
Pluchą  i zimnem  przywitała  nas  wiosna.  Fot.  W.  Suchta 

/ 
W  tajnym głosowaniu  więk

szość radnych opowiedziała  się 
za  udzieleniem  absolutorium 
Zarządowi Miasta.  18 radnych 
glosowało za, 2 wstrzymało się 
od głosu  i 2  było  przeciw. 

Był  to  najważniejszy  punkt 
obrad  11 sesji Rady  Miejskej, 
która  odbyła  się  24  marca. 
Obrady prowadził  przewodni
czący  RM  Franciszek  Korcz. 
Przed  udzieleniem  absoluto
rium  radni  zapoznali  się  ze 
sprawozdaniem  z  realizacji 
programu  społecznogospo
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Rozmow a  z Jerzy m  Hanuse m 
— właściciele m  ustrońskie j  księgarni . 

Czy klient  może  zamówić  książkę,  której  nie ma  w księgarni? 
Oczywiście.  Jeżeli  ktoś  zamówi  u  nas  książkę,  to  nie  powinno 
być  problemów  z  jej  sprowadzeniem.  W  tej  chwili  współ
pracujemy z trzema dużymi  firmami dostawczymi,  które w  po
niedziałki  i czwartki przyjeżdżają z nowościami. U  nich  właśnie 
zamawiamy  to, co akurat jest nam potrzebne.  Oprócz tego przy 
sprzedaży  cyklicznych  wydań  stosujemy  dawną  formę  sub
skrypcji.  Klient  zamawia,  my  zbieramy  poszczególne  zeszyty 
i on co jakiś czas sobie je odbiera. Dzięki  temu nie musi pilnować 
terminu  ich  ukazania  i  nie  uciekają  mu  one. 
Jakich  książek  nie  ma  w  księgarni?  O  które  ludzie  najczęściej 
pytają? 
Okresowo  brakuje  wydań  encyklopedycznych.  Spowodowane 
jest  to  tym,  iż wydawcy  nie drukują  ich  w  takiej ilości jaka  jest 
potrzebna  i w związku z tym podaż jest zbyt mała w stosunku  do 
popytu.  PWN  się  usztywnił  i  są  przerwy  w  dostawach.  Poza 
encyklopediami powszechnymi  w zasadzie wszystko jest dostęp
ne,  nie  ma  jakiś  większych  kłopotów  i  braków. 
A  co  z dziedzinami  mało  popularnymi  takimi  jak  np.  filozofia? 
Pozycji  z  tej  dziedziny  jest  bardzo  dużo.  Nie  ma  żadnego 
problemu  z  dostaniem  książki  z  filozofii ,  ponieważ  jest  to 
literatura  specjalistyczna  i  elitarna. 
A jaki e  książki  cieszą  się  największą  popularnością? 
Popularnonaukowe  i językowe. To dwa działy, które dominują. 
Najbardziej poczytni  autorzy  to  Łysiak,  Steel,  Daniken.  Jeżeli 
chodzi  o wydawnictwa  to Salamander,  Amber.  Ogólnie mówiąc 
szał  tzw.  czytadeł  już  minął.  W  tej chwili  klienci  zaczynają  być 
raczej wybredni, a wydawcy za nimi podążają. Oczywiście  trochę 
„czytadeł"  jest  dalej,  bo  to  też  jest  potrzebne.  Podsumowując 
można powiedzieć, że nastąpiło uspokojenie rynku  księgarskiego. 
A jeżeli  chodzi o  tytuł ,  to jaka  książka  była bestselerem  w ubie
głym  roku? 

Bardzo  dobrze  sprzedawała  się  książka  Jana  Pawła  II  „Prze
kroczyć próg  nadziei".  Myślę,  że  z powodu  przyjazdu  papieża 
do  Skoczowa  książka  ta  będzie dobrze  się sprzedawać  również 
i teraz. Na  razie wyczerpał się nakład  i czekamy na  wznowienie. 
Czy  poezja jest  popularna? 
Nie jest  ona na pewno pierwszoplanowa.  Ludzie poezji z  reguły 
nie kupują. Oczywiście są wyjątki, ale ogólnie mówiąc poezja nie 
sprzedaje  się. 
Czy można u was dostać nowy katechizm  kościoła  katolickiego? 
Pytałem  o  niego  u  wydawcy,  lecz  okazało  się,  że  cały  nakład 
został rozdysponowany  pomiędzy  księgarnie św. Jacka.  Chciał
bym  tę  książkę  mieć,  lecz  w  tej chwili  jest  to  niemożliwe. 
Czy  istnieje  różnica  wieku  wśród  kupujących? 
Nie.  Są  takie  osoby,  które  interesuje  tylko  fantastyka,  inne 
znowu  wolą  horrory.  Wiek  raczej  nie  ma  na  to  wpływu. 
Podobnie nie zauważyłem,  aby płeć w jakiś sposób wpływała  na 
preferencje kupujących. 

(dok.  na  str.  2) 

darczego  w  1994  r.,  sprawoz
daniem  z  działalności  finan
sowogospodarczej  w  94  r., 
oraz  sprawozdaniem  Komisji 
Rewizyjnej RM.  Wszystkie  te 
sprawozdania  zostały przyjęte 
przez  radnych.  Burmistrz  Ka
zimierz  Hanus  prezentując 
sprawozdania  podkreślał  ko
nieczność  patrzenia  na  całość 
dokonań,  a  nie  skupianiu  się 
na  szczegółach.  Zwrócił  uwa
gę,  że  słusznymi  były  takie 
decyzje  jak  przekształcenie 

(dok.  na  str.  4) 

POLSKA 
Salon  Mody  Miss  K. 
ma  przyjemność  powiadomić  swe  Klientki  o  przy
znaniu  mu  wyłączności  sprzedaży  kolekcji  mistrza 
Jerzego Antkowiaka,  twórcy  firmy „Moda  Polska". 

Zapraszamy  codziennie  w godzinach  10.00—20.00 
J T a s l c ó l l c a.  c z y n i  p i ^ l c n o ? 



(dok.  ze str.  1) 

Jak  kształtowała  się  sprzedaż  książek  w ostatnich  latach? 
Wartościowo jest  niewielki  wzrost, jednak  gdy porównamy  go 
z inflacją, to można  powiedzieć,  że od  dwóch  lat nie  obserwuje 
się  ani  zwiększenia,  ani  zmniejszenia  sprzedaży.  Zauważam 
jednak,  że  ci  którzy  dotychczas  kupowali  cykliczne  wydania, 
zaczynają  z nich  rezygnować  nawet  kosztem  tego,  że nie  będą 
mieli całości. Widać,  że pieniędzy  ubyło  i zaczyna  ich  brakować 
na  książki. W  tym miesiącu, kiedy  trzeba płacić podatki  i  różne 
opłaty,  obroty  wyraźnie  spadły.  Ludziom  trudniej  się  wydaje 
pieniądze na  książki. 
Czy są  takie  okresy,  kiedy  sprzedaż  gwałtownie  wzrasta? 
Oczywiście.  Sprzedaż  jest  wprost  proporcjonalna  do  ilości 
turystów  przebywających  w  naszym  mieście.  Oprócz  tego 
tradycyjnie  najwięcej  sprzedajemy  książek  w  okresach  przed
świątecznych. Za  to  po  świętach  jak  w całym  handlu  sprzedaż 
znacznie  spada. 
A jak  wygląda  sprawa  z  podręcznikami? 
Chciałbym  aby  rodzice  rozkładali  w  czasie  zakup  podręcz
ników. Np już  teraz zaopatrywali  się w część podręczników  dla 
dzieci  na  przyszły  rok  szkolny.  Wiadomo,  że w  lipcu,  sierpniu 
będzie  urwanie  głowy,  kolejki  i  dosyć  duży  jednorazowy 
wydatek.  W  tej  chwili  chciałbym  skłonić  nauczycieli,  aby 
wcześniej podali  dzieciom  obowiązujący zestaw książek. Dzięki 
temu można by było już teraz powoli kompletować  podręczniki. 
Istniała  by  nawet  możliwość  zastosowania  obniżek  cen,  które 
można  negocjować  w  hurtowniach.  Myślę  o  zorganizowaniu 
w  szkołach  kiermaszu  przy  okazji  wywiadówek. 
W  jaki  sposób  sprowadza  pan  książki? 
Istnieję  wyspecjalizowane  hurtownie.  W  Bielsku  jest  na  przy
kład  typowo  podręcznikowa  hurtownia.  Nie  jestem  w  stanie 
kupić  wszystkiego  od  razu,  gdyż  byłyby  to  zbyt  duże  koszty, 
dlatego  staram  się przez cały  rok  kupować  i mieć  podręczniki. 
Chciałbym  namówić  mieszkańców  naszego  miasta,  aby  kupo
wali je  w  podobny  sposób  przez  cały  rok. 

Jeszcze  nie  wiem,  czy  polubię  kryminały.  Fot.  W.  Suchta 

Czy  biblioteki  kupują  to,  co  sprowadzacie? 
W tej chwili współpracujemy  z biblioteką  „Kużnik" ,  z  domem 
wczasowym  „Kos"  i  z  fili ą  biblioteki  miejskiej  na  Zawodziu. 
Szkoda, że główna biblioteka zaopatruje się w innych miejscach, 
pomimo  tego,  że  tutaj  miała  by  nawet  ciekawsze  finansowo 
warunki.  Przy  zakupie  większej  ilości  książek  mogę  przecież 
stosować różne ulgi. Prawdopodobnie  biblioteka zaopatruje się 
w  Cieszynie,  choć  nie  wiem  dlaczego.  Jest  to  dla  mnie  nie
zrozumiałe.  Gdybym  nie  był  w  stanie  na  bieżąco  zaopatrywać 
w  książki,  to  co  innego.  Oprócz  tego  współpracuemy  także 
z  nauczycielami  ustrońskich  szkół,  którzy  zamawiają  u  nas 
pozycje do  nauki  języków  obcych  i  innych  przedmiotów. 
Jak wygląda sprzedaż książek z naszego regionu? Czy jest na nie 
popyt? 
Bardzo szybko rozszedł się „Słownik gwary cieszyńskiej". Mogę 
powiedzieć o zainteresowaniu książkami o zabarwieniu  regiona
lnym, jednak  ciągle jest  ono nie zaspokojone.  Bardzo  odczuwa 
się  brak  porządnego  opracowania  o  Ustroniu,  które  byłoby 
przeznaczone dla  turystów  i kuracjuszy.  Co  roku  są  wydawane 
przez Towarzystwo  Miłośników  Ustronia  „Pamiętniki  Ustroń
skie", jednak  z założenia są  one przeznaczone dla  ustroniaków. 
Co pan sądzi  o sprzedaży  książek  na  targowisku? 
Gdyby  ta  sprzedaż  faktycznie polegała na  tym, aby było  taniej, 
to  miało  by  to  sens.  W  przeciwnym  wypadku  na  pewno  nie. 
Książka jest dość specyficznym artykułem.  Klient  chce ją  sobie 
obejrzeć,  a jak  wiadomo  na  targu  nie  ma  ku  temu  warunków. 
Oprócz  tego  przy  różnej pogodzie  książki  łatwo  ulegają  znisz
czeniu i czasami w złym stanie  trafiają do  kupującego. Oczywiś
cie  reklamacja  w  tym  przypadku  nie  istnieje. 
Jakie  były  reakcje  ludzi,  kiedy  pojawiła  się  literatur a  ero
tyczna? 

Bardzo  różna.  Ludzie  przychodzili,  dzwonili  mówiąc,  co  ja 
sobie wyobrażam, iż na przeciw kościoła sprzedaję takie książki. 
Z  biegiem  czasu  przyzwyczajono się i ta  literatura  nie  wzbudza 
niezdrowej sensacji. Na początku zapotrzebowanie na te książki 
było  zresztą  dość duże,  gdyż  każdy  chciał  sprawdzić  co  to jest. 
Ludzie  kupowali  je  ze  wstydem,  ale  i  z  zainteresowaniem. 
Czy  uważa  pan,  że  rynek  księgarski  w  Ustroniu  jest  wystar
czający? 
Tak.  Jest  księgarnia  „Shalom",  słyszałem  także,  że  ma  być 
uruchomiona  sprzedaż  książek  przy  kościele.  I bardzo  dobrze. 
Uważam,  że książki z kręgu  św. Jacka powinny  być  sprzedawa
ne właśnie tam. „Shalom" wypełnia lukę z drugiej strony, bo jak 
wiadomo w naszym mieście są i katolicy, i ewangelicy. Ja z kolei 
staram  się  uzupełniać  resztę.  Myślę,  że  w  tej  chwili  rynek  jest 
nasycony. Gdyby w Ustroniu  pojawiła się jeszcze jedna  księgar
nia, to mógłby być kłopot z jej utrzymaniem.  Zyski mogłyby nie 
pokryć czynszu. Ja na  szczęście nie muszę płacić czynszu,  przez 
co  uzyskuję pewne  oszczędnośćci. 
Nie  myślał  pan nigdy  o  powiększeniu  lokalu? 
Szczerze mówiąc wydaje mi  się, że w tej chwili  to  by  się mijało 
z  celem.  Uważam,  że  powierzchnia  lokalu  jest  wystarczająca. 
Może  w  przyszłości,  jeżeli  będzie  taka  potrzeba,  pomyślę 
o  powiększeniu  księgarni. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Łukasz  Matuszka 

TO  I  OWO 
0 K o i , c V 
N a  Czuplu  od  po łudn iowej 

strony  stoi  d rewn iany  dworek 
myśliwski,  k tóry  onegdaj  na
leżał  do  s łynnego  kupca  cie
szyńskiego  B runo  Konczako
wskiego.  Obecnie  dwork iem 
w  Brennej  op ieku je  się  N a d
leśnictwo  Us t roń.  Wcześniej 
bawili  w  n im  par ty jn iacy. 

Wiele  osób  z  Zaolzia  i  na
szego  regionu  zaangażowało 
się  w  ocalenie  pamięci  o  pol
skich  lo tn ikach  Żwirce  i  Wi 
gurze,  k tórzy  zginęli  w  kata
strof ie  w  Cierl icku,  we  wrześ
n iu  1932  r.  Cent ra lnym  punk
tem  na  miejscu  ka tas t ro fy  jest 
obel isk  z  postacią  lo tn ika. 
Przed  rok iem  o d d a no  do  użyt
ku  p iękny  D om  Polski,  noszą
cy  imię  boha te rów. 

  *  * 
500  tzw. podm io tów  gospo

darczych  działa  w  gminie 
St rumień.  Zak ładów  niestety 

ubywa.  Najwięcej  jest  firm 
świadczących  usługi  t ranspor
towe,  samochodowe  i  budow
lane.  Zupe łnym  rary tasem  jest 
p rowadzen ie  hodowli  dżdżo
wnic. 

*   * 
Nasi la  się  z jawisko  przestę

pczości  wśród  nieletnich.  Na j
częściej młodzi  ludzie  za jmują 
się kradzieżami  i  w łaman iami. 
Takich  p rzypadków  najwięcej 
no tu je  się  w  Cieszynie. 

*   *  * 

N a  Baraniej  Gó rze  co  5  lat 
spotykają  się  przewodnicy 

P T TK  z  całej  Polski,  by  przy
pomn ieć  pierwszą  pod róż  do 
źródeł  „k ró lowej  polskich 
r zek"  odby tą  w  1834r.  przez 
A .  Tomkowicza.  Dzięki  temu 
powstał  dok ładny  opis  miejsc 
z  k tórych  Wis ła  toczy  swe  wo
dy. 

*  *  * 
Obchodzący  w  br.  45lecie 

istnienia  Zespół  Pieśni  i  Tańca 
Ziemi  Cieszyńskiej,  zdobył 
Z ło tą  C iupagę  na  ostatn im 
M iędzyna rodowym  Fest iwalu 
Z iem  Górsk ich  w  Z a k o p a
nem.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 
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16 marca ok. godz. 23.15 Policja i Straż Pożarna otrzymała  zgłoszenie 
o pożarze  domku  letniskowego  znajdującego się na  działkach  przy  ul. 
Dominikańskiej.  W  akcji  gaszenia  pożaru  brały  udział  dwie  sekcje 
Jednostki  RatowniczoGaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w  Ustro
niu.  Spaleniu  uległy  okna,  drzwi  i  wyposażenie  wnętrza  o  łącznej 
wartości 2000 zł. Strażakom udało się uratować mienie na kwotę 5000 zł. 
Jak  poinformował  nas  dowódca  JRG  PSP  Ustroń,  aspirant  Jan 
Szczuka,  przyczyną  pożaru  obiektu  było  najprawdopodobniej  pod
palenie  przez  osoby,  których  nie  udało  się  jak  dotyczczas  ziden
tyfikować.  (mat) 

ær   ćr 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
25 marca  1995  r. 

Alicj a  Szweda,  Ustroń  i  Janusz  Kurzok,  Ustroń 
r   ćr 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 
Alojzy  Waszek,  lat  90,  ul.  9  Listopada  8 
Maria  Nowak,  lat  85,  ul.  Wesoła  4 
Zabielny  Józef,  lat  80,  Oś.  Centrum  1/28 
Julia  Sztwiertnia,  lat  96,  ul.  Konopnickiej  38/5 

r   ær 

Z  okazji  90  rocznicy  urodzin  b.  dyrektorowi  Technikum  Alojzemu 
Waszkowi,  życzenia  złożyło  grono  pedagogiczne  ZST.  Na  zdjęciu: 
jubilat  przyjmuje życzenia  od  obecnego  dyrektora  Jana  Szwarca 

Fot.  W.  Suchta 
ft   ær 

Tydzień  temu  pisaliśmy  o  propozycji  prowadzących  dyskotekę 
„Mirage  2000",  by  na  boisku  SP2  zorganizować  parking  dla  uczest
ników  dyskoteki.  Okazuje  się,  że  sprawa  ta  nie  została  uzgodniona 
z dyrekcją  szkoły. Jej dyrektor  Emilia  Czembor  poinformowała nas,  że 
SP2  nie  wyrazi  zgody  na  zorganizowanie  parkingu,  nawet  gdyby 
wiązało  się  to  z  korzyściami  materialnym.  Szkoła  po  prostu  nie  jest 
zainteresowana  wspieraniem  takich  przedsięwzięć jak  dyskoteka  „Mi 
rage  2000". 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 

Zuzanna  Kral,  lat  88,  ul.  Brzozowa  2 
Janina  Badura,  lat  73,  ul.  Źródlana  61 
Teofil Krysta,  lat  64,  ul.  Krzywaniec  92 

Podziękowania  za  okazane  współczucie  uczestnikom  pogrzebu 

śp.  Karol a  Wantulok a 
składa  żona  z  rodziną. 

Panu Andrzejowi  Georgowi  wyrazy  głębokiego  współczucia  z  po
wodu  śmierci  Matki  składa  Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń, 
Zarząd  Miasta  oraz  pracownicy  Urzędu  Miejskiego. 

25.03.1995  r. 
Około godz. 16.45 na ul. 3 Maja 

kierujący  samochodem  Citroen 
wjechał na chodnik  i potrącił mie
szkańca  Chojnic.  Kierowca  nie 
zatrzymując się odjechał z miejsca 
zdarzenia,  a  poszkodowany  po 
opatrzeniu  w  szpitalu  został  za
brany  przez  rodziców.  Trwa  po
stępowanie  wyjaśniające  okolicz
ności  i przyczyny  wypadku. 

25.03.1995  r. 
O  godz.  20.00  zatrzymano  do 

wytrzeźwienia  mieszkańca  Ustro
nia,  który  wywołał  awanturę  do
mową. 

25/26.03.1995  r. 
O  godz.  0.30  w  Ustroniu  Pola

nie zatrzymano nietrzeźwego mie
szkańca  Ustronia  kierującego  sa
mochodem  fiat  125p.  Wynik  ba
dania  alkomatem  —  1,67  prom. 
W czasie kontroli  okazało się  tak

że,  iż  kierowca  prowadził  samo
chód  nie  posiadając  odpowied
nich  uprawnień  —  prawa  jazdy. 

27.03.1995  r. 
Około  godz.  16.00  na  skrzyżo

waniu ulic Daszyńskiego z Cieszy
ńską  mieszkaniec  Bielska  prowa
dzący  samochód  Nysa  wymusił 
pierwszeństwo przejazdu  i dopro
wadził do zderzenia  z prawidłowo 
jadącym  fiatem  126p. Dwie  pasa
żerki  fiata  doznały  obrażeń  ciała. 
Obaj kierowcy  trzeźwi.  Wszczęto 
postępowanie  mające na  celu  wy
jaśnienie  okoliczności  i  przyczyn 
zaistniałego  wypadku. 

28/29.  03.1995  r. 
W  nocy  dokonano  włamania 

do  baru  „Wrzos"  przy ul.  Graży
ńskiego.  Sprawcy  dostali  się  do 
środka  od  zaplecza  poprzez  wy
rwanie  kłódek  w  drzwiach.  Skra
dziono  kuchenkę  mikrofalową, 
radiomagnetofon  oraz  papiero
wsy.  Wstępnie  straty  wyniosły 
600  zł. 

24.03.  —  Kontrola  targowiska 
i  terenu  przyległego. 

24.03.  —  Wspólnie  z  Ochroną 
Środowiska  wszczęto  postępowa
nie  w  sprawie  nielegalnego  od
prowadzenia  ścieków  przy  ul. 
Drozdów. 

24.03.— Ustalono termin  uporzą
dkowania posesji przy ul. Kościel
nej. 

25/26.03.  —  W  trakcie  kontroli 
okolic  dyskoteki  Mirage  2000 
ukarano cztery  osoby  mandatami 
karnymi. 

27.03.  —  Nakazano  uporządko
wanie  tereniu  należącego do  Mo
telu  w  Polanie  w  wyznaczonym 
terminie. 

27.03. —  Nakazano  zaprowadze
nie porządków  w Polanie na  tere
nie  należącym  do  PSS. 

28.03. —  Nakazano  zaprowadze
nie porządków przy jednym  z do
mów  wczasowych  na  Zawodziu. 

28.03.  —  Kolejna  interwencja 
w restauracji  „Kryształowa".  Po
wodem  było  nie  wywiązanie  się 
z  obowiązku  zawarcia  umowy  na 
wywóz  śmieci. 

29.03.  —  Interwencja  w  sprawie 
zanieczyszczenia  ul.  Żarnowiec. 
Ustalono  i wezwano  na  komendę 
odpowiedzialnego  za  zanieczasz
czenia  inspektora  nadzoru  budo
wlanego. 

29.03.—Rekontrola  porządków 
przy  ul.  Daszyńskiego  —  ustalo
no,  że  wcześniejsze  zalecenia  zo
stały  wykonane. 

EKOLODZ Y  ZAPRASZAJ Ą 
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu  zaprasza na  swoje kolejne 

spotkanie,  które  odbędzie  się  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
w  Ustroniu  (ul.  Hutnicza  1) w  dniu  6 kwietnia  (czwartek)  br.  o  godz. 
17.00. 

Naszym  gościem  będzie  dr  Ryszard  Ciepał,  pracownik  naukowy 
Zakładu  Ekologi  i  Roślin  Uniwersytetu  Śląskiego,  który  wygłosi 
prelekcję na temat: „Skażenie lasów i pierwiastki  ciężkie"  (Przemysłowe 
skaż.  lasów) 

Po  referacie  i  dyskusji  związanej  nie  tylko  z  tematem  spotkania, 
pragniemy  wspólnie  zastanowić  się nad  terminami  klubowych  wycie
czek  przyrodniczych. 

Oto  propozycje  Zarządu  Koła: 
—  wycieczka na Górę Tuł, możliwość zwiedzenia  interesujących  rezer
watów  florystycznych —  „Góra  Tuł" —  liczne storczyki,  „Zadni  Gaj" 
—  cisy  ( proponowany  termin:  przełom  maja  i  czerwca), 

wycieczka do rezerwatów cieszynianki  nad  Puńcówką  i Olzą  w  Cie
szynie  (proponowany  termin:  druga  połowa  kwietnia). 
—  wyjazd  całodniowy  do  Stramberku  na  Morawach;  malowniczo 
położone miasteczko oraz niewątpliwa okazja obejrzenia motyla niepy
laka  apollo  (gatunek  w  Czerwonej  Księdze  zwierząt  zagrożonych 
wymarciem!),  udanie  wprowadzonego  do  środowiska  w  okolicach 
Stramberka. 

Zapraszamy  serdecznie wszystkich  zainteresowanych,  nie  tylko  czło
nków  Klubu. 
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(dok.  ze  str.  1) 

Rejonowego  Przedsiębiorst
wa Wodociągów i  Kanalizacji 
w  spółkę  Wodociągi  Ziemi 
Cieszyńskiej,  wprowadzenie 
poda tku  od  wywozu  o d p a d ów 
komunalnych,  dalsze  prowa
dzenie  segregacji  śmieci  oraz 
fakt,  że  miasto  nie  przejęło 
finansowania  szkół  podsta
wowych. Gorzej jest  z porząd
kiem  publicznym  i  utrzyma
niem  czystości. 
—  To często rzuca zle  światło 
na  nasze  miasto  —  twierdził 
burmistrz. 
Przewodniczący  Komisji  Re
wizyjnej Alojzy Sikora  stwier
dził,  że nie znaleziono  niepra
widłowości,  choć  zastrzeżenia 
budzi  nierównomierne  reali
zowanie  planu  w  ciągu  roku 
oraz  zbyt  wysokie  dotacje  do 
zakładów  budżetowych. 
W  sumie jednak  Komisja  Re
wizyjna  opowiedziała  się  za 
udzieleniem  absolutorium, 
podobnie jak  Komisja  Budże
towa,  której  uwagi  przedsta
wił Henryk Hojdysz.  Dotyczy
ły  one  wykonania  tylko 
w 89%  planu  w dziale  ochro
ny środowiska i zbyt wysokich 
wydatków  poniesionych  na 
akcję  sprzątania  miasta  przez 
młodzież  oraz  folder  ekologi
czny. 

Nie bez znaczenia  na  wynik 
głosowania  była  pozytywna 
opinia  Regionalnej  Izby  Ob
rachunkowej,  która  pozytyw
nie  opiniowała  realizację  bu
dżetu  miejskiego  w  Ustroniu, 
a  ponadto  stwierdziła,  że  za
dłużenie  miasta  nie  stanowi 
zagrożenia  dla  jego  prawidło
wego  funkcjonowania. 

Na  sesji  radni  zdecydowali 
również,  że  dzień  2  maja  bę
dzie wolnym  od pracy w  Urzę
dzie  Miejskim  w  zamian  za 
sobotę  6  maja.  Podjęto 
uchwałę  dotyczącą  dyskoteki 
„Mirage 2000", w której  usta
lono,  że  lokal  ten  będzie  ot
warty codziennie w godzinach 
10.0022.00.  Radni  twierdzili, 
że  jest  to  jedyny  sposób  na 
utrzymanie porządku  w  mieś
cie w godzinach  nocnych.  Po
nad  roczne  próby  ogranicze
nia  negatywnych  zjawisk 
związanych  z  dyskoteką  nie 
przyniosły  spodziewanych  re
zultatów. 

Nie znalazła się w porządku 
obrad  uchwała  o  podziale 

nadwyżki  budżetowej.  Sprze
ciwiał  się  temu  Jan  Szwarc, 
który  argumentował,  że  szyb
kie  podjęcie  tej  uchwały  po
zwoli  szybciej  skończyć  budo
wę  wodociągu  na  Poniwcu. 
Rudolf Krużołek  dowodził  na
tomiast,  że  propozycje  po
działu  nadwyżki  przedstawio
ne  przez  Zarząd  Miasta  są 
kontrowersyjne i decyzję w tej 
sprawie  należy  przełożyć  na 
następną  sesję,  do  czego 
w  głosowaniu  przychyliła  się 
większość  radnych. 

Tradycyjnie  kierowano  za
pytania do władz miasta.  Ma
ri a  Tomiczek  chciała  się  do
wiedzieć  czy  w  Lipowcu  zo
stanie  wybudowany  chodnik. 
Burmistrz  K.  Hanus  poinfor
mował,  że nie ma  w  tegorocz
nym  planie  budowy  tego  cho
dnika,  tym  bardziej,  że  pod 
planowanym  chodnikiem  naj
prawdopodobniej  przebiegać 
będzie  kanalizacja.  Włodzi
mierz  Chmielewski  pytał 
o  chodnik  od  ul.  Wczasowej 
do  kładki  na  Wiśle  oraz  o  re
mont  tej  kładki.  K.  Hanus 
stwierdził, że chodnik  zostanie 
w  tym  roku  wybudowany 
a  kładka  naprawiona.  O przy
szłość Prażakówki pytała Hali
na  Dzierżewicz,  a  Jan  Drózd 
niepokoił  się  zabudowniem 
Dobki.  Miała  to  być  strefa 
ciszy,  a  tymczasem  kampingi 
coraz głębiej wchodzą  w tereny 
zielone.  Burmistrz  zwrócił  tu 
uwagę  na  zaszłości.  Obecnie 
nie  wydaje  się  jakichkolwiek 
zezwoleń na budowę w Dobce. 

Radni  przychylili  się  do 
wniosku parafii św.  Klemensa 
o  nadanie  honorowego  oby
watelstwa  Ustronia  Emilowi 
Baumeistrowi  z  Wurzburga 
w  Niemczech.  Jego  konatkty 
z  Ustroniem  sięgają  1981  ro
ku,  gdy  to  po  wprowadzeniu 
stanu  wojennego  zjawił  się 
przed  Bożym  Narodzeniem 
ze  świątecznymi  paczkami 
w  Ustroniu.  Obecnie  co  roku 
przyjeżdża do  naszego  miasta 
z  wycieczkami,  których  ce
lem  jest  poznanie  przez  Nie
mców  Polski,  szczególnie  lat 
okupacji.  Przypomnijmy,  że 
o  działaniu  E.  Baumeistra  pi
sał  w  GU  16/94  F.  Korcz 
w  artykule  „Sąsiedzka  przy
jaźń". 

(ws) 

Fot.  W.  Suchta 

POWOŁANO  FUNDACJĘ 
28  marca  odbyło  się  walne  zebranie  sprawozdawcze  członków 

Towarzystwa  Rozwoju Turystyki.  W zebraniu wziął udział  zastępca 
burmistrza  Tadeusz  Duda,  który  jest  członkiem  T RT  oraz  radni 
Halin a  Dzierżewicz  i  Jan  Szwarc.  Sprawozdanie  z  działalności 
Zarządu  przedstawił  Ryszard  Wrooa.  Tłumaczył  on  mniejszą 
aktywność  T RT  w  ostatnim  okresie.  Przyczyną  tego  była  utrata 
przez  niego  pracy  w  Ustroniu,  rozpoczęcie  pracy  w  Bielsku  co 
utrudniało  wydatnie  prezesowanie  TRT.  R.  Wrona  odniósł  się 
także do  przegranej T RT  w  wyborach  samorządowych  i  tu  wyraził 
zdziwienie,  że miaszkańcy  Ustronia  nie postawili  na  ludzi  reprezen
tujących  TRT,  choć  miasto  właśnie  z  turystyki  żyje.  Obecnie  T RT 
liczy  28  członków. 

Małgorzata  Merwar d  przedstawiła  zmiany  jakie  ostatnio  zaszły 
we  władzach  Towarzystwa.  Prezesem  obecnie  jest  Jerzy  Kosiński, 
jego zastępcą  M . Merward,  sekretarzem Wanda Pietrzak,  aponad to 
w  skład  zarządu  wchodzi  Ryszarda  Szwec. 

Dyskutowano  głównie  o  sensowności  dalszego  funkcjonowania 
T RT  oraz  o  powołaniu  Fundacji  Rozwoju  Turystyki.  Zgodnie 
stwierdzono,  że T RT  nie powinno  się rozwiązywać,  przegłosowano 
też  powołanie  Fundacj i.  Jej  celem  m.  in.  będzie  rozwój  turystyki 
w  Ustroniu,  promocja  miasta,  działania  mające  rozwinąć  infra
strukturę  turystyczną,  organizowanie  działalności  wydawniczej, 
wspomaganie  inicjatyw zbieżnych  z celami  Fundacj i. Jan  Pochopień 
wyraził  wątpliwość,  czy  przy  obecnej  stagnacji  Fundacja  będzie 
w  stanie  się rozwinąć.  Inni  uczestnicy  zebrania  także  mówili  o  zbyt 
małym  zaangażowaniu  w  promocję  i  inne  wspólne  przedsięwzięcia 
podmiotów  gospodarczych  Ustronia.  Jeżeli  nie  uaktywnią  się  inni 
i dalej wszystko  odbywać  się będzie w kręgu  kilkunastu  osób,  każde 
przedsięwzięcie z góry  skazane  będzie na niepowodzenie.  Mówiono 
też  o  konieczności  większego  zaangażowania  się  władz  miasta 
w  rozwój  turystyki. 

UCHWAŁ A 
Walnego  Zebrania  TRT 

1.  Wystąpić do  Gazety  Ustrońskiej z  informacją  o działalności  Towa
rzystwa  Rozwoju Turystyki  w celu  zapoznania  mieszkańców  Ustro
nia  z  aktualną  działalnością  TRT  oraz  dla  zwiększenia  liczby 
członków  Towarzystwa. 

2.  Opracować  nową,  skuteczną  strategię  działania  Towarzystwa. 
3.  TRT  uznaje  za  celowe  i  potrzebne  utworzenie  i  ustanowienie 

FUNDACJI  ROZWOJU  TURYSTYKI  w  Ustroniu,  której  celem 
będzie rozwój turystyki w Ustroniu  i  finansowanie  niektórych  zadań 
gospodarczych  w  zakresie  turystyki. 

4.  TRT  zwraca  się do  władz  miasta  Ustronia  o przekazanie  Pawilonu 
Informacji  Turystycznej  w  Rynku  (po  PT  „Czantoria" 
w y ł ą c z n i e  na  cele  turystyczne,  gdzie  powinna  mieścić  się 
informacja turystyczna na wysokim  i nowoczesnym poziomie,  biuro 
obsługi  turystycznej,  siedziba  Fundacji  Rozwoju  Turystyki  i  stano
wisko  pracownika  UM  d/s  turystyki  i promocji  miasta. 

5.  Wystąpić  z  apelem  do  mieszkańców  Ustronia  i  właścicieli  posesji 
o przeprowadzenie porządków, dbałość o zieleń i stałe  utrzymywanie 
czystości przy  swoich posesjach  na drogach,  chodnikach,  skwerach, 
trawnikach. 

6.  TRT  uwiążą  za  celowe  i  uzasadnione  przekazanie  obiektów  lik
widowanego  PT  „Czantoria"  m.  in. camping w WiśleJonidło  i pole 
namiotowe  w  Ustroniu  Polanie  na  rzecz  nowoorganizowanej  Fun
dacji  Rozwoju  Turystyki  w  Ustroniu. 
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RADZIL I  STRAŻACY 
26  marca  walne  zebranie  strażaków  z  Lipowca  zakończyło  cykl 

spotkań  ustrońskich  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych.  Lipo
wscy ochotnicy mają powód do pełnego zadowolenia, gdyż mogli  odbyć 
zebranie w nowej strażnicy, którą  budowano w czynie społecznym  przez 
pięć  lat.  Uroczyście  remizę  otwierano  w ubiegłym  roku i obecnie  służy 
ona całej społeczności  Lipowca. Szeregi  tamtejszych strażaków  powięk
szyły  się w ciągu  roku  o trzech  członków  i jednego  wspierającego. 
Utworzona  została  także  nowa  Młodzieżowa  Drużyna  Pożarnicza 
chłopców. 

Wcześniej, 5. II I walne zebranie odbyli strażacy z Nierodzimia,  10. II I 
z Kuźni Ustroń,  11. II I z Ustronia Centrum i 12. II I z Polany.  Mówiono 
głównie  o pieniądzach, a raczej  o  ich  braku.  W  najmniejszym  stopniu 
dotyczy  to Polany,  gdzie udało  się zgromadzić materiały  budowlane  na 
odnowienie  elewacji  remizy.  Planuje  się  zakończenie  prac  do  końca 
maja. Strażacy  z Polany  mają  także  nadzieję na  remont  dachu i rynien 
jeszcze  w  tym  roku. 
—  Szczególnie  trudna sytuacja  panuje  w jednostce  w Centrum, gdzie po 
rezygnacji  z prezesury  pana  Michalik a  nie  udało  się  wybrać  nowego 
prezesa —  powiedział  nam  komendant  miejski  OSP  Jan  Maciejowski. 
— Problemem dotyczącym całego miasta są niesprawne hydranty. O tym 
mówiono  na  wszystkich  zebraniach.  Z zadowoleniem  mogę  podkreślić 
dobrą  współpracę  między  jednostkami.  Muszę  też  powiedzieć  o  pomocy 
Urzędu  Miejskiego,  w któr ą  szczególnie  zaangażowali  się  zastępca 

Fot.  W.  Suchta 

burmistrz a  Tadeusz  Duda i naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich 
Czesław  Gluza. 

Najważniejszym  wydarzeniem  w tym  roku  w życiu  ustrońskich 
jednostek,  oczywiście  poza  gaszeniem  pożarów,  będą  wspólne ze 
strażakami z Brennej zawody pożarnicze, których rozegranie planuje się 
na  11  czerwca  na  boisku  Kuźni  Ustroń.  Spodziewany  jest  udział  18 
sekcji.  (ws) 

Wielu odwiedzających  Ustroń gości nie chce ograniczać się jedynie do 
posiłków  w  domach  wczasowych,  kąpieli  w  Wiśle  i opalania  się,  ale 
penetruje  okolice  naszego  miasta.  Aby  im  to  ułatwić  powstać  mają 
z inicjatywy Związku Komunalnego  Ziemi Cieszyńskiej ścieżki  rowero
we  łączące  Ustroń  z  Wisłą,  Cieszynem  i  Skoczowem.  Ciekawym 
pomysłem jest  również wytyczenie ekologicznych  ścieżek  edukacyjnych 
w rejonach  Czantorii  i Równicy,  co  planuje  Nadleśnictwo  Ustroń. 

Fot.  W.  Suchta 

OLIMPIJCZYC Y 1 
Zakończyły  się  eliminacje  rejonowe  konkursów  przedmiotowych, 

które  swym  zasięgiem  objęły  były  powiat  cieszyński.  W  tym  roku 
znacznie  trudniej  było  się  przez  nie  prześliznąć,  gdyż  zaledwie  po 
czterech  najlepszych  z  każdego  przedmiotu  kwalifikowało  się do 
finału  wojewódzkiego. 

Uczniowie  SP1  startowali  w pięciu  przedmiotach.  Zwycięsko 
szczebel  rejonowy z historii  zaliczył  Marek  Wil k  z VII I  b,  którego 
przygotowała  Wiktoria  Majcherek.  Z SP2  udało  się  awansować: 
z  chemii  Marcinowi  Durajowi  z VII I  b, z fizyki  Magdalenie  Śliwce 
z  VII I  c, z  geografii  Jerzemu  Pietyrze  z  VI I  d, z  angielskiego 
Tomaszowi  Dutkiewiczowi  z VII I  a,  oraz  z niemieckiego  Maciejowi 
Lipowczanowi  z VII I  a.  Jako,  że  w  naszym  województwie  nie  ma 
olimpiady  z języka  niemieckiego,  ten  ostatni  został  zgłoszony  do 
eliminacji w województwie katowickim.  Dodać  trzeba,  że na  szczeblu 
rejonowym  zajął pierwsze miejsce.  Uczniów  do  zawodów  wojewódz
kich  przygotowały:  Halina  HonkowiczWaleczek,  Wieńczysława 
Chybiorz,  Barbara  Górniok  i Alicj a  Białas. Z SP3  awansować  się 
udało jednemu  uczniowi —Łukaszowi  Raszce z klasy VIII . Z  historii 
przygotowywał  go  dyrektor  szkoły  —  Leszek  Szczypka.  (mat) 

FOTO WYSTAWA 
Ognisko  Pracy  Pozaszko lnej  zaprasza  na  wystawę  fo to

graf iczną  pod  hasłem  „ U s t r oń  dawniej i dz iś",  k tórej  otwarcie 
nas tąpi  10.04.95  o  godzinie  17.00  w  sali  wys tawowej  Z D K 
„ K u ź n i k " .  Prezentowane  będą  prace  fo togra f iczne z  12letniego 
d o r o b ku  ko ła  fo tograf icznego  pod  k ierownic twem  ins t ruk to ra 
Franc iszka  Bojdy. 

Mleczk o w  Ustroni u 
Znany  k rakowski  rysownik  satyryczny,  gra f ik  rek lamowy, 

plakacista,  i lustrator,  au tor  k i l kunastu  tysięcy  r ysunków  zamie
szczanych  w  czasopismach  k ra jowych  i zagranicznych  przybę
dzie  po  raz  pierwszy  do  Us t ron ia.  Okaz ją  do  jego  zaproszenia 
jest  I I  Aukc ja  Dzieł  Sztuki  w  Ust ron iu. 

Wernisaż  250  rysunków  Andrze ja  Mleczki,  możl iwość  roz
mowy  z twórcą  po łączona  z zakupem  jego  wydawn ic tw  i  p rac 
odbędzie  się w  M u z e um  Hu tn i c twa  i  Kuźn ic twa  w  dniu 
7 kwietnia  (p iątek) o godz.  17.00.  M u z e um  zaprasza  wszystkich 
zainteresowanych. 

1430  KWIETNI A 
Organizaje  społeczne,  grupy  niezrzeszone,  k tóre  chcą  wziąć 
udział w wiosennym  sprzątaniu miasta proszone  są  o  uzgodnienie 
terminów,  miejsc sprzątan ia oraz  o pobran ie  w o r k ów  w  Wydziale 
Ochrony  Środowiska  i Roln ic twa  U . M .  pok.  25,  tel.  543479. 

Urząd  Miejsk i  w  Ustroniu 
ogłasza 

PRZETARG 
dla  fir m specjalizujących  się  w  budowie  dróg  (z  uprawnieniami 
do  budowy  dróg)  na  modernizację  ul.  Świerkowej   w  Ustroniu. 

Szczegółowych  informacji udzieli  Wydział TI D  Urzędu  Miejskiego 
w  Ustroniu,  Rynek  1 pok.  32,  tel.:  542609. 
Termin  realizacji: drugi  kwartał  br. 
Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  w  sekretariacie  UM 
w  Ustroniu  w terminie  14  dni  od daty  ukazania  się  w prasie 
niniejszego  ogłoszenia. 
Nośniki  cenotwórcze  należy  podawać  w  cenach  brutto,  końcowa 
wartość  ofety  przetargowej  będzie  podstawą  do  zawarcia  umowy 
pomiędzy  Zarządem  Miasta  Ustronia a Wykonawcą. 
UM  zastrzega  sobie  prawo  możliwości  unieważnienia  przetargu  bez 
podania  przyczyny  oraz  swobodnego  wyboru  oferenta. 
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Ogłoszenia  drobne  T  Michałek^ 
K O M I S  A R T Y K U Ł Ó W 
D Z I E C I Ę C Y C H  I  M Ł O 

D Z I E Ż O W Y C H 
OFERUJE I  PRZYJMUJE : 

Sprzęt  sportowy  (ro
wery,  piłki ,  deskoro
lki ,  i tp.)  wózki,  łóże
czka,  odzież,  obuwie 

Ceny  dla  każdego 
.  U s t r o ń ,  os. M a n h a t a n  , 

—  p a w i l on  h a n d l o w y ^ 

GABINET 
tTOMiTOUsiaioPttiTinan 
iL  Plebiscytowa 6 Katowic« 

zaprasza do gabinetu  protetycznego 
Ustroń,  ul.  Partyzantów  1 tel.  542256 
piątki  1418  Poniedziałki  10—12 
Po lecamy: p ro tezy  n a t y c h m i a s t o
w e  — n a p r a wy  e x p r e s o we 

Ulgi  d la  e m o r y t ów 

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. 

Poszukuję kawalerki  (pokój z ku
chnią).  Tel.  542332  w  godz. 
8—17.00. 

Korepetycje — matematyka.  Tel. 
541017. 

Antykwariat  „Tomar"  kupi 
—  sprzeda  — weźmie  w  komis 
stare  przedmioty:  szkło,  porcela
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
jmowanie  przedmiotów  od  ponie
działku do piątku w godzinach od 
16.00 do  17.00. 

Sprzedam  taniej  nowy  telewizor 
kolorowy  Curtis  20  cali.  Tel. 
543250. 

Sprzedam  Fiata  126p,  1979 
— w dobrym stanie. Tel.  543473. 

26  marca  hodowcy  psów  rasy  husky  wyznaczyli  sobie  spotkanie 
w  Czarcim  Kopycie  na  Równicy.  Nie wszyscy  zjawili  się ze  swoimi 
czworonogami.  Tylko  jeden  z  hodowców  wyjechał  na szczyt  psim 
zaprzęgiem.  Szczenię  husky  kosztuje  obecnie  12—15  min zł, a  do 
zaprzęgu  potrzeba  co najmniej  5 psów,  rozrywka  jest  więc  raczej 
elitarna. 

Fnt  W  Snrhtn 

SZACHY W  „KUŹIMIK U 
Ogn isko  Pracy  Pozaszko lnej  w U s t r o n iu  o rgan i zu je  M iędzy
szko lny  Tu rn iej  Szachowy,  k t ó ry  odbędz ie  się 12.4.95  r. o godz. 
10.00 w Z D K „ K u ź n i k "  w sali  wys tawowe j.  Za i n te resowanych 
szach is tów  prosi  się o zgłoszenie  uczes tn ic twa  na  adres: 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej, 
Ustroń,  ul. Daszyńsk iego  31  (siedziba  SP2). 

C O  N A S C Z EK A 
Wystawy: 

M u z e u m  K u ź n i c t w a  i  H u t n i c t w a , 

ul .  H u t n i c z a  1, te ł.  5 4  2 9  96 
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  Marian a  Żyromskiego 

2—25.4.1995 r. 
—  Wystawa  Andrzeja  Mleczko — 7 doi5.4.1995 r . 

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 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

O d d z i ał  M u z e um  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j " 

3  M a j a  6 8, te ł.  5 4  2 9  96 

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  bibliofilskic h 
—  wystawa  malarstwa  ANNY  MARCOL . 
Siedziba  KLUB U  PROPOZYCJI  — miejsce  comiesięcznych  spotkań 

z  ciekawymi  ludźmi. 

Stała  prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców  „BRZIMY " 
w  Centralnej  Informacji i Recepcji — Rynek  7. (tel.  542653) 

G a l e r i a  na  G o j a ch  — B. i K .  H e c z ko 
Ustroń,  ul. Blaszczyka  19 — czynna  codziennie 

O G R Ó D  Z I M O W Y  GCR  „ R E P T Y " 
Szpital  Promujący  Zdrowi e 

—  Koncerty z cyklu  „Muzyk a  dla  serca" 
—  Galeryjk a  kawiarniana 

C E N T R A L N A  I N F O R M A C J A  I   R E C E P C J A 
udziela  informacji  turystycznokulturalnych 
czynna:  8.15—17.00  w soboty  8.15—15.00 

Ustroń,  Rynek 7 

O g n i s ko  P r a cy  P o z a s z k o l n ej   ( te l.  5 4  3 2  4 4) 

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  ' 
6.4.1995  r.  Zebranie  Polskiego  Klubu  Ekologicznego 
czwartek  z udziałem  dra Ryszarda  CIEPAŁY 
godz.  17.00  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

7.4.1995  r.  Wystawa i spotkanie autorskie z Andrzejem  MLECZK O 
piątek  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
godz.  17.00  wystawa  czynna  7—15.4.1995 r. 

8.4.1995  r.  II . Aukcj a  Obrazów,  Rzeźby  i Wyrobów  Jubilerskich 
sobota  Prace G UT  „BRZIMY" ,  NeukirchenVluyn,  UŚ1. Cie
godz.  17.00  szyn, E. Szołomiak, M . Kosińskiego  i J. Golca z udzia

łem  zespołu  muzycznego  Piotra  Gruchela. 
Gospodarzami  będą:  piosenkarka  Ewa Wach i  satyryk 
Zbigniew  Kucz 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

8.4.1995  r.  KONCER T  PIEŚNI  PASYJNEJ 
sobota  w  wykonaniu  chóru  ewangelickoaugsburskiego 
godz.  16.30  z Ustronia 

Szpital  Uzdrowiskowy  (budynek  dyrekcji) 

8.4.1995  r.  Wręczenie Złotej  Płyty dla Firm y  D ISCOMAGIC  MU 
sobota  SIC — prowadzi  M . Jędrysek  z radia  RM F FM 
godz.  21.00  „MIRAGE2000 " 

Sport 
6.4.1995 r. 
czwartek 
godz.  9.00 

U W A G A !  D o my  w c z a s o w e,  h o t e le  i tp. :  a f i s ze —  p r o g r a m y 
impre z  odb je rać  m o ż na  bezp ła tn ie  w  C e n t r a l n ej   I n fo rmac j i 
i  Recepc ji  —  R y n ek  7 

MIN I   KOSZYKÓWK A  KL . 5—6 
Mistrzostwa  Ustronia 
Szkoła  Podstawowa  nr 5 
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Zieleń  Miejska  jest  zakła
dem budżetowym działającym 
przy  Urzędzie  Miasta  i  dzia
łem Zakładu  Usług  Komunal
nych.  Odpowiada,  jak  sama 
nazwa  wskazuje,  za  zieleń 
w  mieście.  Do  głównych  za
dań należy pielęgnacja trawni
ków,  kwietników,  drzew, 
krzewów oraz porządkowanie 
terenów  zielonych,  zbieranie 
na nich papierów. W tej chwili 
trwają porządki po zimie, głó
wnie  wygrabianie  liści.  Prace 
trwają  jeszcze  w  Parku  Koś
ciuszki,  gdyż  reszta  jest  już 
uporządkowana. Nie ma zale
głości z zeszłego roku. Wszyst
ko  wykonuje  się  na  bieżąco. 
Trwa przecinanie krzewów, za 
UM  rekultywuje się  trawniki. 
Pogoda  na  razie  nie  sprzyja 
porządkom,  więc  pracownicy 
„kradną"  jej  po  2,  3  dni, 
w które można  te prace wyko
nywać. Opiekowanie  się ziele
nią jest zajęciem całorocznym, 
dlatego każda pora roku  przy
nosi inne wymagania. W zimie 

usuwa  się  nadmiar  śniegu  na 
krzewach, przycina suche, po
łamane  gałęzie,  pielęgnuje 
zbyt  zagęszczone  drzewa. 
Okres  zimowy  trwa  właściwie 
od  list opada  do  lutego,  lecz 
wszystko  warunkuje  pogoda. 
Kiedy  zaczyna  się  wegetacja, 

Fot.  W.  Suchta 

przycina  się  róże,  zaś  w  lecie 
plewi  i podlewa  trawniki.  Je
żeli pogoda pozwoli, to w naj
bliższym  czasie  Zieleń  Miejs
ka  przystąpi do  rozkopcowy
wania i nawożenia róż oraz do 
bieżących  prac  porządko
wych. W tym roku  wysadzane 

będą  nowe  róże.  Pracownicy 
Zieleni  skarżą  się  na  głupotę 
ludzi,  którzy  często  z  preme
dytacją niszczą  trawniki. Zda
rzają  się także przypadki  kra
dzieży kwiatów z kwietników. 
—  Ostanio  robiliśmy  renowa
cję trawnika  przy  UM.  Wszys
tko  było  ładnie  ugładzone, 
przycięte,  a  w  poniedziałek 
wszystko  trzeba  było zacząć  od 
nowa.  Cały  teren był  udeptany, 
jakby  stado  koni  się  na  nim 
pasło.  Teraz  prowizorycznie 
ogrodziliśmy  to  miejsce,  i  na 
razie  wszystko  jest  w  porządku 
—  mówi  kierownik  Zieleni 
Helena  Wierzbanowska. 

W zakładzie zatrudnione są 
na stałe 4 osoby. Resztę stano
wią  pracownicy  interwencyjni 
oraz  przyjmowani  na  umowę 
zlecenie  w  zależności  od  ak
tualnych  potrzeb.  Problemem 
jest  brak  odpowiednio  wy
kwalifikowanej  kadry,  gdyż 
nie ma ani jednej osoby,  która 
ukończyłaby  szkołę  ogrodni
czą.  (mat) 

Wzorem  lat  ubiegłych  i zgodnie z tradycją  na  Śląsku  Cieszyńskim, 
prosimy Was  o wiosenne porządkowanie  swoich obejść i posesji  oraz 
pomoc  sąsiedzką  dla  innych  tzn.  tych,  którzy  nie  potrafią  sami 
posprzątać  swoich  terenów  bądź  są  osobami  niepełnosprawnymi. 
Apel  o  wiosenne  porządki  kierujemy  również  do  kierowników 
domów  wczasowych  i  innych  instytucji. 
Przypominamy,  że  na  terenie  miasta  rozstawione  są  kontenery  na 
surowce  wtórne:  szkło,  plastik,  papier,  puszki  i  szmaty.  Prosimy 
o solidne segregowanie i nie wrzucanie do tych kontenerów  odpadów, 
które  nie nadają  się do  ponownego  wykorzystania. 
Prosimy  o  nie  podrzucanie  śmieci,  opon,  złomu,  akumulatorów. 
Nie  wypalajcie  suchej   trawy. 
Niebezpieczne  skutki  wypalania  suchej  trawy  to  przede  wszystkim: 
—  zaburzenia  naturalnej  równowagi  ekologicznej 
—  degradacja  gleby  doprowadzająca  do  obniżenia  plonów 
—  niszczenie  pożytecznej  mikrofauny 
—  spalenia  gniazd  i  lęgowisk  dzikiej  zwierzyny  i  ptactwa 
—  źródło  groźnych  pożarów  lasów  i  zabudowań 
Wszyscy  jesteśmy  odpowiedzialni  za  ochronę  środowiska  natural
nego 

Zca  Burmistrza 
mgr  inż. Tadeusz  Duda 

POD  SIATK Ą 
Tak jak  przed  rokiem, w marcu  w sali  gimnastycznej  Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Ustroniu  spotkali się siatkarze, by  rozegrać 
turniej siatkówki  dla  swego  kolegi, jednego  z lepszych  zawod
ników  „Olimpii "  Goleszów,  który  uległ  ciężkiemu  wypadkowi 
samochodowemu.  25 marca  do  Ustronia  przyjechały  drużyny: 
„Beskidu"  Skoczów,  TKK F  Wisła,  TKK F  Katowice,  TKK F 
Skoczów,  „Startu"  Cieszyn  i  TRS  „Siła"  Ustroń.  Drużyny 
podzielono  na  dwie  grupy,  w  których  rozegrano  eliminacje 
systemem  każdy z każdym. Dobrze spisała się drużyny  ustrońs
kiej Siły, która bez straty seta awansowała do finału. Ustroniacy 
w składzie: Marek Bobola, Tomasz Kotarski , Sławomir  Krakow
czyk, Janusz Niemczyk,  Robert  Grzybek, Marek  Lang,  Marek 
Rzęska,  Piotr   Szarzeć  wygrali  ze  „Startem"  Cieszyn  (15:7, 
15:12) i TKK F  Skoczów  (15:6,  15:11). Z drugiej grupy  elimina
cyjnej  drużyna  „Beskidu"  Skoczów  bez  problemów  awan
sowała  do  finału  wygrywając z TKK F  Katowice  (15:12,  15:2) 
i TKK F  Wisła (15:2,15:11). W  finale, mimo  ambicji i wzniesie
nia się drużyny TRS  „Siła"  Ustroń  na  szczyty swych  możliwo
ści,  lepszymi  okazali  się  zawodnicy  „Beskidu"  Skoczów  i  wy
grali  w dwóch  setach  (15:10,  15:11). 

Organizator  turnieju, TRS  „Siła"  Ustroń, za  pośrednictwem 
naszej gazety  pragnie podziękować  wszystkim  sponsorom,  bez 
których  organizacja  turnieju  byłaby  niemożliwa. 

(ws) 

DO  A B S O L W E N T Ó W 
OGÓLNIAK A  W  WIŚLE 

Fot.  W.  Suchta 

Społeczny Komitet Obchodów  50lecia LO w Wiśle prosi  osoby 
zbierające adresy  absolwentów  o pilny  zwrot  kopert. 
W  związku  z  zawieszeniem  działalności  B a n ku  Spółdzielczego 
w  Wiśle  zostało  założone  nowe  konto  w  dniu  13.03.1995r. 
w  Banku  Śląskim  w  Katowicach  —  Oddział  w  Ustroniu  nr 
310620—108894—181—62. 
W  najbliższym  czasie  wszyscy  absolwenci,  których  adresy 
zostaną  dostarczone  (zbierają je wybrane osoby z każdej klasy) 
otrzymają  szczegółowe  informacje  z programu,  ewentualnymi 
kosztami. 
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9  kwietnia  rozpoczynają  się  rozgrywki  rundy  wiosennej 
klasy  „A "  podokręgu  PZPN  Skoczów,  w  których  bierze 
udział  drużyna  Kuźni  Ustroń.  W  naszym  mieście  sezon  pił
karski  rozpocznie  się  tydzień  później,  17  kwietnia,  meczem 
z  Jasienicą. 

9  kwietnia  —  BKS  II  Bielsko  —  Kuźnia  Ustroń 
17 kwietnia  —  Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Jasienica 
23 kwietnia  —  LK S  Wapienica  —  Kuźnia  Ustroń 
30 kwietnia  —  Kuźnia  Ustroń  —  Budowlani  Bielsko 
3 maja  —  LK S  Pogórze  —  Kuźnia  Ustroń 
7 maja  —  Kuźnia  Ustroń  —  Piast  II  Cieszyn 

14 maja  —  LK S  Kończyce  Małe  —  Kuźnia  Ustroń 
21 maja  —  Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Iskrzyczyn 
28 maja  —  LK S  Pierściec  —  Kuźnia  Ustroń 
4 czerwca  —  Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Drogomyśl 

11 czerwca  —  KS  Wisła  —  Kuźnia  Ustroń 
15 czerwca  —  Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Pogwizdów 
18 czerwca  —  Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Zebrzydowice 

Przypomnijmy,  że  po  rundzie  jesiennej  praktycznie  4  zespoły 
zachowały  szanse awansu do  klasy okręgowej. Czołówka  tabeli 
wygląda  następująco: 

1.  Kuźnia  Ustroń  —  21  pkt.  —  bramki  3711 
2.  LK S  Kończyce  Małe  —  20 pkt.  —  bramki  4320 
3.  KS  „Budowlani"  Bielsko  —  19 pkt.  —  bramki  3414 
4.  LKS  „Zapora"  I  Wapienica  —  18 pkt.  —  bramki  2616 

W  klasie  okręgowej  rywalizują  już  młodzi  ustrońscy  piłkarze, 
którzy  rozegrają  w  rundzie  wiosennej  11  spotkań: 

15 kwietnia  —  Kuźnia  —  „Beskid"  Skoczów 
22 kwietnia  —  BKS  Bielsko  Biała  —  Kuźnia 
29 kwietnia  —  Kuźnia  —  Koszarawa  Żywiec 
6 maja  —  Kuźnia  —  „Góral"  Żywiec 

13 maja  —  „Cukrownik"  Chybie  —  Kuźnia 
20 maja  —  Kuźnia  —  KS  Chełmek 
27 maja  —  „Kalwarianka"  Kalwaria  —  Kuźnia 
3 czerwca  —  Kuźnia  —  „Soła"  Kobiernice 

10 czerwca  —  „Skawa"  Wadowice  —  Kuźnia 
17 czerwca  —  Kuźnia  —  „Hejnał"  Kęty 
24 czerwca  —  „Beskid"  Brenna  —  Kuźnia 

Roztomili  ustróniocy! 
Bylach  oto  w  pyndzialek  na  targu,  coby  se  kupić  wajec 

od  znómej  gaździnki.  Ona  mo  dycki  szumne  wajca  i  doś  łacno 
ich przedowo.  Downo  my  sie  nie  widziały,  tóż  dały  my  sie  do 
rzeczy. 
—  Haniczko,  nie  wiysz  czasym,  kiedy  przeca  zacznóm  zakłodać 

w Ustroniu  ty  telefony?  —  pyto  sie mie  ta znómo.  —  Miysz
kosz  na  Manhatanie,  to  tam  wiyncyj  bydziesz  o  rozmaitych 
wiecach słyszeć  niż jo  na gospodarce.  Na  dyć już  sie nie  idzie 
doczkać  na  te  całóm  ustróńskóm  Tełekomónikacyje. 

—  Nie wiym,  Helynko,  nic żech nowego o telefónach  nie  słyszała. 
Moja  kamratka  z Manhatanu,  co też czako  na telefon,  pytała 
sie  w  styczniu,  to  ji   powiedzieli,  że  już  w  marcu  zacznóm 
zakłodać  telefony  w cyntrum  Ustrónio,  a potym  pujdóm  coroz 
dalij.  Ale  dyć już  mómy  poczóntek  kwietnia,  a  o  telefónach 
fórt  nic nie słyszeć  —  prawiym  tej  gaździnce. 

—  Haniczko,  óni se  isto z nami  grajóm  w tyn, jako  to  prawióm, 
głuchy  telefon.  Posylajóm  ludzi,  aż  sie  pytajóm  wyżyj  o  te 
sprawę  abo kazujóm  sie zaś prziś  do nich  spytać  za  jakisikej 
czas i tak w kolo  Macieju.  Nie  wiym,  czy pumału  nie trzej a sie 
bydzie  we Warszawie  o ty ustróński  telefony pytać  —  rozmyś
lo  Helynka. 

—  Kareł spod  Małej  Czantoryje  też  tak  czako  na  telefon jak  na 
smiłowani  —  łopowiadóm  Helynce.  —  Miesiónc  tymu  krowa 
sie  mu  roznimógla  i  musioł  taki  kęs  chodnika  gnać  spod 
Czantoryje  do  tego  bydlyncego  dochtora,  a  tak  by  se  jyny 
zadzwonił.  Karlów szwagier  pół  roku  tymu  łodewrzil  se  firmę 
i  też  tak  czako,  aż  mu  telefon  zalożóm. 

—  Pól  roku,  to  je  nic,  ale  sóm  tacy,  co  czakajóm  na  telefon 
dziesiyńć  roków  i  wiyncyj.  Jedyn  starzik,  co  już  czako 
patnoście  roków,  chcioł zrobić  u notara  zapis  w  testamyncie, 
coby  telefon mogła  dostać jego  cera, jakby  ón sie nie  doczkoł. 
Dyć  ostatni  roz,  co  tak  wiyncyj  telefonów  zaklodali,  to  było 
wtynczos,  jak  ty  wasze  bloki  były  postawione,  prowda, 
Hanko? 

—  Mosz  racje, Helynko  — prawim  ji.  —  Straszecznie  sie  drymy 
do  Europy,  a  dyć  na  Zachodzie  idzie  dostać  telefon  aji  do 
dwóch  tydni.  Tóż  kaj  my  sóm? Ale  nie starejmy  sie, jak  jyny 
słoneczko  lepij przigrzeje,  tóż  isto sie przeca  w tej  Telekómu
nikacyji  z  tego  zimowego  spanio  łobudzóm  i  chycóm  sie 
roboty.  Tóż  byjmy  dobrej  myśli. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) na  receptę  4)  wyrośnięty  talerz  6)  instrument 
Wojskiego  8)  producent  jaj  9)  indyjski  bóg  miłości  10)  jego 
symbol Mn  11) kropeczki  na  twarzy  12) przechodzi po plecach 
13)  pantofle  domowe  14)  ryje  pod  ziemią  15)  śpiewający 
Czesław  16) odgłos  fal morskich  17) Weronika dla  bliskich  18) 
piłka  poza  boiskiem  19)  will a  K.  Szymanowskiego  20)  brat 
Abla 
PIONOWO:  1) uzależniona  od  leków  2) składnik,  element  3) 
Maria  ... Skłodowska  4) kuzynka  masła  5) kwitnie  tylko raz 6) 
ogół  bydła  domowego  7)  nienagannie  wychowany  pan  11) 
potrzebna  chemikowi  13) horror  Hitchcocka 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija  22  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   10 
G U  T W O JĄ  G A Z E T Ą 

Nagrodę  100.000  zł  (starych)  w  drodze  losowania  otrzymuje 
DANIE L  CZARNECKI  z  Ustronia,  os.  Manhatan  2/39. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10 zł 
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