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DYRYGOWAŁ MILICJANTAMI
20 lutego w oddziale muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
w Klubie Propozycji odbyło się spotkanie z Bolesławem Miderem,
długoletnim kierownikiem artystycznym orkiestry dętej działają
cej przy Kuźni Ustroń. Na spotkanie przybyło ponad 20 osób.
Bolesław Mider mając 14 lat zasilił szeregi orkiestry, służył także
w 46 i 37 pułku piechoty. W sumie z batutą w ręku spędził 38 lat.
Za jego kapelmistrzostwa orkiestra dała 1413 koncertów, a prze
winęło się przez nią ponad 140 muzyków.
Po spotkaniu z dyrygentem poprosiliśmy go o rozmowę.
Jak zaczęła się pańska przygoda z muzyką i orkiestrą?
Bardzo mi się muzyka podobała. Jak pamiętam przez lato
zawsze w restauracji Beskid grała orkiestra. Często stałem pod
oknami i słuchałem j a k grano na skrzypcach. Kiedyś, mogłem
mieć wtedy 56 lat, 4 Pułk Strzelców Podhalańskich szedł na
ćwiczenia — kompania za kompanią, orkiestra, jacyś żołnierze
na koniach, mały kucyk wiózł bęben na specjalnym wózku. T o
była piechota. Mnie to tak urzekło że poszedłem z nimi. Razem
ze mną szli też moi koledzy, jednak koło Polany zostałem już
tylko ja. W końcu doszedłem aż do Istebnej. Tam żołnierze
wydawali obiad, nawet zjadłem dwie łyżki grochówki. Jeden ze
starszych żołnierzy bacznie mi się przyglądał i zapytał, skąd
jestem. Ja mówię, że z Ustronia, a on mnie przegnał i postraszył
pasem. Kiedy ojciec zobaczył, że interesuję się muzyką, kupił mi
skrzypeczki. Była to taka taniocha za 18 zł. Później uczyłem się
grać u emerytowanego skrzypka z Filharmonii Krakowskiej
— Mieczysława Białka. Jak miałem 1314 lat, to uczyłem się już
gry na instrumentach dętych i w tym wieku zasiliłem szeregi
orkiestry.
Kiedy został pan kapelmistrzem?
Ówczesny kierownik świetlicy pan Bojda zorganizował po
wojnie w 1948 roku orkiestrę Kuźni. D w a lata później został
redaktorem w Trybunie Robotniczej i próby przestały się
odbywać. Kiedy zbliżał się 1 m a j a 1950 roku zwołano zebranie.
Trzeba było przecież robić próby, by wystąpić. Jako, że gdy
kogoś brakowało, to zawsze ja musiałem go zastępować — obo
jętnie na jakim instrumencie, więc starsi koledzy wiedząc, że na
wszystkim potrafię zagrać chcieli, bym j a został kapelmistrzem.
Dyrektor się zgodził i tak się zaczęło. Prowadziłem orkiestrę do
roku 1980 oraz p o przerwie od 1983 do 1991.
A co pan robił podczas tych trzech lat przerwy?
W1980 roku dostałem telefon: „Mider, jutro jesteście w pracy?"
odpowiedziałem, że j u t r o mam urlop. N a to głos w słuchawce:
„W takim razie gdzie mieszkacie?". Podałem mu swój adres
i pytam kto dzwoni. Gdy usłyszałem w słuchawce, że Wojewó
dzka Komenda M O , to od razu zacząłem się zastanawiać, o co
może chodzić. Nic nie zrobiłem, lecz czasem o milicjantach
mówiło się różne dowcipy. Myślałem, że ktoś mnie zadenunc
jował. Rano, gdy termin ich przyjazdu minął, żona stwierdziła,
że pewnie ktoś sobie zrobił żart. Nagle podjeżdża wiśniowa
wołga i widzę, że siedzi w niej mundurowy z dwoma cywilami.
Przedstawia mi się j a k o szef działu kadr Wojewódzkiej Komen
(dokończenie na str. 2)

W zimowej scenerii uczniowie SP1 szli topić Marzannę.
Fot. W. Suchta

Zapraszamy na II Aukcję
Obrazów, Rzeźby i Wyrobów
Jubilerskich, która odbędzie
się 8 kwietnia o godz. 17.00
w salach Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa. D o licytacji wy
stawione będą prace G r u p y
Ustrońskich Twórców „Brzi
my", artystów z Neukir
chenVluyn (Niemcy), absol
wentów Instytutu Wychowa
nia Plastycznego filii Uniwer
sytetu Śląskiego w Cieszynie
oraz Elżbiety Szołomiak i Ma
rka Mosińskiego. Dochód
z aukcji przeznaczony zosta
nie na cele charytatywne tj.
Ośrodek
Rehabilitacyj
noWychowawczy dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Ustro
niuNierodzimiu oraz Fun
dusz SOS dla dzieci potrzebu
jących pomocy.

Imprezą towarzyszącą auk
cji będzie wystawa znakomite
go krakowskiego rysownika
Andrzeja Mleczki oraz wysta
wa prac dziecięcych. Spotka
nie z twórcą odbędzie się rów
nież 7 kwietnia o godz. 17.00
w Muzeum — będzie to wer
nisaż 150 jego rysunków.
W czasie aukcji wystąpi zespół
muzyczny Piotra Gruchela,
a gospodarzami imprezy będą
artyści z Katowic — Ewa
Wach — piosenkarka oraz
Zbigniew Kucz — satyryk.
Wszystkich zainteresowanych
aukcją prosimy o wcześniejsze
zarezerwowanie miejsc w Wy
dziale Oświaty, Kultury i Re
kreacji Urzędu Miejskiego
w Ustroniu — tel. 543571 lub
w Muzeum Hutnictwa i Kuź
nictwa — 542996.

Komitet Honorowy II Aukcji Dzieł Sztuki w Ustroniu
Kazimierz Hanus — burmistrz miasta
Tadeusz Duda — zastępca burmistrza miasta
Michał Bożek — przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki
Emilia Czembor — członek Zarządu Miasta i T O N N , dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
Andrzej Georg — prezes Towarzystwa Opieki nad Niepełno
sprawnymi

DYRYGOWAŁ MILICJANTAMI
(dokończenie ze str. 1)
dy MO. Wziąłem ich do mieszkania, pytam się w jakiej sprawie,
a on odpowiada, że przyjechał mnie zaangażować d o pracy
w Milicji. Myślałem, że coś im się pomyliło, jednak on mówi, że
nie j a k o milicjanta, lecz kierownika orkiestry. W końcu mnie
pytają ile zarabiam odpowiedziałem im, że 4500 zł. Na to on mi
mówi, że u nich zarobię 100% więcej. Zgodziłem się i prowadzi
łem milicyjną orkiestrę aż do stanu wojennego, kiedy to
orkiestra została rozwiązana, a j a w związku z pogarszającym
się stanem zdrowia przeszedłem na rentę inwalidzką.
Ilu było w ustrońskiej orkiestrze młodych ludzi. Jak kształtował
się stosunek starszych do młodzieży?
Właściwie to byli sami młodzi ludzie. Na początku było co
prawda wielu starszych, ale z biegiem lat się wykruszali. Później
już miałem samą młodzież. Przeciętny wiek orkiestry wynosił 27
lat. Niektórzy mieli nawet powyżej 30 lat, jednak większość
stanowili młodzi, piętnastoletni chłopcy.
Kiedy orkiestra występowała?
Świąt państwowych było mało, więc najczęściej dawaliśmy po
prostu koncerty bez specjalnej okazji. Były one płatne, a wyna
grodzenia muzykom płacił Urząd Miejski w Ustroniu, czy
w Wiśle. Wtedy naczelnikiem Wisły był W. Gołkowski i miasto
bardzo przychylnie patrzyło na naszą działalność. Za naczel
nika Siekierki w Ustroniu było już gorzej, a burmistrz Georg
całkowicie nas rozłożył. W lecie dawaliśmy nawet koncerty za
darmo w ramach prób, gdyż nie dysponowaliśmy odpowiednią
salą. Kiedyś jeden koncert daliśmy koło szpitala, a drugi pod
Urzędem Miejskim. W szpitalu przynajmniej przynieśli wodę
gazowaną, a Urząd żałował nawet wody.
Jak często odbywały się próby?
Raz na tydzień. Oprócz tego ćwiczyłem indywidualnie z ucznia
mi. Bardzo zależało mi na tym, by orkiestra się rozwijała,
dlatego starałem się uczyć młodzież.
Jak wyglądał nabór do orkiestry?
Chłopcy sami się garnęli, bo dawaliśmy dużo koncertów.

I*ol. W. Suchta
specjalną windę, kabiny sani
tarne i zmodernizowano po
koje. Koszty przebudowy (do
tąd 4 mld starych zł) w całości
pokrył P F R O N w Warszawie.
*
*
Ośrodek Sportowy „ S t a r t "
w Wiśle regularnie gości spor
towcówinwalidów. Jest cent
ralną bazą przygotowań re
prezentantów przed startem
w paraolimpiadzie i zawodach
rangi mistrzowskiej. Dla po
trzeb sportowców niepełno
sprawnych
zainstalowano
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Fundacja Współpracy Pol
skoNiemieckiej przeznaczyła
blisko 3 mld starych złotych
na remont i modernizację oka
załego budynku Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie.
Obiekt został odzyskany p o
latach starań i oddany we
wrześniu ub. r. dla potrzeb
liceum ewangelickiego.

Czasem rodzice przyprowadzali syna na próby. Byli tacy, którzy
chodzili jeszcze d o szkoły, a już grosza od ojca nie chcieli, gdyż
na wszystkie potrzeby sami sobie zarabiali koncertami.
Czy pomiędzy członkami orkiestry nawiązywały się silniejsze
przyjaźnie? Czy oprócz prób spotykali się jeszcze gdzieś indziej?
Wszyscy pracowaliśmy w jednym zakładzie więc codziennie się
spotykaliśmy i doskonale znaliśmy. Oprócz tego w samym
zespole istniały 34 osobowe grupki, które grały przy różnych
okazjach.
Kto kupował instrumenty?
Zakład. Wszystko zależało od tego jaki był dyrektor. Jeżeli był
przychylny, to nie było żadnego problemu. Instrumenty się
kupowało sukcesywnie. Nie mogłem kupić, jak nie miał kto
grać. Dopiero, jak znalazł się chłopiec umiejący grać, to
kupowało się mu instrument.
Czy ludzie przynosili także swoje instrumenty?
Raczej rzadko. Wszystko było własnością fabryki. Po co komu
taki bas lub tenor, który dzisiaj kosztuje kilkanaście milionów?
Kto to z chłopców kupi? Musi być jakiś sponsor, bo inaczej nie
ma możliwości stworzenia orkiestry.
Z jakim instrumentem było najwięcej problemów?
Z tymi największymi. Nikt nie chciał na nich grać, ponieważ
były ciężkie. Wszyscy za to chcieli grać na saksofonach i klar
netach. Teraz są gitary, lecz kiedyś królowały saksofony.
Jakie były największe wpadki?
Wpadek raczej nie było, jednak czasem zdarzało się, że na koncert
przychodził ktoś pijany. Starałem się takich ludzi upomnieć, a jak
to nie pomagało — wyrzucałem. Miałem raz taki wypadek na
eliminacjach w Żywcu. Mieliśmy występować jako pierwsza
orkiestra o godzinie 14.00. Jednak dwóch pierwszych trębaczy
spóźniło się o ponad pół godziny. Strasznie byłem wtedy
zdenerwowany, gdyż wszyscy wołali „Kuźnia zaczynać, Kuźnia
zaczynać", a nam brakowało trębaczy, którzy sobie poszli na
piwo. Przez to, że koledzy się spóźnili, wszyscy grali o pół godziny
później. Nikt nie uwierzy, ile mnie to zdrowia kosztowało.
A największy sukces orkiestry?
Naszym największym sukcesem było zajęcie w 1958 roku
I miejsca w powiecie. We wszystkich pozostałych konkursach
zajmowaliśmy rokrocznie drugie miejsce i zawsze znajdowaliś
my się w czołówce. Pan R u n d , inspektor Wojska Polskiego
i przedwojenny kapelmistrz z Bielska wysoko punktował te
orkiestry, w których jest dużo młodzieży. Klub wapniaków,
choćby nie wiem jak dobrze grał, to nie miał u niego szans. Była
taka orkiestra Zakładów Wyrobów Skórzanych w Chełmku
gdzie nie startowali, tam wygrywali. Pod koniec lat osiem
dziesiątych już ich nie było, p o prostu wykruszyli się ze starości.
Dlaczego w tej chwili orkiestra nie istnieje?
Zakład jest tak ubogi, że nie chce finansować orkiestry i płacić za
próby. Wiadomo przecież, że nikt nie będzie chodził na próby
i występy za darmo. W tej chwili gdyby załoga się opodatkowała
np. po 2 zł, to mielibyśmy około 4000 zł miesięcznie. Za to
można już utrzymać orkiestrę. Życzyłbym sobie, aby znalazł się
ktoś, kto by się zajął orkiestrą. Bardzo żal mi sprzętu i in
strumentów, które dyrekcja Kuźni chce rozsprzedać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Łukasz Matuszka
Biblioteka Miejska w Cie
szynie posiada blisko 140 tys.
woluminów oraz blisko 10 tys.
kaset audio i video. M a 4 filie,
w tym specjalistyczną dla
osób niewidomych z całego
regionu. Mogą one korzystać
z tzw. książek mówionych.
Czytelnia prenumeruje ponad
70 różnotematycznych czaso
pism. W I półroczu ub. r.
bibliotekę odwiedziło 5348
czytelników, którzy wypoży
czyli prawie 68 tys. książek.
*
Kończyce zostały podzielo

ne na Wielkie i Małe przed
1388 r. Najstarszym zabytkiem
jest kościół murowany z po
czątku XVIII w. a w nim obraz
Matki Boskiej Kończyckięj.
*
*
Nieco młodszy jest kościół
pw. Dobrego Pasterza w Isteb
nej, liczący sobie 201 lat. Jego
wnętrze zachwyca malowidła
mi ręcznymi na sklepieniach
i prezbiterium, które są dzie
łem Jana Wałacha i Ludwika
Konarzewskiego. Zostały wy
konane na prośbę ks. prałata
Emanuela Grima.
(nik)

Prowadzący dyskotekę „Mirage 2000" chcą na boisku SP2 zor
ganizować parking, co ich zdaniem przyczynić się ma do poprawy
porządku wokół dyskoteki. Zyski z parkingu po połowie dzielone
byłyby pomiędzy szkołę i dyskotekę. Z taką propozycją wystąpił
prowadzący „Mirage 2000" R. Mum podczas spotkania, które odbyło
się 21 marca w Urzędzie Miejskim. Uczestniczyli w nim także: przewod
niczący RM F. Korcz, zastępca przew. RM J. Szwarc, burmistrz K.
Hanus, zastępca burmistrza T. Duda, naczelnik Cz. Gluza, dyrektor
Zakładów Kuźniczych W. Płonka, oraz R. Mum i M. Wiechczyński
z dyskoteki „Mirage 2000". Mówiono o sprawach porządkowych oraz
o przyszłości Prażakówki. Obiekt ten zostanie najprawdopodobniej
przez Zakłady Kuźnicze sprzedany, a nie przekazany w formie darowiz
ny miastu. Co do samej dyskoteki, to nadal pozostaje nierozwiązana
kwestia zakłócania ciszy nocnej przez jej uczestników. Prowadzący
„Mirage 2000" deklarowali, że obiekt jest już odpowiednio wygłuszony,
w dyskotekach uczestniczy nie więcej niż 500 osób, a także przedstawili
propozycję innych imprez kulturalnych w Prażakówce. Uczestniczący
w spotkaniu przedstawiciele samorządu naszego miasta wyrazili chęć
przejęcia Prażakówki.
ćr
ær
„Kangur Europejski '95" to nazwa testu matematycznego, który
uczniowie piszą w tym samym dniu o tej samej godzinie w całej Europie.
Udział jest dobrowolny, a najwięcej chętnych do sprawdzenia swych
matematycznych umiejętności było w tym roku w SP2. Najlepsi
w nagrodę wyjadą na wycieczki i obozy naukowe. Na zdjęciu: test piszą
uczniowie SP2.

18.3.95 r.
O godz. 17.00 zatrzymano do
wytrzeźwienia mieszkańca Ustro
nia, który wszczął awanturę do
mową.
19.3.95 r.
Około godz. 4.45 rano na ulicy
Mickiewicza zatrzymano nietrze

źwego mieszkańca Ustronia kie
rującego samochodem Fiat 126p.
Wynik badania alkomatem 1,54
prom.
21/22.3.95 r.
W nocy dokonano włamania do
pomieszczeń DW „Zameczek"
przy ulicy Gościeradowiec. Skra
dziono sprzęt RTV, wódkę i pa
pierosy o łącznej wartości 1000 zł
na szkodę gospodarza obiektu.
203. — Rekontrola porządków
na ul. Skoczowskiej.

17.3. — Kontrola porządkowa
w UstroniuPolanie — inter
weniowano w czterech przypad
kach.
18/19.3. — Patrol nocny w
okolicach
dyskoteki
Mirage
2000. Wspólnie z Policją zatrzy
mano nietrzeźwego kierowcę.
Wynik
badania
alkomatem
— 1,54 prom.

203. — Ukaranie kierowcy za
niszczenie zieleni przy ul. Grażyń
skiego.
223. — Interwencje w sprawie
nieporządków na terenach posesji
przy ulicach: Szpitalnej, Pięknej,
Daszyńskiego i Polnej.

20.3. — Ukaranie jednego kiero
wcy za zanieczyszczanie drogi.

223. — Interweniowano w spra
wie zanieczyszczenia jaru na os.
Manhatan. Do właścicieli terenu
wystosowano nakaz zaprowadze
nia porządków.

20.3. — Ponowna kontrola po
rządków w okolicach domów
wczasowych na Zawodzi u.

223. — Ponowna kontrola po
rządków przy ulicach 3 Maja i Li
powskiej.

Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu zaprasza na swoje kolejne
spotkanie, które odbędzie się 6 kwiatnia (czwartek) o godz. 17.00
w Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa.
Gościem Klubu będzie dr Ryszard Ciepał z Zakładu Ekologii Roślin
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Ciepał wygłosi prelekcję na
temat „Skażenie lasów i pierwiastki ciężkie".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z e zbiorów Muzeum
Fot. W. Suchta
r

ir

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Józef Zintel, lat 95, Os. Manhatan 4/42
Jerzy Szturc, lat 90, Os. Cieszyńskie 2/47
Zofia Pilich, lat 80, ul. Leśna 45
Anna Sikora, lat 97, ul. Kręta 17
Jan Kunc, lat 85, ul. Mokra 5
r
£
20 marca zastępca burmistrza T. Duda spotkał się z organizatorami
Festiwalu Twórczości Religijnej „Gaudę Fest". Aby uniknąć błędów lat
poprzednich ustalono, że pola namiotowe znajdować się będą w miejs
cach do tego przeznaczonych, po koncertach autobusy kursować będą
do okolicznych miejscowości, za porządek w parku i wokół amfiteatru
odpowiedzialni są organizatorzy, imprezy zaś trwać będą do 23.00, po
22.00 przy ograniczonej głośności. Nad propozycją organizatorów, by
w czasie trwania Festiwalu wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu,
zastanowi się Zarząd Miasta.

Na fotografii porcelanowa miednica z napisem firmowym: „Moor
bad Ustroń". Miednica i inne przedmioty oraz dokumenty z lik
widowanego Zakładu Przyrodoleczniczego przy ul. Mickiewicza zostały
darowane do Muzeum przed dwoma laty z inicjatywy pana Zdzisława
Pokornego. Zakład Przyrodoleczniczy powstał w 1901 r. dzięki stara
niom Urzędu Gminnego. Zasłynął przede wszystkim z kąpieli borowi
nowych. Złoża borowiny eksploatowano w pobliżu ustrońskiego dwor
ca kolejowego. Wdzięczni pacjenci ułożyli wówczas następujący wiersz:
„Ustrońskie, na gorąco gotowane błota,
przedłużają każdemu godziny żywota,
Reumatyków tysiące to chętnie opowie,
Jak to w ,,borowinie" ratowali zdrowie!"

Ci, którzy od nas odeszli:
Emilia Marek, lat. 60, Os. Manhatan 2/60
Józef Bukowczan, lat 85, ul. Nadrzeczna 25
Aniela Giela, lat 66, ul. Cieszyńska VI1/17
Karol Wantulok, lat 62, Os. Manhatan 1/57
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Mamy już kalendarzową wiosnę, sezon letni zbliża się bardzo
szybko. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda stan przygotowań
miasta i jakie są szanse na to, że nie będziemy musieli się wstydzić za
jego wygląd.
Miejski Wydział Ochrony Środowiska organizuje 1 i 8 kwietnia
zbiórkę złomu. 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi odbędzie się
sprzątanie Ustronia. Czy będzie ono skuteczne? Ustrońskie traw
niki są stare, wcześniej nie zajmowano się nimi, a cała praca
polegała na ich koszeniu. W tej chwili trwa etapowa ich wymiana
— wyrównywanie, walcowanie oraz sianie świeżej trawy. W pla
nach jest rekultywacja trawników w Hermanicach, malowanie
i ustawianie nowych, stabilnych ławek. Zamówiono także drzewias
tą formę głogów ozdobnych, które mają zastąpić te zniszczone przy
ul. Konopnickiej. Wiadomo, że w zeszłym roku podczas Gaudę
Festu nie została dopilnowana czystość na polanach namiotowych.
Postanowiono z tego faktu wyciągnąć odpowiednie wnioski i w tym
roku rozliczyć organizatorów Festiwalu. Problemy były także
z koszami na śmieci podczas ubiegłorocznych dożynek. Jak zapew
nił nas Leon Troszok z firmy TrosEko nie będzie problemów
z oczyszczaniem miasta podczas ważniejszych imprez. Sprzęt jest
dobrze przygotowany. Jedynym wyjątkiem jest festiwal Gaudę
Fest. Organizatorzy powinni w tym roku wydzielić odpowiednie
sektory. Jeżeli wszystkie worki ze śmieciami będą składowane
w jedno miejsce, to nie powinno być kłopotów z obsługą Festiwalu.
Firma ma w planie rozmowy z miastem na temat poszerzenia swych
usług o sprzątanie bulwarów nadwiślańskich. L. Troszok zapytany
0 skargi mieszkańców dotyczące niejeżdżenia i zbierania śmieci ze
wszystkich ulic odpowiedział:
— To nie jest prawda. Są odpowiednie grafiki i zgodnie z nimi
obsługujemy wszystkie ulice. Wraz z burmistrzem uzgodniliśmy, że
będzie prowadzony rejestr skarg. Po każdej takiej skardze nasza
firma pojedzie klienta sprawdzić. Taki rejestr właściwie już pracuje
1 po pierwszych kontrolach możemy stwierdzić, że klienci wprowa
dzają nas w błąd.
Sporo atrakcji przygotowuje Wydział Kultury i Rekreacji, jednak
są to w większości imprezy cykliczne, odbywające się rokrocznie.
1 tak w amfiteatrze spodziewać się możemy występów Majki
Jeżowskiej, grupy „Pod Budą" oraz orkiestr dętych. Jak co roku
odbędą się imprezy: „Dzieci Dzieciom — Dzieci Rodzicom", festiwal
Gaudę Fest, festiwal Dobrej Nowiny, Ewangelicki Festiwal Dziecię
cy, Festiwal Piosenki Biesiadnej, wybory Miss Wakacji i V Jubileu
szowe Kabaretowisko. Także Muzeum przygotowuje szereg cieka
wych wystaw i spotkań. Jeżeli chodzi o imprezy rekreacyjnospor
towe to królują biegi z „metalowymi" milami burmistrza oraz
zawody rowerów górskich. W ramach promocji miasta w najbliż
szym czasie ukaże się w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy „In
formator turystyczny". Znajdzie się w nim: informacja doty
cząca bazy turystycznej i noclegowej, rys historyczny i opis ciekaw
szych obiektów miasta oraz kalendarz ważniejszych imprez kultural
nych i sportowych. W planach znalazło się utworzenie wraz

Fot. W. Suchta
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z gminą Goleszów nowego szlaku spacerowego z Ustronia do
granicy państwowej w Lesznej, a także odnowienie starych szlaków
na trasach: Ustroń PKP — Równica — Polana, Ustroń Polana
— Czantoria oraz Czantoria — Soszów oraz stworzenie nowych
ścieżek spacerowych w rejonach Malej Czantorii i Poniwca.
Jak poinformował nas naczelnik Wydziału TechnicznoInwes
tycyjnego Andrzej Siemiński, większość środków w tegorocznym
budżecie przewidzianych jest na inwestycje wieloletnie. W planach
jest m. in. rozebranie starego i zrobienie nowego chodnika przy ul.
Grażyńskiego od torów kolejowych do mostu na Wiśle, dalszy ciąg
robót kanalizacji drogowej w Hermanicach oraz dokończenie
remontu chodnika przy ul. Polańskiej i budowy kolektora sanitar
nego na odcinku UstrońPolana. Gotowy powinien być także
kolejny fragment drogi na ul. Leśnej. Satysfakcjonuje obietnica
uporania się w najbliższym czasie z oświetleniem na bulwarach
nadwiślańskich. Wreszcie będzie można wieczorem pospacerować
sobie nad Wisłą. W tej chwili trwają naprawy dróg po zimie. Do
sezonu przygotowywany jest także amfiteatr, gdzie przeprowadzo
ny będzie remont sceny i pomieszczeń socjalnych.
O sezonie myślą też domy wczasowe i hotele. W Gwarku
większość miejsc jest już wstępnie zarezerwowana od maja aż do
października. Spodziwać się można wizyt naukowców z Polskiej
Akademii Nauk, a także licznych wycieczek z Francji. Do dys
pozycji turystów jest basen. Oprócz tego przewiduje się wiele
wycieczek, kabaretonów z udziałem m. in. rodziny Masztalskich
oraz imprezy dla dzieci. Jak poinformował nas dyrektor, grupy
francuskie są wymagające, jednak D W Gwarek zapewnia im
kompleksową obsługę. W Ondraszku połową miejsc dysponuje
kopalnia. W tej chwili prawie wszystkie miejsca są zarezerwowane
od lipca do połowy sierpnia. Większość gości to stali bywalcy. Dla
nich przygotowane są wycieczki piesze i autokarowe, ogniska,
nocne wyjścia połączone z oglądaniem wschodu słońca. Jak co roku
w lipcu odbędzie się Festiwal Piosenki Wczasowej. Hotel Tulipan
ma zarezerwowanych na razie część miejsc przez Belgów, Duń
czyków i gości krajowych. Oferta dla gości nie powinna się różnić od
ubiegłorocznej. Podobna sytuacja jest w DW Rosomak.
Roman Macura z Biura Turystycznego „Ustronianka" powie
dział nam, że współpraca z domami wczasowymi jest dość słaba
i polega jedynie na wykupywaniu skierowań dla gości. Jest to
związane z tym, że w chwili obecnej istnieje tendecja do bezpośred
niego docierania biur podróży do domów wczasowych i unikania
pośredników. Stwierdził też, że jak co roku organizowane będą dla
wczasowiczów z Zawodzia i Jaszowca jednodniowe wycieczki do
Wiednia oraz autokarowe po czeskich Beskidach.
Ciekawą ofertę szykuje PSS. Jak poinformował nas dyrektor Jan
Rymorz, podobnie jak w zeszłym roku organizowane będą festyny
we Wrzosie i w Zajeździe w Nierodzimiu. W tej chwili prowadzone
są rozmowy z przedsiębiorstwem regulacji rzek dotyczące zrobienia
malej zapory w Nierodzimiu i wyodrębnieniu dzięki temu basenu.
Koło Zajazdu planowana jest także fontanna mająca dodatkowo
spełniać funkcję baseniku dla dzieci. W barze Wrzos przewidziana
jest sprzedaż kurczaka i szaszłyka ze specjalnego wózka, a na
terenach nadwiślańskich prowadzona będzie sprzedaż wyrobów
gastronomicznych z przyczepy kampingowej. Koło hotelu Równica
ma powstać punkt z małą gastronomią. Na ul. Daszyńskiego trwa
remont sklepu mięsnego. Zamiast niego mają powstać minidelika
tesy. Sieć sklepów przy ul. Partyzantów wzbogaci się o duże stoisko
kosmetycznoperfumeryjne, które znajdować się ma w pomiesz
czeniach obecnych magazynów. Sklep przy torach w Kuźni zostanie
przebudowany, a większy nacisk zostanie położony na zdrową
żywność i towary przemysłowe. Na atrakcyjność sprzedaży ma
wpłynąć szeroko wprowadzana sprzedaż ratalna wyrobów przemy
słowych. PSS zapowiada także nowe wyroby: typowe bułki do
hamburgerów i hotdogów, napoje, wszelkiego rodzaju konserwy.
Pomóc w tych planach ma uruchomienie nowej linii rozlewniczej
wody Czantoria. W ramach promocji planowany jest udział
w największej europejskiej wystawie artykułów spożywczych w Ko
lonii, a także utworzenie małego szlaku turystycznego do źródła
„Budzigłód". Warto także wspomnieć o tym, że firma wystąpiła do
Urzędu Patentowego o zastrzeżenie swojego znaku graficznego.
Łukasz Matuszka
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Długo oczekiwana wiosna przyszła do nas w dość zaskakują
cej postaci. Zimno, bez słońca, a do tego jeszcze napadało
śniegu. Wszystko to jednak nie przeraziło młodych ludzi, dla
których pierwszy dzień wiosny jest dniem wagarowicza. Szkoły,
aby zapobiec wypadkom uciekania z lekcji starają się przygoto
wać w tym dniu różne atrakcje.
W SP1 odbył się koncert muzyki przygotowany przez
uczniów. Niektórzy z nich tak bardzo chcieli grać, że sami
komponowali utwory. Młodsze dzieci brały udział w zajęciach
z wychowawcami, którzy organizowali im różne gry i zabawy.
Przy udziale rodziców część klas wybrała się na baseny do
Jaszowca i Jaworzynki. Zorganizowano także giełdę wymienną.
Później wybrano się nad Wisłę z wcześniej przygotowanymi
Marzannami. W SP2 odbywały się normalne zajęcia szkolne.
Wcześniej dzieci były w kinie na filmie „Brzdąc w opałach".
Oczywiście przebierano się i uczestniczono w różnych zaba
wach, lecz wszystko odbywało się w ramach zajęć. W szkole na
Polanie oglądano filmy na video, w sali gimnastycznej dzieci
młodsze uczestniczyły w grach i zabawach, odbył się też turniej
koszykarskich trójek. Dzień wcześniej dzieciom z klas specjal
nych zaproponowano wycieczkę. W SP nr 5 w Ustroniu
Lipowcu R a d a Młodzieżowa przedstawiła spektakl o tradyc
jach topienia marzanny, zorganizowała wiele zabaw z na
grodami oraz turniej koszykówki klas 7 i 8. Klasy najmłodsze
oglądały bajki, a z klasami średnimi zajęcia prowadzili wy

Fot. F. Bojda
chowawcy. Jako, że pogoda nie dopisała zabrakło topienia
Marzanny. Wykorzystano jednak ogromny garnek ze śniegiem,
do którego wbito wszystkie Marzanny a następnie je spalono.
Pogoda nie przeszkodziła topić marzanny w SP6 w Nierodzi
miu. Co prawda tylko klasy trzecie i jedna piąta się na to
zdecydowały, jednak tradycji stało się zadość. Uczestnicy tej
ceremonii znaleźli jeszcze czas na rozgrzewkę przy ognisku.
Piekąc kiełbasę i śpiewając piosenki prowokowali wiosnę do
rychłego nadejścia. Tak jak w innych szkołach oglądano bajki,
organizowano konkursy. Przy stole tenisowym przez dwie
godziny walczyli pingpongiści, a w salce gimnastycznej roze
grano międzyklasowy turniej koszykówki.
W ustrońskiej filii liceum Kopernika odbyło się widowisko,
na którym poszczególne klasy przedstawiały wcześniej przez
siebie przygotowane programy. Oprócz tego uczniowie klas I, II
i III byli w kinie. Jedynie tegoroczni maturzyści woleli nie tracić
czasu i spędzić go na normalnej nauce. Podobno frekwencja
była taka sama, jak w powszedni dzień szkolny. Zespół Szkół
Technicznych przygotował dla swoich uczniów wyjście do kina.
W szkole oglądano filmy przyniesione na kasetach przez
uczniów. Na sali gimnastycznej część młodzieży uczestniczyła
w zajęciach sportowych. Pod opieką nauczycieli przebywało
około 75% uczniów, zaś reszta ,,w pełni świętowała" tradycyjny
dzień wagarowicza.
Łukasz Matuszka

Fot. W. Suchta
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— Uczniowie chętniej wykonują operacje skomplikowane, ale przecież
zajmujemy się szkoleniem i wszyscy muszą nauczyć się podstaw — mówi
kierownik warsztatów Zespołu Szkół Technicznych Jan Barbuletis.
Obecnie warsztaty działają jako gospodarstwo pomocnicze przy ZST.
Na razie udaje się wyjść na swoje nawet z niewielkim zyskiem. W 1994
roku zarobiono na czysto 150 min przy 1,5 mld obrotu. Mogło by być
lepiej jednak ciężko obecnie o zamówienia. Mimo że wyroby z warsz
tatów są tanie, kierownik musi regularnie odwiedzać okoliczne zakłady
i zbierać zlecenia. Rynek wymusił zwracanie uwagi na jakość wyrobów.
Nie jest z tym łatwo, gdyż są uczniowie lepsi i gorsi, a klient patrzy tylko
na ostateczny wyrób. W sumie szkoli się 105 uczniów szkoły zawodowej
i 85 z technikum. Czuwa nad nimi pięciu nauczycieli i 6 fachowców
zatrudnianych na niepełnym etacie. Kłopotem jest nienajnowocześniej
szy park maszynowy. Co prawda wszystkie urządzenia są sprawne,
jednak by wychodzący ze szkół absolwenci orientowali się w obsłudze
maszyn najnowszej generacji, organizuje się zajęcia w okolicznych
zakładach pracy wyposażonych np. w obrabiarki numeryczne.
— Przyjmujemy zlecenia seryjne i na wykonanie pojedynczych elemen
tów. Okazuje się, że nie przeszkadza to w prawidłowym szkoleniu
— twierdzi kierownik. — A pamiętać musimy o tym, by wykształcić
kowali maszynowych i ręcznych, operatorów obrabiarek, elektromechani
ków, ślusarzy, spawaczy i szlifierzy, gdyż w tych zawodach kształcimy
uczniów.
Zapytany o warsztaty dyrektor ZST Jan Szwarc powiedział nam:
— Zostały one sklasyfikowane na 3 miejscu w województwie bielskim, co
uważam za duże osiągnięcie. Nadal myślimy o poprawieniu bazy, aby
produkować coraz lepsze wyroby, a przede wszystkim szkolić młodzież
bardziej nowocześnie. Mam świadomość, że proces technologiczny w za
kładach pracy jest na wyższym poziomie niż u nas w szkole i dlatego
musimy dążyć do poprawienia warunków nauki zawodu jak również
podnieść poziom nauczania w Technikum Mechanicznym poprzez wzbo
gacenie pracowni o pomoce naukowe nowej generacji.
(ws)

Ostatnio oddano do użytku kryty basen przy DW „Mazowsze". Jest on
dostępny dla wszystkich. Dorośli płacą za wstęp 3 zł, młodzież do 15 lat
1 zł 50 gr. Z basenu korzystają szkoły podstawowe Ustronia na
odrębnych zasadach. Jednorazowo kąpać się może 15 osób.
Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne

Małżeństwo poszukuje mieszka
nia. Tel. 542222.

BOŚNIACY WYJECHALI

Znakowanie samochodów. Po
niedziałek,
środa,
piątek
12.00—17.00. Ustroń, Osiedle
„Goje", ul. Stalmacha 7. Tel.
542601.

Sklep Tiktakon Ustroń, ul. 9 Lis
topada 3d oferuje: duży wybór
aparatów telefonicznych ze świa
dectwem homologacji Ministerst
wa Łączności.

Sprzedam szczenięta dalmatyń
czyki. Manhatan 6/59, tel.
543609.

Antykwariat
„Tomar" kupi
— sprzeda — weźmie w komis

Dom Wypoczynkowy „Jawor"
UstrońJaszowiee, zatrudni księ
gową, tel. 542393.

nę, obrazy, biżuterię, broń, zega
ry, monety itp. Ustroń, ul. 9 Lis
topada 5a. Tel. 542532 do 15.00,
542900 od 19.00. Wycena i przy
jęcie przedmiotów od poniedział
ku do piątku w godzinach od
16.00 do 17.00.

W połowie lutego uchodźców z Bośni, którzy przebywali
w „Chemiku" i „Sasance" na Jaszowcu, przeniesiono do Jaworza.
— Z pierwotnej osiemdziesięcioosobowej grupy nie było już
nikogo. Wyjeżdżali do Niemiec, krajów skandynawskich, ale także
do swej ojczyzny — mówi kierownik „Chemika" Jan Malarz.
— Przebywając tu nie sprawiali specjalnych kłopotów pomimo
doskwierającej im bezczynności. Próbowałem organizować im
pracę, ale nic z tego nie wyszło, poza kłopotami, które miałem z tego
powodu.
Początkowe zainteresowanie uchodźcami — programy telewi
zyjne, skarbonka na Dworcu Centralnym w Warszawue — szyb
ko minęło, a przyjęci przez Polskę Bośniacy przestali być tematem
dnia. Pozostała szara rzeczywistość, czyli 132 tys. zł na dzienne
utrzymanie i 5 tys. kieszonkowego, które nie wystarczało na bilet
do Ustronia. Mieszkali razem muzułmanie i chrześcijanie, Ser
bowie, Bośniacy i Chorwaci i nie było z tego powodu żadnych
konfliktów. Obchodzili swoje święta, uczyli się, a przede wszyst
kim nie potrafili poradzić sobie z bezczynnością. Dlatego szukali
okazji by opuścić nasz kraj. Większość miała rodziny na Za
chodzie, w jednym wypadku pomógł w wyjeździe do Danii polski
Komitet Helsiński.
Z dwóch ustrońskich ośrodków wyjechało do Jaworza 35
uchodźców, 20 z „Chemika" i 12 z „Sasanki". Jako oficjalny
powód przenosin podano nam wygaśnięcie umów z MSW, choć
nie bez znaczenia była mniejsza odległość Jaworza od Bielska. Po
prostu ta mniejsza odległość pozwala wygodniej pracować urzęd
nikom zajmującym się uchodźcami.
(ws)

Sprzedam kpi. naczyń „Zepter",
typ
Standard.
Wiadomość:
Ustroń, ul. Fabryczna 8.

stare przedmioty: szkło, porcela

DYŻURY
Od 25 m a r c a dyżur pełni a p t e k a na o s . M a n h a t a n . 1 k w i e t n i a
rano dyżur p r z e j m u j e a p t e k a przy ul. Cieszyńskiej.

CENTRALNA INFORMACJA I RECEPCJA
udziela informacji turystycznokulturalnych
czynna: 8.15—17.00 w soboty 8.15—15.00
Ustroń, Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 543244)
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie, fotografika, koło teatralne i szachowe.

Imprezy kulturalne
Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 542996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych.
— Wystawa afiszy i programów teatralnych Mariana Żyromskiego
2—25.4.1995 r.
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku wgodz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00. W niedzielę po
uprzednim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 542996
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz.
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu zainteresowanych.
— wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich
— wystawa malarstwa ANNY MARCOL.
Siedziba KLUBU PROPOZYCJI — miejsce comiesięcznych spotkań
z ciekawymi ludźmi.
Stała prezentacja prac Grupy Ustrońskich Twórców „BRZIMY"
w Centralnej Informacji i Recepcji — Rynek 7. (tel. 542653)

Galeria na Gojach — B. i K. Heczko
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie
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3.4.1995 r.
poniedziałek
godz. 17.00

KLUB PROPOZYCJI
Spotkanie z generałem brygady pilotem JERZYM ŁA
GODĄ:, ,HISTORIA ŻYCIEM PISANA" — Oddział
Muzeum ,Zbiory Marii Skalickiej", ul. 3 Maja 68

6.4.1995 r.
czwartek
godz. 17.00

Zebranie Polskiego Klubu Ekologicznego
z udziałem dra Ryszarda CIEPAŁY
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa

7.4.1995 r.
piątek
godz. 17.00

Wystawa i spotkanie autorskie z Andrzejem MLECZKO
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
wystawa czynna 7—15.4.1995 r.

8.4.1995 r.
sobota
godz. 17.00

II. Aukcja Obrazów, Rzeźby i Wyrobów Jubilerskich

8.4.1995 r.
sobota
godz. 21.00

Wręczenie Złotej Płyty dla Firmy DISCOMAGIC MU
SIC — prowadzi M. Jędrysek z radia RMF FM
„MIRAGE2000"

Sport
4.4.1995 r.
wtorek
godz. 9.00

MISTRZOSTWA SZKÓŁ USTROŃSKICH
Piłka Ręczna Chłopców i Dziewcząt
Szkoła Podstawowa nr 1

6.4.1995 r.
czwartek
godz. 9.00

MINI KOSZYKÓWKA KL. 5—6
Mistrzostwa Ustronia
Szkoła Podstawowa nr 5

22.4.1995 r.
sobota
godz. 10.00

IV. SREBRNA MILA BURMISTRZA
Aleja Legionów
(1609 m — młodzież i dorośli)

UWAGA! D o m y wczasowe, hotele itp.: afisze — programy
imprez odbierać można bezpłatnie w Centralnej Informacji
i Recepcji — Rynek 7

O
Urząd Miejski w Ustroniu zawiadamia mieszkańców
Ustronia, że w kwietniu odbędzie się wiosenna zbiórka
złomu i akumulatorów.

Złom należy wystawić już w piątek (w przeddzień zbiórki),
jak najbliżej swojej posesji, tam gdzie jest możliwy dojazd
samochodem ciężarowym.
Informujemy, że obsługujący akcję nie będą pomagali
w wyciąganiu złomu z piwnic, z szop itd.
Zbiórkę przeprowadzi firma TROSEKO
Prosimy mieszkańców mieszkających w trudno dostępnych
miejscach dla samochodów ciężarowych, o dostarczenie
złomu w miejsce dogodne do dojazdu dla tych samochodów
i poinformowanie o miejscu złożenia złomu pod nr telefon:
54—29—75.
Dodatkowo informujemy, że mieszkańcy którzy wystawią
złom po ustalonym terminie, będą musieli za wywóz złomu
zapłacić.
Przy okazji informujemy, że zbieraniem opon zajmuje się
odpłatnie firma TROSEKO tel. 54—29—75.
Prosimy o dostosowanie się do w/w wskazówek, aby
zbiórka przebiegała sprawnie.
Pierwsza zbiórka złomu odbędzie się w sobotę 1 kwietnia dla
mieszkańców ulic:
Katowicka od Harbutowickiej do Dominikańskiej, Harbutowi
cka, Dobra, Wąska, Łączna, Szeroka, Zabytkowa, Bładnicka,
J. Kreta, Boczna, Potokowa, Wiejska, Zagajnik, Gospodarska,
Chałupnicza, Wiklinowa, Krótka, Skoczowska, Cicha, Grani
czna, Sztwiertni, Folwarczna, Orzechowa, Sosnowa, Owocowa,
Różana, Porzeczkowa, Osiedlowa, Malinowa, Agrestowa,
Kwiatowa, Jaśminowa, Wspólna, Miła, Jasna, Stellera, Wiś
niowa, Dominikańska, W o d n a , Nad Bładnicą, Choinkowa,
Długa, Lipowska, Wałowa, Przetnica, Bernadka, Czarny Las,
Krzywaniec, Wesoła, M o k r a , Spokojna, Działkowa, Szkolna,
Nowociny, G ó r n a , Górecka, Kręta, Podgórska, Leśna, Lipo
wski G r o ń , Kamieniec, Ślepa, Jastrzębia, Grzybowa, Orłowa,
Furmańska, Sucha, Złocieni, Żarnowiec, Polańska, Chabrów,
Pod G r a p ą , Wiślańska, Turystyczna, Skalica, Równica, Wy
sznia, Stroma, Beskidek, Palenica.
Druga zbiórka odbędzie się w sobotę 8 kwietnia dla mieszkańców
ulic:
Katowicka od Dominikańskiej do Manhatanu, Baranowa,
Papiernia, Jodłowa, Świerkowa, Jaworowa, Kalinowa, Topolo
wa, Grabowa, Bukowa, Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa,
Lipowa, Bażantów, Dębowa, Kasztanowa, Cisowa, Kalinowa,
Głogowa, Wiązowa, Limbowa, Słowików, Drozdów, Olchowa,
Asnyka, Skłodowskiej, Reja, Kochanowskiego, Skowronków,
Jelenica, Wierzbowa, Partyzantów, Myśliwska, Spacerowa,
Tuwima, Gałczyńskiego, Staffa, Kasprowicza, 9 Listopada,
Kluczyków, Brody, Pasieczna, 3 M a j a , Piękna, Wantuły, Kono
pnickiej, Błaszczyka, Cholewy, Stalmacha Lipowczana, Cie
szyńska, Komunalna, Obrzeżna, Stawowa, Kościelna, Wiosen
na, Spółdzielcza, Dworcowa, Tartaczna, Fabryczna, Daszyńs
kiego, Kuźnicza, Liściasta, Belwederska, Źródlana, Uzdrowis
kowa, Radosna, Lecznicza, Uboczna, Szpitalna, Okólna, Sana
toryjna, Zdrojowa, Gości rad owiec, Sportowa, Krzywa, Polna,
Strażacka, Ogrodowa, Grażyńskiego, Traugutta, Bema, Wybic
kiego, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Słoneczna, Zielona, Srebr
na, Miedziana, Parkowa, Hutnicza, Nadrzeczna, Wojska Pol i
skiego, Solidarności, Armii Krajowej.

1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejonowych komisji lekarskich
i rejonowych komisji poborowych podlegają:
— mężczyźni urodzeni w 1976 roku
— mężczyźni urodzeni w latach 1975, 1974, 1973, 1972 i 1971, którzy
dotychczas nie stawali do poboru
— do określonych komisji przyjmuje się także mężczyzn, którzy
ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej
służby wojskowej.
2. Do stawienia się przed rejonowymi komisjami lekarskimi wzywa się
również:
— poborowych urodzonych w latach 1975, 1974, 1973, 1972, 1971,
1970, 1969, 1968 i 1967 uznanych za czasowo niezdolnych do czynnej
służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakoń
czeniem poboru
— żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przenie
sienia do rezerwy ze względu na uznanie ich za czasowo niezdolnych do
czynnej służby wojskowej —jeżeli okres tego odroczenia upływa przed
zakończeniem poboru
— poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności
do czynnej służby wojskowej.
3. Do poboru wzywa się również kobiety urodzone w latach 1977,1976,
1975, 1974, 1973, 1972 i 1971, które w roku szkolnym 1994/95 kończą
naukę w średnich i pomaturalnych (policealnych) szkołach medycz
nych.
4. Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi wzywa
się również poborowych urodzonych w latach 1975, 1974, 1973, 1972,
1971, 1970, 1969, 1968, 1967, którzy złożyli wnioski:
a) o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawo
wania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie
gospodarstwa rolnego
b) o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej
— żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przenie
sienia do rezerwy, ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki na
członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
5. Pobór dla osób wymienionych w pkt. 1, 2, 3 i 4 zamieszkałych stale
lub przebywających na pobycie czasowym, trwającym ponad 2 miesiące
na terenie MIASTA USTROŃ przeprowadzi Rejonowa Komisja
Lekarska w Cieszynie ul. Bielska 4, Szpital Śląski Pawilon II w okresie
od 10.04.1995 do 12.04.1995 w godz. od 8.30 i Rejonowa Komisja
Poborowa w Cieszynie ul. Bielska 4, Szpital Śląski Pawilon II w okresie
od 10.04.1995 do 12.04.1995 w godz. od 8.30.
6. Osoby zgłaszające się do poboru po raz pierwszy obowiązane są
przedstawić Komisji dowód osobisty, (tymczasowy dowód osobisty),
fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), dokument
stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgło
szenia się do rejestracji, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu
ich zdrowia. Osoby, które stawały już do poboru powinny przedstawić
wojskowy dokument osobisty.
7. Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się przed Komisją
winny, jeżeli zachodzi okoliczność zmiany dotychczasowego miejsca
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
zgłosić ten fakt przed właściwą Komisją.
Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia tych osób od dopełnienia
obowiązku zgłoszenia się do poboru.

Fot. W. Suchta

7 Gazeta Ustrońska

Taki se bajani

Y
13 i 14 marca reprezentacje koszykarskie ustrońskich szkół
podstawowych walczyły o tytuł najlepszej w mieście. Dziewczęta
grały na sali gimnastycznej SP5 w Lipowcu i tam najlepszymi
okazała się drużyna SP1, która w finale pokonała SP2 i SP5.
Zwyciężczynie wystąpiły w składzie: Monika Szymkiewicz, Anna
Rottermund, Katarzyna Ogrodzka, Sylwia Pinkas, Maria Kamie
niorz, Mariola Tomiczek. Drugie miejsce wywalczyły dziewczęta
z SP2, a trzecie z SP5.
Chłopcy grali w sali SP2. Mecze finałowe nie wyłoniły zdecydo
wanego zwycięzcy. Trzy drużyny — SP1, SP2 i SP6 — uzyskały
taką samą liczbę punktów i o tytule zadecydowała różnica koszy.
O trzy małe punkty zwyciężyła drużyna SP1 w składzie: Paweł
Kajzar, Bartłomiej Siwiec, Marek Kubica, Jarosław Żak, Wojciech
Kawecki, Grzegorz Tomiczek, Marcin Goj.
Drugie miejsce zajęła SP2, a trzecie SP6.

Pisalach pryndzyj, że my mieli króliki. Mieli my też
piloki— w zimie były szkubaczki—
kole domu też grzebały
kury. Jo miała swojóm kureczke japoneczke.
Cało była
czorno.jyny pore piórek miała srokatych na
skrzydełkach.
A była tako oswojono, nosiłach jóm na rynkach,
dyńczyła
a całowała i śpiwałach ji. Jak siadłach na schodku, zaroz ku
mie fur gal a na kolana, a jo do ni miała jakisi kruszyny. Było
tak, że Zuzka pumogała mamie myć łokna. Postawiła se
sztokerlik na polu pod loknym i ze stołka siyngała
wyżyj.
Moja kureczka furgła na tyn sztokerlik
i
prziysiadla.
Zuzka była na łoknie, kurki moi nie widziała ijak stażowała
stanyła na japoneczke. Nie wiedziała, co sie stało, ale sie
złynkła i ze stołka spadła. Jo to wszystko widziała. Co za
larmo sie zrobiło! Nic mie nie obchodziło, co se Zuzka
zrobiła, ale moja japoneczka.
Porwałach jóm i łecym
z wrzaskiym do mamy, a kureczka je bez ducha. No cóż.
Mama zrobiła krótki proces. Jak mi było łuto, jakech
zwuczała zwuczała pore dni! Każdymu żech sie użalała, aji
królikom i pilokom. A Zuzka? Nic sie ji nie stało, jyny sie
wylynkała. Tuliła mie, a razym zy mnóm beczała, ale kurki
moi już nie było.
Tata pokozoł nóm nasze góry, nauczył ich miłować
i szanować. Teraz łod Zawodzio aż po Równice wysoko je
beton, asfalt i piramidy, a inksze wile i chalpy. Jak jo
pamiyntóm, na Zowodziu były pola — ziymiaczyska,
łąki,
posionki, były wysiote rozmaite łobiłi, a wyżyj las, las.. Do
mie i moich małych klepetek nieprzebyte lasy.
Ćwiyrganio,
bzy kanio ,furgo tanio, rozmaitego śpiywanio a wonionki tak
aż dych zapiyrało. Jak było piyknie, to pomału
każdom
niedziele łod wczesnego lata aż po jesiyń, tata kludzilnas do
łasa. Najwiyncyj na Równice, na Orłowom. Miyni kludzil
nas na Czantoryje, bo tam było gorsze chodzyni i było dali.
Ale ku Jónkowi, abo na Baranowom, a w niedziele jak nie
strzylali w kamieniołomie
to szło tani chodzić.
Mama
rychtowała jakomsi swaczyne, tata najmłodszego broł na
barana, mama dzichte na pieca i my szli. Było co po
chodniku łoglądać. Tu potoczek, tu źródełko, woda cyrpko
a tako zimno, że aż zymby ciyrply, jak sie jom piło.
Stworzenio
rozmaitego,
motyle, ptoszki, jaszczurki,
aji
żmije, a co jyny. Piyknie było.

W Ustroniu działa koło łowieckie ,zielenica". W kole zrzeszonych
jest 41 myśliwych i 2 kandydatów na myśliwych. Kandydaci
odbywają staż oraz specjalne szkolenie. Dopiero po zakwalifikowa
niu i zdaniu egzaminów uzyskują pełne prawa myśliywych. Ustroń
skie koło jest odpowiedzialne za lasy na obszarze ponad 6000 ha,
z czego prawie połowę stanowią lasy państwowe.
(mat)
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Uczniowie SP6 pierwszy dzień wiosny spędzuli na sportowo.
Fot. F. Bojda

Hanka lod

KRZYŻÓWKA

POZIOMO: 1) przegradza rzekę 4) dzielnica Warszawy 6)
kolor karciany (wspak) 8) na nogach 9) część kredytu 10)
siedziba muz greckich 11) wielka popularność 12) proces
biologiczny 13) na końskim grzbiecie 14) broń na ptactwo 15)
sedno sprawy 16) rodzice w mowie staropolskiej 17) prowadzi
do kłębka 18) miasto w Suwalskiem 19) lisie mieszkanie 20)
tęgie lanie
PIONOWO: 1) Leonidas poniósł tam klęskę 2) spec od
„iksów" 3) pajac, laleczka 4) zakład rzemieślniczy 5) rodzina
lutników włoskich 6) rodzaj kajaka 7) broń pojedynkowa 11)
nie blondyn 13) przygotowywane z mięsa 17) numer w skrócie

Śliwków

A

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
odpowiedzi mija 15 kwietnia br.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 9
WIOSNA W LUTYM

Nagrodę 100.000 zł (starych) w drodze losowania otrzymuje
Kazimierz Siemek z Ustronia, os. Manhatan 9/1. Zapraszamy
do redakcji.
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