  zniżki  dla  rencistów 

g o d z i n y  p r z y j ę ć : 

poniedziałek  15.00—16.00 
środa  9.00—10.00 

od maja: poniedziałek,  środa 
18.00—19.00 

C l  U C H O  LAI M D 
ATRAKCYJNAMODNA 

odzioż z Importu. Pełny wybór  rozmia
rów  I barw. Damska, męska, dziecięca. 

róg  Daszyńskieg o  i  Konopnickie j 

SONY S H AR P Panasonic  CU RTI S  PHI  U PS 

U S T R OŃ  UL. G R A Ż Y Ń S K I E GO l a 

A N T E N Y  SA T + monta ż 
s.c. «STANDARD» 

Z A P R A S Z A  U S T R OŃ  T e l .  2 3  34 

RAT Y  RAT Y  RAT Y  RAT Y  RAT Y  RAT Y 

.H.

M I N I  L I S T A 
Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej i Zakładowy  Dom  Kultury  „Kuźnik" 

zaprasza  dzieci  i  młodzież  szkół  ustrońskich  do  wspólnej  zabawy, 
organizując „Ustrońską  MiniListę  Przebojów". 

Zgłoszenia  prosimy  składać  w sekretariacie  domu  kultury  w  dni 
robocze od godz.  14—16, do 30 kwietnia. 

Eliminacje odbędą  się 17 maja w ZDK  „Kuźnik" o godz. 16. 
Organizatorzy 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY ! 
DZIĘKUJEM Y  TY M WSZYSTKI M  MIESZKAŃCOM , 
KTÓRZ Y  NI E CZEKAJĄ C  NA  APEL  I   NA  KALEN 
DARZOW Ą  WIOSNĘ  PRZYSTĄPIL I   DO PORZĄDKO 
WANI A  SWOICH  OBEJŚĆ.  MAM Y  NADZIEJĘ ,  ZE ZA 
WASZY M PRZYKŁADE M  PÓJDĄ  INNI . PROSIMY ,  BY 
PRZY  OKAZJ I   PALENI A  GAŁĘZ I  I  SUCHYCH  LIŚCI 
NI E  WRZUCA Ć  DO  OGNISK  OPON,  PLASTIKÓ W 
I   INNYC H  PRZEDMIOTÓ W  POWODUJĄCYC H  ZA
TRUCI E  ŚRODOWISKA  NATURALNEGO . 
MAM Y  NADZIEJĘ ,  ŻE WASZ  PRZYKŁA D  ZMOBILI 
ZUJ E  DO PORZĄDKÓ W  WASZYC H  SĄSIADÓW. 

BURMISTR Z  MIAST A  USTROŃ 

Wystawy: 

Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1, tel.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońską  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 
—  wystawa  i sprzedaż prac plastyków  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  24.03.1994 r. o godz. 17.00 Wernisaż wystawy prac dzieci niepełno

sprawnych  z  Ośrodka  w Nierodzimiu  połączony 
z koncertem  dzieci z Ogniska  Muzycznego. 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, w niedzielę po  uprzed
nim zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a 68, tel.  2996 

czynne od wtorku do soboty od  9.00 do 13.00 
Wystawa  ekslibrisów, medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 

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

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy " 
— wystawa  staia  CIR — Rynek 7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  3244) 
zajęcia stałe w kołach zainteresowań  i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki  obce,  informatyka,  taniec  towarzyski  i  współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie. 

Koncerty: 
30.3.1994 r.  WIECZÓR  PIEŚNI  PASYJNEJ 
godz. 19.00  pt. „Na  Golgotę  duszo  śpiesz" 
środa  w wykonaniu  Chóru  Ewangelickiego z Ustronia. 

Budynek  Administracyjny  Szpitala  Uzdrowiskowego 

Sport: 
25—27.3.1994 r. 
godz. 9.00—18.00 
piątek, niedziela 

3 WIOSENNY  FESTIWAL  KOSZYKÓWKI 
W  USTRONIU 
Szkoła  Podstawowa nr 2 

Kino „Uciecha": 

22—25.3.1994 r. 
godz. 17.00 i 19.00 

26—27.3.1994 r. 
godz. 17.00 

26—27.3.1994 r. 
godz. 19.00 

28—29.3.1994 r. 
godz. 17.00 

28—29.3.1994 r. 
godz. 19.00 

ADWOKAT  DIABŁ A 
sensacyjny 15 

NIEUCHWYTNY  CEL 
sensacyjny 15 

UCIEC! ALE  DOKĄD? 
sensacyjny 15 

UCIEC! ALE  DOKĄD? 
sensacyjny 15 

NIEUCHWYTNY  CEL 
sensacyjny 15 

USA 

USA 

USA 

USA 

USA 

Nowe  szyldy na budynku  Ratusza.  Fot.  W. Suchta 

é% (Zaryt a  Iktmńcki ) 



NIKNĄCE  ZAWODY 
Przed wojną  wieczorami  w chatach  lub gdzie tylko zebrała  się 

grupa chłopów,  to najpierw i najwięcej mówiono  o  pieniądzach. 
Kogóżby  pieniądz  nie  pociągał  i  to jeszcze  łatwo  nabyty. 
Niezliczona  masa  też  powstała  legend,  klechd  i baśni  na  tem 
podłożu. Wierzono  i twierdzą  tak jeszcze starzy, że każdy  skarb 
ma  w  opiece  duch  jakiś,  któremu  było  trzeba  po  znalezieniu 
skarbu  odrzucić  trzy  razy z niego  po  trosze,  za  co  „wachował 
i  przesuszoł"  te  pieniądze,  inaczej  znalazca  był  nieszczęśliwy. 
Takie  ukryte  pieniądze  miały  się  wysuszać,  a najwięcej  kiedy 
w Palmową  niedzielę  czytano  pasje w kościele. Wtedy  „chlada
cze"  wypatrywali,  gdzie  się  ogień  pokaże,  co  było  znakiem,  że 
tam  jest  skarb  ukryty. 

Pominę  różne  fantastyczne  opowieści,  a przytoczę  podanie 
0  takich,  co  znaleźli  pieniądze.  Dziwnem  jest,  że nikt  z  tych  co 
skarb  znaleźli,  nie  był  szczęśliwym.  Pierwej  przy  karczowaniu 
1  kopaniu„nowoczi"  (pola  pierwszy  raz  kopane)  zdarzało  się 
czasem,  że miano  znaleźć pieniądze.  Były  to  mniejsze  schowki, 
najwięcej w  garncu  lub  rynniku. 

Jedna dziewczyna znalazła podczas kopania  „nowoczi" w ga
rnku  srebro  w monetach.  Była  sama,  to  też w południe,  idąc  na 
obiad,  zabrała  skarb  do  domu  i ukryła  na  strychu  w  stosach 
gontów.  Miała  narzeczonego,  a ponieważ  oboje  byli  ubodzy, 
ojcowie zabraniali  im się żenić. Dziewka mówiła  narzeczonemu, 
by na  to  nie zważał,  że jakoś  wyżyją,  lecz o  skarbie  nikomu  nie 
„piskła".  Pewnego  razu,  pracując  daleko  od domu,  nagle 
zobaczyła  chatę  rodzicielską  całą  w ogniu.  Pędem  pobiegła 
i chciała  rzucić się w płomienie,  wołając „ w  szyndziołach  sóm". 
Nik t  jednak  nie wiedział, o  co jej  chodzi, a było  i za  późno,  bo 
sufit  przepalony  runął.  Dziewka  zaś  od  zapalenia  zmarła.  Po 
wystygnięciu  zgliszcz  znaleziono  zlaną  kulę  srebrną,  za  którą 
brat  zmarłej  dostał  cztery  „szajne  stówki". 

Inny  znów  też  przypadkiem  wykopał  garnek  z  pieniędzmi. 
Wyniósł je  na  strych  i tam  schował  garnek  w plewach.  Idą  zaraz 
z powrotem  do  pracy,  został  zabity  przez  deski,  które  miał  pod 
dachem  uwiązane od lat na łańcuchu.  Nietylko źle trafiło się tym, 
co dopiero  szukali  skarbów.  2 godz. od  zameczku  na  Przysłupiu 
jest okolica, nazwana  Rozpadło,  tam  pierwej było siedlisko  letnie 
„zbóników".Znaleziono  tam  cały szereg różnych  żelaz, jak  kosy, 
sztylety,  rozmaite  łańcuchy  i  inne.  Nad  wysoką  przepaścią 
wznosi  się  ogromna  skała,  która  jest  w  środku  pęknięta,  czyli 
rozpadła  się na dwoje,  od  czego wzięła nazwę  okolica.  Pęknięcie 
to  jest  jednak  zakryte,  niby  umyślnie  ruchomym  ogromnym 
kamieniem.  Na  kamiyniu  tym  wyrytych  jest  cały  szereg  różnych 
liter  i  znaków, a w  środku  słowa:  „Przewróć a nieuobanujesz". 
Mnóstwo  wysiłków  czyniono,  by kamień  ten,  zakrywający 
większą  część  rozpadliny,  usunąć,  lecz  do  dziś  się  to  nie  udało. 
Tam  mieli  razu pewnego  „zbónicy" dzielić się pieniędzmi.  Zoba
czyli  ale  pościg i wszystkie  pieniądze z rozłożonych  guni  wsuli 

OKAZJA !  Możes z  by ć  właściciele m 
Fiat a  126p 
WARUNKI :  jeżel i  dokonas z  10  za
kupó w  powyże j  200.000  zł w skle 
pac h  PSS  „Społem " w  Ustroniu . 
Szczegół y  na  afiszach . 

Telekomunikacja  Polska S.A. 
—  Zakład  Radiokomunikacji 
i Teletransmisji w Katowicach  in
formuje, że z dniem  18.04.1994  r. 
zostaje  zmieniona  częstotliwość 
emisji programu  II Telewizji  Pol
skiej,  emitowana  z Telewizyjnej 

Stacji  Retransmisyjnej  Ustroń 
— Czantoria z kanału 39. Zmiana 
kanału  dokonywana  jest  w  celu 
uzyskania  właściwych  paramet
rów sygnału TV — uniknięcia za
kłóceń  interwencyjnych w obrębie 
kanału  40 na  terenie  Ustronia. 

Fot.  W. Suchta 

w tę rozpadlinę. Owczarze później tam pasący, na drągu  wyrabia
li  formę  łyżki i udało  im  się  niekiedy  dukat  wyciągnąć 

Pewnego  razu  dwaj  poszukiwacze  zdołali  kamień  ten  trochę 
porunąć  i jeden  się  tam  wcisnął,  miejsca  było jednak  mało i on 
biedak  tak wlazł, że nie mógł się nazad  wydostać.  Wspólnik  jego 
z całej siły tak go ciągnął za nogi, aż po wielkich  trudach  i  krzyku 
zdołał  go  wyciągnąć,  lecz  biedak  dostał  „bruch"  (przepuklinę) 
i  po  trzech  latach  cierpień  zmarł. 

Innemu znów śniło się, że powinien  wyjść w szczycie Młodej hory 
na najwyższe drzewo i żeby zlecioł na Ochodzitą, a gdzie siednie,  to 
tam jest  skarb  zakopany.  Biedak cały dzień  szedł na  górę  wysoką, 
nad  wieczorem  znalazł jedno  najwyższe drzewo, wyskrobał  się nań 
do  szczytu,  ale  jak  teraz  lecieć?  Samoloty  jeszcze  wtenczas  nie 
kursowały, więc chłop smutny nad  ranem wrócił do chałupy, a żona 
już miała obliczone, gdzie i jak skarb rozlokować i co najpotrzebniej
szego zań  sprawić,  rozumie  się dla  siebie. 
Tacy  zawodowi  „chladacze"  mieli  szereg  sprzętów  pomocniczych. 
Głównym  narzędziem  były  tak  zwane  „wiyrgały" .  Była  to  różdżka 
czarodziejska, której nazwa pochodziła od  „wiyrgać", to znaczy być 
ciągle w niejednostajnym ruchu.  Był to kawał gałązki z  nieznanego 
mi  drzewa,  z  rozwidleniem  dwuramiennym  na jednym  końcu.  Na 
rozwidleniu  wisiały  różne  amulety,  jak  rozmaite  blaszki i kawałki 
sukna, czasem nawet z powieszonego. W szerzej określonym miejscu 
chodził  poszukiwacz  „chladać"  z  temi  „wiyrgułami",  które  mu 
w  rękach  „wiyrgały" ,  poruszały  się. Skoro  stanęły  nieruchomo,  to 
tam  znajdował się skarb.  (cdn) 

Jan  Proboszcz  —  „Gwiazdka  Cieszyńska" 

Od kilku dni ustrońskie drzewa poddawane są zabiegom  kosmetycz
nym, a  fachowo mówiąc formowaniu  koron.  Praca  ta została  zlecona 
przez  UM  Zakładowi  Pielęgnacji i Leczeniu  Drzew  Parkowych  i  Po
mnikowych. Drzewom obcina się wybujałe gałęzie, zabezpiecza i „opat
ruje" wszelkie rany i uszkodzenia. 
Ścięte gałęzie mają być posprząta
ne  przez  pracowników  ZPiLD
PiP.  Część  tego  „rarytasu"  jest 
zbierana  przez  prywatne  osoby, 
które w ten sposób uzyskują dar
mowy  opal. 

Foto,  tekst: M.  Dobranowska 

Salon Fryzjerski 
DamskoMęski 

Henryk  Kania  w  Rynku  obok  Banku 
poleca fachową i szybką obsługę 

po atrakcyjnie niskich cenach 
czynny  codziennie  818,  sobota  814 

Z a p r a s z a my 
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Podczas  koncertu  chóru z Drezna  już  po  kilku  pierwszych  utworach 
przełamano  bariery  między  publicznością  a wykonawcami.  Kanon 
„Libere  nos  Domine"  śpiewali  wszyscy  razem  trzymając  się  za  ręce. 
Zasługa w tym bardzo bezpośredniego w swych zachowaniach dyrygenta 
chóru  Siegfrieda Hermana,  widocznego na  zdjęciu.  Fot.  W.  Suchta 

Czy chceci e Państw o kupi ć coś tani o  i blisko ? 
Jeżel i tak , to zapraszam y 

Skład  Materiałó w 
Budowlanyc h i Rolnyc h 

UstrońHermanic e  obo k  spichlerz a 
od poniedziałk u  do piątk u  7—16, 

sobot a  7—13 

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć 
N A T U R A  W E G E T A R I A N I N 

Wędliny i wyroby  drobiowe 
Konspol  i  Indykpol 

Ustroń, ul. Daszyńskiego  26 I p. 
Czynne codziennie od 9—17 oprócz sobót 

Roztomili ustróniocy 
Ciekawe,  czy wóm też  tak mrauczóm  kocury  pod  loknami? Bo jo  na 

Manhatanie  niejedyn  roz słyszym  wieczór  takóm  kocurzóm  muzykę, 
że  aż  uszy  puchnóm.  Nó,  marzec  pumału  sie  kończy,  tóż  kocury 
muszóm  swoji  łodprawić. 

Ale wiycie, slyszalach  niedowno,  że snoci  w lutym  też jedyn  kocurek 
straszecznie  wreszczol  przed  Prażakówkóm.  Potym  sie pokozalo,  że 
młodzi,  co  tańcowali  na  Prażakówce  na  tej,  wiycie,  dyskotece,  chcieli 

jedyn  drugimu  blozna  zrobić  i kierysi  wcisnół  tego  kocurka  za  chłost 
pod czyjisikej  auto. Bor ok kocur sie chciol z tej pości  wydostać,  ale nie 
poradził.  Byl  wtedy  wielki mróz  i biydny  kocurek  zamorzl.  Ci  młodzi 
to mieli za blozna,  a kocur  to życim  przipłacił.  Na  dyć przeca  tak sie 
nie  robi.  Dyć  to je  do płaczu,  a  ni  do  śmiychu.  Jo  nie prawiym,  że 
wszyccy młodzi sóm tycy,  ale tyn, kiery  tymu  kocurowi  takóm  krziwde 
zrobił, powiniyn  by za to fest  łodbeczeć.  Jyny,  że żodnego przi  tym nie 
chycili,  tóż  tymu  piszym  o  tym,  żeby  tyn,  co  to zrobił,  wziył  se  to do 
sumiynio. 

Jak sie rozchodzi  o ty błozna,  to słyszała  żech, że jak  były  ty  zimowe 
feryje,  to  nikierym  sie  zdało,  że  już  je apryla  i ludzi  po  darmu 
z aprylym  posyłali  do  tej,  wiycie,  Cyntralnej  Recepcji. 
Tóż  ludzie przichodzili  do Cyntralnej  Recepcji  i prawili,  że kierysi  im 
dzwonił,  że  było  taki  losowani  i óni  wygrali  szumnóm  nagrodę,  jyny 
mieli przikozane,  że muszóm  se jóm  lode brać jeszcze  dzisio  w  Cyntral
nej  Recepcji  najpóźniej  do  szczwortej  godziny  po  południu.Jak  nie 
zdónżóm,  to  ta  nagroda  przepadnie.  Borocy  ludzie  nie  wiedzieli,  co 
robić. Pól biydy,jak  kiery  miyszkoł  w cyntrum  Ustrónio.  Gorzij  było, 
jak  to  trefiło  na kogo,  co miyszkoł,  dejmy  na  to,  w Nierodzimiu  abo 
w Lipowcu,  a zadzwonili  do niego powiydzmy  kole  trzecijpo  połedniu. 
Tóż jako  ón mioł na sztwortóm  do  tej  Cyntralnej  Recepcyji  zdónżyć? 
Nikierzi  woleli se aj i  taksówkę  napytać  i zapłacić  za przewóz,  coby 
jyny  na czas  po  te nagrodę  zdónżyć.  Tóż  jak  taki  borok  wpod  cały 
sfuczany  do  tej  Cyntralnej  Recepcyji  i myślol  se,  gdo  wiy,  kiela  to 
piniyndzy  nie  dostanie,  a tam  mu  powiedzieli,  że  óni  do  niego  nie 
dzwonili  i nic  o  żodnej  nagrodzie  nie  wiedzom,  tóż  tyn  biydok  nie 
wiedzioł,  czy  sie  mo  śmioć  czy  beczeć.  Kiela  to  mieli  w  Cyntralnej 
Recepcji  łostudy,  coby  takim  borokóm  wytłumaczyć,  że  se  kierysi 
z nich błozna zrobił! Jo myślym,  że jak  kiery  taki blozna z drugich  robi, 
to sie całkiym  na błoznach  nie zno.  Nó,  bo  trzeja  wiedzieć,  co  jeszcze 
idzie  uznać  za  błozna,  a  co już  ni. 

A jak  sie  rozchodzi  o  apryla,  to  w  tym  roku  to  trefi  we  Wielki 
Piontek,  tóż nie bydymy  żodnych  bloznów  robić, bo nie uchodzi  w  taki 
świynto  kogosikej  z aprylym  posyłać. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMOrl)  kończyny górne 4) kaflowy na węgiel 6) intruz 
w szafie 8) wielki pokaz 9) młodzieniec z kolorowym  „grzebie
niem"  10) rzadkie  imię męskie  11) celny  lub węgla  12) rabat, 
ulga  13) owoc  południowy  14)  sąsiad  Iraku  15)  mieszkanka 
Abisynii  16)wydechowa  lub kanalizacyjna (wspak)  17) dawny 
mieszkaniec  Meksyku  18) profesor  od  „piórka i węgla"  19) 
rumuński  taniec  ludowy  20) kawałek  ziemi z  trawą 
PIONOWO:  1)  brulion  średniowieczny  2)  setnik  w  wojsku 
rzymskim  3)  oaza  miejska  4)  przeróbka  utworu  5)  dawna 
moneta angielska  6) część garnituru  7) zlodowaciały  śnieg 11) 
poddasze  13) nowela  B. Prusa  14) syn  Dedala 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do  5 kwietnia  br. 

ROZWIĄZANI E  KRZYŻÓWKI  NR
ZDK  KUŹNIK 

Nagrodę  otrzymuje: Sławomir  Gomola  z Ustronia,  ul.  Or
łowa  1 A.  Zapraszamy  do  redakcji. 

Krzyżówka ze sponsorem  nr  12 
100 tysięcy  100 tysięcy 100 tysięcy  100 tysięcy 100 tysięcy 

GAZETA A 
 Wojsła w  Suchta . : 43450 Ustroń ,  Ryne k 

1  (Ratusz) ,  pok . nr 5. parter . Tel . 3467

: :
  r. 


