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kier . Uzdrowiskoweg o  Zakład u  Przyrodoleczniczeg o 

W  Dniu  Dziecka  zamierzacie  udostępnić  nowo  otwarte  baseny 
solankowe  w  Zakładzie  Przyrodoleczniczym  ustrońskim  dzie
ciom.  Jak  można  z  tego  skorzystać? 
W  tym  dniu  zapraszamy  wszystkie  dzieci  do  bezpłatnego 
korzystania  z  kąpieli  leczniczej.  Baseny  będą  dla  nich  czynne 
w godz.  1218. 
Które  dzieci  zachęca  pani  szczególnie  do  kąpieli  w  basenach 
solankowych? 
Dzieci ze schorzeniami  górnych  dróg oddechowych  i z wadami 
postawy.  Szczególne  znaczenie  ma  gimnastyka  korekcyjna 
w tych basenach. Oczywiście nie może to być tylko jedna kąpiel 
w Dniu Dziecka, ale seria zajęć korekcyjnych w ramach  leczenia 
ambulatoryjnego. Ze skierowaniem wystawionym przez lekarza 
pediatrę  lub  ortopedę  należy  się zgłosić do  Poradni  Zdrojowej. 
Dodam  tylko,  że  baseny  ze  względu  na  różną  funkcjonalność 
stanowić  będą  na  pewno  atrakcję  dla  dzieci.  Ponadto  na  hali 
basenowej  wytwarza  się  specyficzny  mikroklimat  leczniczy 
związany  z  dużą  zawartością  jodu  i  bromu  w  solance,  co  ma 
ogromne  znaczenie  dla  dzieci  i mieszkańców  naszego  regionu. 
A jak mieszkańcy Ustronia mogą korzystać z Zakładu  Przyrodo
leczniczego? 
Z  basenów  można  korzystać  praktycznie  we  wszystkie  dni 
tygodnia,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  inne  zabiegi  to  pacjent 
powinien  mieć skierowanie  do  Poradni  Zdrojowej celem  lecze
nia  ambulatoryjnego. 
Wyobraźmy sobie, że ktoś  wie  jakie zabiegi są mu potrzebne, a nie 
posiada  skierowania  i  chce  zapłacić.  Jak  powinien  postępować? 
Osoba  taka  rejestruje się w Poradni Zdrojowej, zostaje zbadana 
przez  lekarza,  a  zalecone  zabiegi  opłaca  w  kasie  Uzdrowis
kowego  Zakładu  Przyrodoleczniczego. 
Można korzystać z kąpieli w  basenach solankowych. Gdzie należy 
się  zgłosić? 
Wystarczy  przyjść  do  Zakładu  Przyrodoleczniczego.  Tu  na 
miejscu  na  pewno  każdy  zostanie  skierowany  w  odpowiednie 
miejsce, gdzie wykupi  sobie  bilet  na  daną  godzinę.  Wymagany 
jest  czepek  i  strój  kąpielowy. 
Proszę  nam  powiedzieć  coś  bliższego  o basenach  solankowych. 
Baseny są miejscem ćwiczeń  kinezyterapeutycznych  prowadzo
nych przez grupę wykwalifikowanych  instruktorów  gimnastyki 
leczniczej. Zajęcia odbywają  się w formie indywidualnej  i zbio
rowej. Forma zbiorowa  to grupa ogólnokondycyjna oraz grupa 
zespołu  bólowego  dolnego  odcinka  kręgosłupa.  Otworzone  27 
kwietnia  cztery  baseny  solankowe  mają  wymiary:  dwa  duże 
12,6 x 8,5 m, mniejszy 5,8 x 4,3 m oraz okrągły o średnicy 5,7 m. 
Stężenie  solanki  wynosi  3 i 4%.  Temperatura  dla  osób  ćwiczą
cych  28  stopni,  w  godzinach  popołudniowych  solanka  jest 
schładzana do  24 stopni. W basenie okrągłym zamontowane są 

(dokończenie  na str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 
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Po raz pierwszy w tym roku, tak jak w państwach  zachodnich, 
8 maja świętowaliśmy 50 rocznicę zakończenia  II wojny świato
wej.  W  Ustroniu  o  godz.  12.00  wiązanki  kwiatów  pod  Po
mnikiem  Pamięci  Narodowej  złożyły  delegacje  Urzędu  Miejs
kiego, Rady Miejskiej, Polskiego Stronnictwa  Ludowego,  Kon
federacji Polski Niepodległej, Kościoła  EwangelickoAugsburs
kiego, Związku Kombatantów  Rzeczypospolitej i Byłych  Więź
niów  Politycznych,  Związku  Inwalidów  Wojennych,  Świato
wego Związku Żołnierzy AK , Polskiego Związku Byłych  Więź
niów  Politycznych  Więzień  Hitlerowskich  i  Stowarzyszenia 
Kombatantów  Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.  Uroczystą 
wartę pełniła Straż Graniczna, a hymn odegrała orkiestra  KWK 
„Pniówek". 
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Zapraszamy  codziennie  w godzinach  10.00—18.00 
Ustroń, Daszyńskiego 70a  (obok  Winter  Restauracji) 
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(dokończenie ze str.  1) 

dysze, a wypływająca z nich solanka o większym ciśnieniu daje efekt 
masażu  podwodnego. W basenie mniejszym prostokątnym  dodat
kową  atrakcją  jest  kąpiel  perełkowa.  Specjalnymi  otworami  do
prowadza  się  powietrze  pod  ciśnieniem  1  atmosfery.  W  kąpieli 
perełkowej  pacjept  powinien  leżeć  spokojnie,  bez poruszania  się. 
Pęcherzyki  powietrza  działają  na  skórę,  wywierają  pobudzający 
wpływ na  receptory,  działają  tonizująco oraz  nasennie. 
Czy w najbliższej przyszłości planuje się poszerzenie gamy zabiegów 
w Zakładzie  Przyrodoleczniczym? 
Baseny solankowe sąsiadują z dwoma salami gimnastycznymi, przy 
czym jedna z nich będzie funkcjonowała jako siłownia wyposażona 
m.  in.  w  ośmiostanowiskowy  Atlas,  stepter,  rowerki  treningowe. 
Druga  będzie  salą  ćwiczeń  indywidualnych  dla  pacjentów.  Obie 
będą  czynne  pod  koniec  maja.  Zostaną  też  otwarte  następne 
gabinety Działu Hydroterapii  II . Przykładowo znajdą się tam bicze 
szkockie, masaże podwodne, kąpiele wirowe i natryski płaszczowe. 
Na czym polegają bicze  szkockie? 
To ruchome natryski wykonywane przy użyciu  węża połączonego 
z  katedrą  natryskową,  która  umożliwia  regulację  temperatury 
i  ciśnienia  wody.  Specjalne  końcówki  zakładane  u  wylotu  węża 
umożliwiają  uzyskanie  silnego  stopnia  rozproszenia  strumienia 
wody wydobywającego się z węża pod ciśnieniem 1,5 — 3 atmosfer. 
Natryski  biczowe  stosuje  się  przy  użyciu  wody  zimnej,  gorącej 
i  o zmiennej  temperaturze. 
A natryski  płaszczowe? 
Wykonuje  się  je  w  specjalnym  urządzeniu  w  kształcie  klatki 
papuziej,  o  wymiarach  odpowiadających  wzrostowi  i  objętości 
człowieka,  zbudowanej  z  pionowo  ustawionych  rur.  Z  otworów 
0  małej  średnicy,  znajdujących  się  w  rurach,  wydobywają  się 
strumienie  wody  w kierunku  osi  centralnej  klatki,  uderzając tym 
samym  w ciało  znajdującego się wewnątrz  człowieka. 
Komu poleca pani kąpiele solankowe? W czym szczególnie pomagają? 
Kąpiele solankowe poprzez receptory  skóry i autonomiczny  układ 
nerwowy  oraz  hormony  tkankowe  wywołują  wiele  miejscowych 
1  ogólnych  reakcji  m.  in.  zmniejszenie  pobudliwości  nerwów 
czuciowych  i ruchowych, zwiększenie ukrwienia skóry, normaliza
cję ciśnienia krwi, polepszenie regulacji krążenia krwi. Za wskazane 
uważa się stosowanie kąpieli solankowych u dorosłych z chorobami 
dróg  oddechowych  i  zatok,  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów, 
chorobą Bechterewa, przewlekłymi i zwyrodnieniowymi chorobami 
reumatycznymi,  stanami  wymagającymi  zwiększonej  odporności 
na zakażenia,  chorobami  ginekologicznymi  i rekonwalescencji  po 
ciężkich  chorobach. 
Hala z basenami jest już czynna kilkanaście dni. Czy ktoś korzystał 
z odpłatnych  kąpieli poza  kuracjuszami Szpitala  Uzdrowiskowego? 
Część  pacjentów  naszego  szpitala  poza  zleconymi  zabiegami, 
pacjenci  i wczasowicze  z piramid. 
Czy pojawił się jakiś mieszkaniec  Ustronia? 

Fot.  W.  Suchta 

Tak.  Głównie  osoby,  które  o  możliwości  korzystania  z  basenów 
dowiedziały  się  od  naszych  pracowników  na  zasadzie  informacji 
sąsiedzkiej. 
Jakie  są  pierwsze wrażenia.  Czy były już jakieś  skargi,  uwagi? 
Skarg  nie  było.  Wszyscy  są  zadowoleni.  Zdajemy  sobie  sprawę 
z tego jak wiele jeszcze przed nami. Np. wygląd Zakładu  Przyrodo
leczniczego od ul. Szpitalnej sprawia wrażenie obiektu  w budowie, 
a  tu  wewnątrz naprawdę  wiele  się dzieje. 
Jaka  jest  przepustowość  basenów? 
30 osób  na  godzinę. 
Co się stanie, gdy zjawi się więcej chętnych? 
Możemy wydłużać  czas pracy  hali  basenowej. 
Jakiej klasy  jest ustroński  Zakład  Przyrodoleczniczy? 
Moim  zdaniem jest  jednym  z najlepszych  w Polsce. 
Czy można się już  porównywać  z Europą? 
Absolutnie nie mamy  się czego wstydzić w porównaniu  z zachod
nimi  uzdrowiskami.  Nieskromnie  jest  się  chwalić,  ale  na  pewno 
jesteśmy  nowoczesnym  uzdrowiskiem  na  bardzo  wysokim  pozio
mie. 
Czy odwiedzają  was goście z  Zachodu? 
Przyjeżdżają do nas jako  pacjenci pełnopłatni,  głównie w sezonie. 
Z jakich  państw? 
Głównie  Niemcy, bywają  również  Francuzi. 
W  jakim  stopniu  zależy  wam  aa  pozyskiwaniu  nowych  pacjentów 
z zagranicy? 
Jest bardzo ważne, by ich ilość się zwiększała, ponieważ jest to dla 
nas reklama. Porównują  nas często z ośrodkami  uzdrowiskowymi 
w swoich krajach i stwierdzają, że poziom usług jest bardzo wysoki. 

Rozmawiał:  Wojsław Suchta 
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Cena biletów dla osoby  dorosłej   —  3,5 zł  (35.000) 
dla dzieci  —  2 zł  (20.000) 

TO  I  OWO 

Na  południu  i  wschodzie 
Chybia  można  spotkać  torfowi
ska. Jedno z nich  o nazwie  „Ro
tuz",  otrzymało  status  rezerwa
tu  przyrodniczego.  Jego  powie
rzchnia  wynosi  ponad  19  ha. 

*
Doskonaleniem  hodowli  ryb 

—głównie karp ia — zajmuje się 

Zakład  Ichtiologii  i  Gospodarki 
Rybackiej  w  Gołyszu,  będący 
placówką  Polskiej  Akademii 
Nauk.  W  stawach  można  rów
nież  spotkać  karasia,  leszcza, 
sandacza,  węgorza,  amura  oraz 
zupełnie  egzotyczne  ryby:  tila
pię  nilową  i  suma  afrykańskie
go. 

Od  września  ub.  r.  w  Geszy
nie  działa  Polskie  Stowarzysze
nie  Na  Rzecz  Osób  z  Upośle
dzeniem  Umysłowym.  Koło, 
k tórym  kieruje  Hal ina  Mater
na,  stara  się  przychodzić  z  po

mocą  dzieciom  i  młodzieży 
z  Cieszyna  i  okolic. 

  *
Tradycje  szkolnictwa  w  Za

marskich  sięgają  200 lat.  Szkoła 
do  której  obecnie  uczęszczają 
uczniowie  ma  lat  20. 

25 członków  liczy  sekcja  Pol
skiego  Związku  Gołębi  Poczto
wych,  działająca  od  1991  r. 
w Chybiu.  Każdy  z nich  hoduje 
ponad  50  gołębi. 

Na  terenie  gminy  Chybie 
działa  350  podmiotów  gospo

darczych.  Dominują  usługi  bu
dowlane,  t ransportowe  i  moto
ryzacyjne.  Sporo  jest  również 
punktów  handlowych. 

  * 
15  km  od  granicy,  niedaleko 

szosy  prowadzącej  do  Ostrawy 
stoi  nowy  D om  Polski  im.  Żwi
rki  i  Wigury.  Usytuowany  zo
stał  na  wzgórzu  Kościelec 
w  Cierlicku  i  jest  znakomitą 
bazą  dla  działalności  kultu
ralnej  i  społecznej  Polaków 
zamieszkujących  ten  rejon  Za
olzia. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Zdanych  Rejonowego Biura  Pracy w Cieszynie wynika, że w naszym 
mieście ciągle ubywa bezrobotnych. Na 31 marca zarejestrowanych  było 
458  bezrobotnych  ustroniaków,  w  tym  263  kobiety.  W  marcu  pracę 
podjęło 21 osób. Ostatniego  kwietnia 441  osób pozostawało  bez pracy. 
Niestety  znowu  większość  stanowiły  kobiety,  gdyż  na  181  mężczyzn 
było  ich  260.  Bez  prawa  do  zasiłku  jest  126  osób,  z  czego  74  osoby 
utraciły  zasiłek  w  wyniku  dłuższego  niż  roczne  przebywanie  „na 
bezrobociu".  W  kwietniu  37  bezrobotnych  podjęło  pracę.  Cały  czas 
zarejestrowani  są  jeszcze  ubiegłoroczni  absolwenci,  których  aktualnie 
jest  45.  (mat) 

ćr  *  <tr 
8  maja  w  Wojewódzkim  Sztabie  Wojskowym  w  BielskuBiałej 

dokonano  nominacji  żołnierzy  Armii  Krajowej.  Do  stopnia  kapitana 
awansowano  por.  Kazimierza  Stefańskiego. Stopień  porucznika  otrzy
mali dotychczasowi  podporucznicy: Michał Musiał  i Bolesław  Szczepa
niuk,  zaś  na  podporucznika  mianowany  został  starszy  sierżant  pod
chorąży  Stanisław  Flak.  (mat) 

«   fr 

3 maja, w święto Matki  Bożej Królowej Polski parafia  dominikanów 
w  Ustroniu  Hermanicach  obchodziła  odpust  ku  czci  swojej  patronki. 
Z macierzystej parafii św. Klemensa  ruszyła pielgrzymka do  Hermanie, 
aby  uczestniczyć  w  uroczystej  sumie  odpustowej. 

r  *  ćr 
Zgodnie  z  planem  29  kwietnia  zakończono  konserwację  urządzeń 

mechanicznych  i elektrycznych  wyciągu na Czantorię w ramach  corocz
nego  wiosennego  przeglądu.  30  kwietnia  kolej  linowa  znowu  ruszyła. 
Jak  poinformował  nas  kierownik  wyciągu,  w  dni  weekendowe,  kiedy 
w  naszych  stronach  zjawia  się  wielu  turystów  i  gości  z  innych  woje
wództw  zainteresowanie  wyjazdem  jest  ogromne.  Znacznie  gorzej 
w  normalne  dni  pracy.  Wtedy  niejedno  krzesełko  wyjeżdża  na  górę 
puste.  (mat) 

ćr   ćr 
Z udziałem  szefa  Unii  Wolności  odbyła  się  w  BielskuBiałej  II  tura 

Regionalnego  Zjazdu  UW.  Przewodniczącym  bielskiej  UW  wybrano 
senatora  Janusza  Okrzesika,  a  w  skład  trzydziestoosobowej  Rady 
Regionalnej  weszli  dwaj  ustroniacy  —  Andrzej   Georg  i  Zdzisław 
Kaczorowski.  Uczestnicy  Zjazdu  z  Ustronia  podkreślali  bardzo  ciepłe 
przyjęcie  przez  delegatów  nowego  przewodniczącego  UW.  Już  sama 
obecność  L.  Balcerowicza  sprawiła,  że wiele  mówiono  o  gospodarce. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Stefania  Wawak,  lat  77,  ul.  A.  Brody  2 
Emili a  Bujok,  lat  58,  ul.  Folwarczna  13 

Podziękowania  rodzinie,  delegacji  kombatantów, 
przyjaciołom,  znajomym  za  ostatnie  pożegnanie  naszej 
drogiej  zmarłej  mamy  i  babci 

śp.  Stefanii  Wawak 

składają  córka,  syn  i  wnuczka 

6.5.1995  r. 
O  godz.  17.00  na  ul.  Lipowej 

kierujący  rowerem  mieszkaniec 
Wisły nie opanował pojazdu i ude
rzył w tył prawidłowo  zaparkowa
nego samochodu marki ford escort 
należącego do obywatela  Niemiec. 
Po spowodowaniu  kolizji rowerzy
sta  zbiegł  z miejsca  zdarzenia. 

6.5.1995  r. 
O godz.  17.45 na  ul. Akacjowej 

kierowca  samochodu  nissan  do
prowadził do kolizji z prawidłowo 
jadącym  fiatem  126p,  kierowa
nym  przez  mieszkankę  Ustronia. 
Sprawca  kolizji  zbiegł  z  miejsca 
zdarzenia. 

6.5.1995  r. 
O godz. 20.20 na ul.  Lipowskiej 

zatrzymano  nietrzeźwego  rowe

rzystę — mieszkańca  Górek.  Wy
nik  badania  alkometrem  —  2,48 
prom. 

7.5.1995  r. 
O  godz.  15.50  na  ul.  Katowic

kiej w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Goleszowską  doszło do  wypadku 
drogowego.  Jadący  od  strony 
Skoczowa  fiat  126p potrącił prze
chodzącą  przez  jezdnię  nieletnią 
mieszkankę  Goleszowa  prowa
dzącą  rower. W  wyniku  wypadku 
dziewczynka  doznała  podwójne
go złamania  podudzia  prawej no

f i i została odwieziona do  Szpitala 
ląskiego  w  Cieszynie. 

7.5.1995  r. 
O  godz.  17.00  na  ul.  3  Maja 

zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Siemianowic  Śląskich  kie
rującego samochodem  marki  toy
ota.  Wynik  badania  alkometrem 
—  2,27  prom. 

4.5.  —  Rekontrola  porząd
ków  na  os.  w  Hermanicach. 

4.5.  —  Wspólna  kontro la 
z Wydziałem  Ochrony  Środowi
ska  w  Lipowcu.  Otrzymano 
skargę  mieszkańca  o  zanieczy
szczaniu  studni  ściekami  przez 
sąsiada. 

5.5.  —  Mieszkańcy  os.  Man
hatan  poinformowali  Straż 
Miejską  o  podrzuceniu  śmieci 
do  kontenerów  miejskich  przez 
kierowcę samochodu  z  katowic
kimi numerami  rejestracyjnymi. 
Sprawa  w  trakcie  wyjaśniania. 

8.5.  —  Zatrzymano  dwóch 
motorowerzystów  jeżdżących 
bez kasków  i uprawnień.  Rodzi
ców wezwano na  Komendę  SM. 

9.5.  —  Interwencja  na  ul.  Źró
dlanej  z  powodu  zaśmiecania 

potoku.  Winnego  ukarano  ma
ndatem  karnym.  Nakazano  mu 
także  usunięcie  śmieci. 

9.5.  —  Kont ro la  porządków 
na  ulicach  Źródlanej  i  Lecz
niczej.  W  4  wypadkach  spo
rządzono  notatkę  służbową 
i  nakazano  zaprowadzenie  po
rządków  w  wyznaczonym  ter
minie. 

10.5.  —  Zatrzymano  mieszka
nkę  Warszawy,  k tóra  handlo
wała bez wymaganych  zezwoleń 
i  lokalizacji.  Nałożono  najwyż
szy  mandat  karny  w  wysokości 
50  zł. 

10.5.  —  Zatrzymano  nietrzeź
wego  mieszkańca  Ustronia 
zakłócającego  spokój  publi
czny. 

10.5.  —  Kont ro la  stanu  tech
nicznego  znaków  drogowych 
oraz  tablic reklamowych  w  cen
t rum  miasta. 

Ze zbiorów Muzeum 
Kolejny  przedmiot  spoty

kany niegdyś w każdym  domu 
to  kołowrotek.  Muzeum  po
siada  tylko  jeden  egzemplarz 
tego dawnego sprzętu służące
go do przędzenia wełny i w do
datku pozyskany nie w Ustro
niu lecz w Wiśle. A może znaj
dzie  się  ktoś  i  daruje  nam 
ustroński  kołowrotek? 
Przy okazji przypominamy, że 
Muzeum  nadal  przyjmuje 
wszelkie  stare  przedmioty, 
zdjęcia i dokumenty  związane 
z  naszym  terenem.  Dziękuje
my  za  dotychczasowe  dary 
i  czekamy  na  następne. 
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(dokończenie ze sir.  1) 

O godz. 16.00 przedstawiciele władz miejskich,  kombatantów 
oraz młodzieży ustrońskich  szkół złożyli kwiaty pod  Pomnikiem 
Partyzantów.  Następnie  w Szkole Podstawowej nr  1 odbyła  się 
uroczysta  wieczornica.  Poprzedziło ją  wręczenie  Krzyży  Armii 
Krajowej  członkom  Światowego  Związku  Żołnierzy  AK 
w  Ustroniu:  Lucynie  Cęckiewicz,  Stefanii  Cholewie,  Kazimie
rzowi  Chołujowi, Stanisławie  Flak, Stanisławowi  Flak,  Janowi 
Gontarzowi,  Michałowi  Musiałowi,  Janinie  Paździorze,  Stefa
nii  Ryś,  Janowi  Ryś,  Zofii  Stańczyk,  Kazimierzowi  Stefańs
kiemu,  Bolesławowi  Szczepaniukowi,  Agnieszce  Trojek,  Czes
ławie  Turoń,  Franciszkowi  Zaborskiemu.  Dziękując,  prezes 
ustrońskiego  koła  AK  Bolesław  Szczepaniuk  powiedział: 
Wcześniej  nie  było  mowy  o  jakichkolwiek  odznaczeniach. 

Dopiero  teraz  nadszedł  moment,  kiedy  żołnierze  AK  zostali 
uhonorowani.  Niestety  nie  wszyscy  tego  doczekali." 

Wiersze  i  piosenki  okresu  okupacji  złożyły  się  na  program 
wieczornicy  poświęcony  polskim  żołnierzom  i  patriotom  wal
czącym  na  różnych  frontach. Wykonywane  z powagą  przypo
minały  wojenne  lata  zgromadzonym  na  sali  kombatantom. 
Młodzi  uczniowie  SP1  w  wykonywane  utwory  włożyli  wiele 
serca  i  uczucia.  Anna  Pietrzak,  Marek  Wilk ,  Tadeusz  Cichy, 
Łukasz  Błachut,  Tomasz  Kaczmarek,  Rafał  Zolich,  Marcin 
Marszałek,  Maja Pliszczyńska,  Katarzyna  Mogielska,  Monika 
Matuszka,  Monika  Leszko,  Justyna  Bukowczan,  Agnieszka 
Wawrzacz,  Monika  Szymkiewicz,  Joanna  Głowacka,  Romana 
Zygmańska  i  Michalina  Tschuk  sprawili,  że  niejeden  z  kom
batantów  przeżył  chwile  wzruszenia.  Uczniom  w  przygotowa
niu wieczornicy pomagali  nauczyciele: Teresa  Pawłowska,  Ka
tarzyna  Jasińska,  Dariusz  Gierdal  i Andrzej  Borowiecki. 

Ostatnim  aktem  ustrońskich  obchodów  50 rocznicy  zakoń
czenia  II  wojny  światowej  była  msza  w  intencji  ojczyzny 
w kościele  św.  Klemensa.  (mat) 

WIZYT A  DUSZPASTERSKA 
OJCA ŚWIĘTEGO  JANA  PAWŁA  II 

W  SKOCZOWI E 
PONIEDZIAŁEK — 22 maja 1995 
8.25  Odlot helikopterem  z Ołomuńca do  Skoczowa. 
Trzema helikopterami  czeskimi: dwa po  12 miejsc każdy  i trzeci  z 20 
miejscami. TV: 1  h. 
9.25  Przylot  na  lądowisko dla  helikopterów  w  Skoczowie. 
Po przybyciu, Ojciec Święty zostanie powitany przez Nuncjusza Apos
tolskiego,  Biskupa  BielskoŻywieckiego  i  Dyrektra  Protokołu  Dyp
lomatycznego MSZ, władze samorządowe. 
935  Przejazd papamobile (samochodem panoramicznym) do kościoła 
ewangelickiego w Skoczowie. 
Ul. Sportowa, Górecka, Bielska, Objazdowa, Cieszyńska. 
9.45  Przybycie do kościoła  ewangelickiego. 
Powitanie przez przedstawicieli Wspólnoty EwangelickoAugsburskiej. 
10.00  Przejazd papamobile na  „Kaplicówkę"  (500 m). 
ul. Z. KossakSzatkowskiej 
10.05  Przybycie na  „Kaplicówkę". 
„Kaplicówka": wzgórze na którym wybudowano kaplicę. Ojciec Święty 
będzie powitany przez Kardynała Prymasa, Kardynała Krakowskiego, 
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Premiera,  Marszałka  Sejmu 
i Marszałka  Senatu. 
10.15  Przybycie do zakrystii. 
10.30  MSZA ŚWIĘTA — HOMILIA . 
ok 13.00  Przejazd zakrytym  samochodem do BielskaBiałej. 

Fot.  W.  Suchta 

Cały czas trwają przygotwania do wizyty Papieża w Skoczowie. Na 
razie wiadomo, że jeden pas dwupasmówki powienien być wolny, choć 
nie ma co do tego pewności. Jeśli jednak nawet uda się komuś dojechać 
do Skoczowa, to może zostać skierowany na parking i cofać się aż do 
Nierodzimia.  Do  godz  7.00  rano jadący  dwupasmówką  do  Katowic 
będą  przepuszczani  jednak  liczyć  się  muszą  ze  stratą  wielu  minut 
z  powodu  tłoku  i  korków.  Po  godzinie  7.00  Skoczów  będzie  nie 
przejezdny. Lepiej jest skierować się na Cieszyn i stamtąd do Katowic. 
Ciężko  będzie dojechać do  Bielska,  ponieważ  droga  CieszynBielsko 
zostanie  zamknięta.  Można  spróbować  przez  Szczyrk,  jednak  przed 
Żywcem trzeba się zatrzymać. 

21  maja  wszystkie  autobusy  będą  kursować  normalnie.  22 maja 
komunikacja samochodowa na terenie Ustronia będzie funkcjonować 
jak  w dni  robocze z wyjątkiem kursów do  Kozakowic,  które zostaną 
zawieszone. Nie pojadą autobusy  relacji Skoczów — Wisła. Po wyjeź
dzie Papieża część linii zostanie uruchomiona,  lecz dopiero we wtorek 
rano wszystkie autobusy wyjadą na  trasy. 

Na  Kaplicówce  trzeba  znaleźć  się  przed  godziną  8.00.  Później 
wszystkie sektory zostaną  zamknięte. Dojście na wzgórze nie powinno 
co  prawda  przekroczyć  dwóch  godzin,  jednak  trzeba  przyjechać do 
Skoczowa odpowiednio wcześniej. 

22  maja  nie  uczą  się  ustrońskie  szkoły.  W  SP6  w  Nierodzimiu 
przygotowane  są noclegi,  a z gościnności  szkoły w Polanie korzystać 
będzie 40osobowa grupa pielgrzymów  z Litwy. 

(mat) Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

PAMIĘCI  POLEGŁYCH 
8  maja  na  cmentarzu  katolickim  dokonano  odsłonięcia 

pomika  na  mogiłach  Anny  Korzeniowskiej,  Jana  Cichego, 
Rudolfa  Szuberta,  Jana  Pawlitki,  Józefa  Halamy  —  ustronia
ków  poległych  w  czasie  II  wojny  światowej.  Pomnik  i  płytę 
nagrobną  wykonaną  według projektu  Karola  Kubali  poświęcił 
ksiądz  kanonik  Leopold  Zielasko.  Pod  pomnikiem  pomor
dowanych  „Z a  Polskę,  Wiarę,  Wolność  i  Lud"  delegacje 
mieszkańców  Ustronia  składały  wiązanki  kwiatów.  W  imieniu 
Rady  Miejskiej  kwiaty  złożył  jej  przewodniczący  Franciszek 
Korcz,  Zarządu  Miasta  burmistrz  Kazimierz  Hanus.  Obecni 
byli  również  poseł  KPN  Kazimierz  Wilk ,  prezes  ustrońskiego 
PSL Jan  Kubień,  prezes  koła  ŚZŻ  AK  Bolesław  Szczepaniuk, 
przedstawiciele  związków  kombatantów,  radni.  Pułkownik 
Ludwik Gembarzewski  wygłosił nad  grobem krótką  patriotycz
ną  mowę. Na zakończenie zebrani  odmówili  modlitwę za dusze 
wszystkich  zabitych  i pomordowanych  ustroniaków  w czasie  II 
wojny  światowej.  (mat) 

PISEMNE  Z  GŁOWY 
Tego  dnia  obawiało  się  wielu  tegorocznych  absolwentów 

szkół  średnich.  10  maja  egzaminem  pisemnym  z  języka  pol
skiego rozpoczęły  się matury. W Technikum  Mechanicznym  na 
25  uczniów  klas  piątych  przystąpiło  do  nich  21.  Aż  17  osób 
zdecydowało  się  pisać  temat  trzeci.  Należało  w  nim  ustosun
kować  się  do  słów  Stefana  Żeromskiego  „człowiek  to  rzecz 
święta,  której  krzywdzić  nikomu  nie  wolno"  i  uzasadnić  swój 
pogląd  na  podstawie  dwudziestowiecznej  literatury.  Czterech 
uczniów  zdecydowało  się  na  temat:  „Bóg,  Honor,  Ojczyzna" 
w  literaturze.  Pozostałe  tematy  nie  zainteresowały  nikogo. 
Jeden  ze  zdających  stwierdził:  „Tematy  były  dość  łatwe,  na 
pewno  gorzej będzie na  ustnym".  Taki  pogląd  panował  wśród 
większości.  Dzień  później  nastąpił  egzamin  z  przedmiotu  wy
branego przez ucznia. Wszyscy zdecydowali  się na  matematykę. 
Egzaminy  ustne  rozpoczynają  się  18  maja,  a  oprócz  języka 
polskiego  uczniowie  jako  drugi  przedmiot  wybrali  fizykę, 
matematykę,  geografię,  historię  bądź j .  angielski. 

Młodzież filii  LO im. Kopernika egzaminowana była w swojej 
macierzystej  szkole  w  Cieszynie.  Tematy  były  takie  same  jak 
w  Technikum  i  wszystkie  znalazły  uznanie  wśród  licealistów. 
Jako  drugi  przedmiot  wybierano  matematykę,  biologię  i  j . 
francuski.  Od  środy  rozpoczęły  się już  egzaminy  ustne,  a  jako 
pierwszy  uczniowie  fili i  zdają  j .  angielski.  fmatl 

MALUCH Y  W  STRAŻY 
27  kwietnia  dzieci  z  przedszkola  nr  4  w  Ustroniu  Her

manicach  zwiedziły  Śląskie  Centrum  Rehabilitacji  „Repty". 
Dzięki  uprzejmości  Dyrekcji  Szpitala  dzieci  zapoznały  się 
z pracą  służby zdrowia  i wzięły udział w konkursie  plastycznym 
na  temat  „Zdrowa  żywność".  Ze  szpitala  dzieci  pojechały 
zwiedzić  obiekty  Zawodowej  Straży  Pożarnej  w  Ustroniu 
Polanie.  Zachwycone  pracą  strażaków,  z nowymi  wrażeniami 
wróciły  do  przedszkola. 

Idzie wiosna. Słońce wznosi się coraz wyżej i grzeje spragnioną ciepła 
ziemię. Budzi się przyroda.  Co roku  powtarza  się ten sam  cykl  życia. 
Każde  drzewo  rodzi  tysiące  nowych  liści.  Jest  synonimem  ciągłego 
odradzania się przyrody. Smukłe i strzeliste co rok wyżej wznosi swoje 
ramiona, chcąc dosięgnąć upragnionego  nieba. 

A gdy przyjdzie jego  kres,  gdy  ugnie  się pod  naporem  wichru  lub 
częściej pod  ciosem  siekiery,  jego  życie  w  innej  formie  trwa  nadal. 
Grube,  proste  belki  drzew  iglastych  były  nieodzowne  przez  wiele 
wieków  do  budowy  wiejskiej chaty.  Z  mniejszych  fragmentów  tego 
cennego budulca powstawały i powstają do dziś drzwi i okna z fantazją 
projektowane i realizowane przez pomysłowych cieśli. Małymi, równo 
przyciętymi  deseczkami  tzw.  gontami  mozolnie  pokrywano  chaty 
domostw. A we wnętrzu chaty niemal wszystkie sprzęty były z drewna. 
Na podłodze  leżały  równo ułożone,  szerokie deski,  tak  zwane deliny. 
Układ mebli w izbie wiejskiej przez wiele pokoleń nie zmieniał się i był 
uświęcony  tradycją.  Stół, który  należał do najważniejszych sprzętów, 
stał zwykle w tzw. „kącie obrazowym". Przy nim znajdowały się stołki 
a pod ścianami długie ławy, które nieraz służyły do spania. Nad stołem, 
za którym zasiadali  tylko gospodarze  i honorowi  goście, umieszczono 
obrazy  o  tematyce  religijnej.  Naprzeciw  stał  piec  murowany,  który 
zastąpił wcześniejszą  nolepę. W pobliżu pieca była szafka na naczynia 
kuchenne oraz otwarta półka na talerze i gliniane garnki zwana rechlą. 
Skrzynie na ubrania tzw. trówły i później wprowadzone szafy oraz łóżka 
— wszystkie te sprzęty wykonali  sami gospodarze lub wiejscy stolarze 
z drewna.  Z czasem  meble  te stawały  się coraz bardziej funkcjonalne 
i estetyczne. A, że nie tylko zawartość,  ale i wygląd mebli  był oznaką 
zamożności, toteż były one często pięknie malowane. Zwłaszcza skrzy
nie na ubrania dekorowane  barwnymi  motywami  kwiatowymi. 

Nie sposób wyobrazić sobie gospodarstwa domowego sprzed wieku 
bez drewnianych putni, żberów, szaflików i maśniczek. Były to naczynia 

klepkowe,  wykonane  z  dolegających  do  siebie  klepek  drewnianych 
i  łączone  obręczami  metalowymi.  Z  drewna  wykonywano  również 
sztwiertki — formy na masło, ozdabiane ornamentami roślinnymi oraz 
cedzoki  i  łyżki. 

To tylko niektóre przykłady zastosowania drewna w dawnej cieszyńs
kiej chacie. Zmieniają się ludzie i ich wymagania. Dawne meble i drobne 
sprzęty  nieużywane  już  co  najmniej  kilkadziesiąt  lat,  zapomniane, 
zużyte,  coraz  rzadziej poniewierają  się po  strychach.  Najczęściej przy 
okazji domowych  porządków kończą  swój żywot jako  opał. 

Rosną  kolejne  pokolenia  drzew,  ale  nikt  już  z  nich  nie  robi  ani 
szaflików, ani  cedzoków.  Ocalmy  zatem jak  najwięcej tych  dawnych 
pamiątek od  zapomnienia.  Ldia   ̂ a (j  ^ 

Fot.  W.  Suchta 

5  Gazeta  Ustrońska 



Ogłoszenia  drobne 

Znakowanie  samochodów.  Ponie
działek, środa, piątek  12.00—17.00. 
Ustroń,  Osiedle  „Goje",  ul.  Stal
macha  7. Tel.  542611. 

Sklep  Tiktakon  Ustroń,  ul.  9  Lis
topada  3d  oferuje: duży  wybór  apa
ratów  telefonicznych  ze  świadect
wem homologaq'i  Ministerstwa  Łą
czności. 

Zakład szklarskoszlifierski — pełen 
zakres  usług,  ramowanie  obrazów 
i grafik,  lustra  importowane,  siatki 
w  ramkach  przeciw  owadom. 
Ustroń, ul. 3 Maja 44. Tel. 542800. 

Z  okazji  Dn ia  Dziecka 
w  dniu  31  ma ja  1995 
o  godz.  14.00  w  amf i teat
rze  odbędzie  się  koncert 
Ma j k i  Jeżowskiej.  Bilety 
wstępu  w  cenie  4  zł  do 
nabycia  w  Zak ładowym 
D o mu  Ku l tu ry  „ K u ź n i k " 
w  Ust ron iu. 

Sprzedam  126p. 1986. Tel. 542693. 
Ul .  Kościelna  5. 

Ekspresowe  dorabianie  wszelkich 
kluczy:  domowe  GERDA,  samo
chodowe  FORDKOD.  Os.  Man
hatan, pawilon handlowy,  pon.—pt. 
12.00—16.00. 

DYŻURY  APTEK 
Od  13  maj a  dyżu r  pałn i  ap tak a  w  Ustroni u  Niarodzimiu . 
W  sobot ę  20  maj a  ran o  dyżu r  przejmuj e  aptek a  na  os . 
Manhatam . 

SPIS  W  USTRONIU 
Spis  ludności  i mieszkań  w  1995  r.  trwać  ma  do  31 maja.  Jego  celem 

jest  uaktualnienie  danych  Narodowego  Spisu  Powszechnego  z  1988  r. 
dotyczących  struktur  demograficznozawodowych  ludności,  gospo
darstw  domowych,  rodzin  oraz  ich  warunków  mieszkaniowych.  Spoś
ród  wylosowanych  metodą  reprezentatywną  600.000  mieszkań  w  Pol
sce,  w  Ustroniu  spisem  zostanie  objętych  326.  Spis  w  naszym  mieście 
przeprowadzi  pięciu  rachmistrzów,  którzy  będą  mieli  w  widocznym 
miejscu przypięte zielone legitymacje ze zdjęciem, a na  życzenie  powinni 
okazać  dowód  osobisty.  Dane  uzyskane  w  spisie  są  objęte  tajemnicą, 
a wszyscy rachmistrze zostali zaprzysiężeni  i obowiązuje ich  dochowanie 
tajemnicy  danych.  Osoby,  u  których  zostanie  przeprowadzony  spis 
zostały  o  tym  wcześniej  powiadomione  pisemnie.  Nie  będą  zadawane 
pytania  o  wyznanie,  gdyż  nie  zgodzili  się  na  to  parlamentarzyści. 

Pod  hasłem  „Sport  dla  wszystkich"  21  maja  95  r.  odbędzie  się 
I  Marszobieg  na  Równicę  (884  m).  Zawodnicy  chcący  ustalić  rekord 
wbiegnięcia na Równicę do pokonania  będą  mieli dystans ok. 4 km  przy 
różnicy wzniesień  524 m. Start  zaplanowano na  godz.  11.00 z  bulwarów 
nadwiślańskich  przy  basenie  kąpielowym. Zgłoszenia  i bliższe  informa
cje  pod  nr  tel.  542391,  a  także  na  1  godzinę  przed  rozpoczęciem 
zawodów  na  starcie.  Organizatorem  biegu  jest  TWSOPOZIO  w  2006 
w  RP. 

W  GU  nr  17 w artykule  „Przed  wizytą" w  zdaniu:  „Dobrze  by  było, 
aby  pielgrzymi  nie  zabierali  ze  sobą  pieniędzy..."  dokonałem  zbyt 
wielkiego skrótu  w wypowiedzi podkomisarza  Z. Kowalskiego.  Chodzi
ło oczywiście o to, aby nie zabierać ze sobą  większych  sum pieniędzy.  Za 
niejasność  przepraszam.  Ł.  Matuszka 

Orkiestra  K W K  „Pniówek"  często  gra  na  uroczystościach  w  naszym 

mieście.  Fot.  W.  Suchta 

CO S Z
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  Andrzeja  Mleczko 
—  Wystawa  instrumentów  muzycznych  Ferdynanda  Suchego 
—  Wystawa  zabawek  ludowych  od  18.5.1995  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. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  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 . 

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 

CENTRALN A  INFORMACJ A  I  RECEPCJA 
udziela  informacji  turystycznokulturalnych 

czynna  codziennie:  8.30—17.00  w  soboty  8.30—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 
18.5.1995  r.  Wernisaż  wystawy  zabawek  ludowych  i  koncert 
czwartek  uczniów  Szkoły  Muzycznej   w  Cieszynie 
godz.  17.00  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

24.5.1995  r.  Wystawa  prac  dziecięcych 
środa  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej. 
godz.  17.00  ZDK  „Kuźnik " 
29.5.1995  r.  KLU B  PROPOZ YC.11. Spotkanie  z Michałem  Jur
poniedziałek  czokiem  —  „Prav.e  vs2vstko  o  psach" 
godz.  17.30  Oddział  Muzeum  '/bu  r  Marii  Skalickiej" 

Imprezy sportowe 

Był  bar,  a  co  teraz  będzie?  Fot.  W.  Suchta 

20.5.1995  r. 
sobota 

21.5.1995  r. 
niedziela 
godz.  17.00 

Mecze  piłk i  nożnej:  Kuźnia  Ustroń  —  KS  Chełmek 
godz.  9.30  T r a m p k a rz 
godz.  11.00  Juniorzy 
Mecz  piłk i  nożm j  o  miktr/ostw o  „A "   klasy 
Kuźnia  Ustroń  — LK S  Lskr/.yczyn 
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Po  niezłym  wiosennym 
początku coraz  gorzej gra
ją  piłkarze ustrońskiej Ku
źni. Zdobycie jednego pun
ktu  w trzech  ostatnich  me
czach nie napawa  optymiz
mem.  W  meczu  wyjazdo
wym z LZS Pogórze,  Kuź
nia  pomimo  prowadzenia 
po  strzale  Krzystka  nie 
zdołała  wygrać.  Gospoda
rze wyrównali  w 45  minu
cie,  a  zwycięską  bramkę 
strzelili  w  85  minucie. 
W drugiej połowie z powo
du  kontuzji  boisko  musiał 
opuścić Maciej  Szatanik. 

Do  blamażu  doszło 
w  następnym  spotkaniu 
z broniącą  się przed  spad
kiem drugą  drużyną  Piasta 
Cieszyn. Już  w 40  sek.  ku
riozalną  bramkę  z  połowy 
boiska  strzelił  Marek  Wo
dyński.  W  22  minucie 
w  odstępie  kilkunastu  se
kund dwukrotnie od  straty 
bramki  uratowała  ustro
niaków  poprzeczka.  W  45 
min. atakująca Kuźnia  na
działa  się na  kontratak  ry
wali  i  było  1:1. Jeszcze  nie 
wszyscy kibice zdążyli wró
cić po przerwie na  trybuny, 
a  było już  2:1 dla  gości  po 
ewidentnym błędzie obroń
ców  i  bramkarza  Kuźni. 
W 55 min walczący do koń
ca J.  Szalbut wyrównał  po 
rzucie  z  autu  J.  Ficka. 
Kwadrans później na  bois
ku zaczęły się dziać dziwne 
rzeczy,  które  zapoczątko
wała  bramka  strzelona 
z  kontry  przez  napastnika 
Cieszyna.  Gdy  wydawało 
się,  iż  Kuźnia  niechybnie 
straci oba punkty, do akcji 
przystąpił  sędzia  odgwiz
dując  urojony  faul  na 
Krzystku  i  dyktując  rzut 
karny.  Do  piłki  podszedł 
pewny  dotychczas  egzeku
tor J. Ficek. Uderzył  silnie, 
lecz  ku  rozpaczy  widzów 
chybił. Nie minęło  5 minut 
i  po  przebojowym  rajdzie 

TRACĄ  PUNKTY 

Kapitan  „Kuźni "  J.  Ficek  nie  trafił w  bramkę  z  Jedenastki". 
Fot. W.  Suchta 

J.  Szalbuta  sędzia  dopat
rzyłsię kolejnego nieczyste
go  zagrania  cieszynian 
i podyktował jeszcze jedną 
jedenastkę.  Kolejny  strze
lec okazał  się nie mniej pe
chowy. M. Szatanik strzelił 
na  tyle  słabo,  że  bramkarz 
nie miał  większych  proble
mów  ze  złapaniem  piłki . 
Niektórzy kibice przewidy
wali,  że  arbiter  podyktuje 
jeszcze  jeden  rzut  karny. 
Niestety  napastnikom  Ku
źni  nie  udało  się  znaleźć 
z piłką  w obrębie szesnastu 
metrów od  bramki  rywala. 
Ostatecznie  na  własnym 
boisku Kuźnia  uległa Pias
towi II Cieszyn 2:3. Po spo
tkaniu  poprosiliśmy  trene
ra  ustrońskiego  zespołu 
o  krótką  rozmowę: 
Dlaczego  drużyna  Kuźni 
gra z meczu na mecz coraz 
gorzej? 

Wszystko  zaczęło  się  od 
kontuzji Adama  Stańki, co 
niedobrze  wpłynęło  na 
chłopców. Pamiętać należy 
o  tym,  iż  wielu  chłopców 
ubyło ze składu.  Nie  zagra 
już  w  tym  sezonie  Stańko, 
do  wojska  poszli  Rafał 
Greń,  Piotr  Popławski, 
Słonina, a Marek  Siwy wy
jechał do Niemiec. Brakuje 

pięciu  zawodników  czyli 
praktycznie  połowę  druży
ny. Wiadomo, że jeśli jeden 
zawodnik  odejdzie,  to  tę 
dziurę  jakoś  można  zała
tać. Kiedy odchodzi pięciu, 
to naprawdę ciężko jest coś 
sensownego  zrobić.  Muszę 
znowu  korzystać  z  junio
rów,  gdyż  jest  nas  coraz 
mniej.  Skutek  jest  taki,  że 
nie  wszystko  wychodzi  na 
meczu tak jakbyś my chcie
li .  W  meczu  z  Cieszynem 
sytuacji  stworzyliśmy  bar
dzo dużo, lecz nie potrafili
śmy ich wykorzystać. Moż
na  powiedzieć,  że  mecz 
przegrał  atak,  gdyż co naj
mniej pięć bramek  mogliś
my  strzelić.  Cieszyn  zrobił 
trzy akcje i strzelił trzy bra
mki, a nasi chłopcy? Wyró
żnili się tylko M. Wodyński 
i J. Szalbut, którzy walczyli 
ambitnie  do  końca. 
Wiele szans i dwa nie wyko
rzystane rzuty karne. Co się 
stało? 

Jarek  Ficek zawsze strzelał 
pewnie.  Drugu  karny  wy
konywał  Maciek  Szatanik 
i  trafił  w  bramkarza.  Nie 
wiem,  czym  to  wytłuma
czyć. Chyba  tym, że chłop
cy  byli  strasznie  nerwowi, 
gdyż była  to już  końcówka 

meczu.  Jeżeli  napastnicy 
mają  takie  okazje  i  ich  nie 
wykorzystują,  to  co  mają 
powiedzieć  zawodnicy 
z  obrony. 
Nie wiem, czy obrona pusz
czająca  trzy  bramki  w me
czu na własnym boisku jest 
solidna? 
Straciliśmy  pechową  bra
mkę  pod  koniec  pierwszej 
połowy  i  chcąc  wygrać, 
musieliśmy  pójść  do  przo
du.  Bramki  straciliśmy 
z  kontr.  Maciek  Szatanik 
grał  z kontuzją. 
W  takim razie czy nie da się 
zapobiec  aż  takiemu 
uszczuplaniu składu? 
Raczej  nie.  Braki  staramy 
się  wypełniać  juniorami, 
ale  jak  długo  można.  Jest 
nas  mało,  lecz  juniorów 
także  nie  jest  za  wielu. 
Gdybym jeszcze od  trenera 
Sikory  wziął kilku  chłopa
ków,  to  wcale  nie  byłoby 
juniorów. Poza tym wiado
mo,  że jak  junior  przejdzie 
od  razu  do  pierwszego 
składu,  to  nie  gra  od  razu 
tak,  jak  by  się  od  niego 
oczekiwało. 
Czy widzi pan jeszcze szan
se na włączenie się do walki 
o  awans? 
Jak  każdy  trener  chciał
bym,  byśmy  weszli  do  „o
kręgówki".  Ze swojej stro
ny  będę  robił  wszystko, 
aby  do  awansu  doprowa
dzić.  Na  pewno  się nie  po
ddamy,  lecz będziemy  grać 
do  końca.  W  tej chwili  je
dziemy do Kończyc i przy
dałoby  się  nam  zwycięst
wo. Wtedy mielibyśmy  tyl
ko  punkt  straty  i  jeszcze 
parę  kolejek do  końca. 

Nie rozegrane  spotkanie 
pomiędzy  BKS  II  Bielsko 
Biała, a Kuźnią  Ustroń zo
stało  zweryfikowane  jako 
walkower  3:0 dla  ustronia
ków. 

Łukasz  Matuszka 

22  maj a  w  związk u  z  wizyt ą  Papież a  Jan a  Pawł a  II  w  Skoczowi e 
Urząd  Miejsk i  w  Ustroni u  będzi e  nieczynny .  W  dni u  ty m  dyżu r 
będzi e  pełni ł  sekretaria t  U M  pokó j  nr  12  I  piętro ,  tel .  542415. 
Normalny m  dnie m  dnie m  prac y  U M  będzi e  sobot a  27.5.1995  r. 
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Fot.  W.  Suchta 

Mlllillllll» ^ 

 l i i i  D p C I I i i l S  IŁACZE^ 1 
Kilk a  sukcesów  odnieśli  ostatnio  zawodnicy  reprezentujący 

ustrońską  Kuźnię.  Na  odbywających  się  1 maja  w  Simoradzu 
zawodach  II  rundy  Wojewódzkiej  Ligi  Szkolnej  Dziewcząt 
w  Judo  kategorię  do  50  kg  wygrała  Joanna  Zahraj.  Drugie 
miejsce w tej samej wadze zajęła Katarzyna Zakolska. W katego
rii  do  36  kg drugie  miejsce zajęła Marta  Markiewicz. 

Sukcesem  zakończył  się  start  Andrzeja  Ciemniaka  na  Mist
rzostawach Polski w wyciskaniu  leżąc, które odbyły się 67 maja 
w  Kamiennej  Górze.  W  kategorii  do  90  kg  zdobył  brązowy 
medal  z wynikiem  172,5 kg.  Gdyby  w zawodach  udało  mu  się 
wycisnąć tyle,  ile na  treningach  czyli  190 kg,  zajął by  I miejsce 
i  został  mistrzem  Polski. 

22 kwietnia w Katowicach  odbyły się zawody  o  Mistrzostwo 
Śląska  w  trójboju  siłowym.  W  kategorii  wagowej  do  100  kg 
Dariusz Michalski nie dał szans swoim rywalom  i bezapelacyjnie 
wygrał.  Ten  sam  zawodnik  30  kwietnia  w  Akademickich 
Mistrzostwach  Polski  w Łodzi  był  trzeci. 

1  lipca  kolejną  gratkę  w  Ustroniu  będą  mieli  amatorzy 
bicepsów i ogromnych  ciężarów, ponieważ Sekcja  Kulturystyki 
i Trójboju Siłowego  organizuje  I Otwarte  Mistrzostwa  Uzdro
wiska Ustroń w Trójboju Siłowym i Wyciskaniu Leżąc. Zawody 
odbędą  się w sali  kina  „Uciecha".  Start  w zawodach  zapowie
dzieli  najlepsi  zawodnicy  tej dyscypliny  w  Polsce.  (mat) 

Roztomili ustróniocy! 
Szła  żech  oto  w  pyndzialek  do  znómej  na  miano,  bo  było 

Zofije.  Dziwom  sie,  a  tu  na  bicyklu  jedzie  Ludwa,  chłapiec  od 
Stecczynej  cery.  Isto jeszcze  pamiyntocie,  jak  Stecka  ze  Zowo
dzio  łóńskigo  roku pisała  w ,,Ustróńskij",  że  to z nim  ukludzała 
śmieci  po  Ustroniu,  jak  było  na  jesiyń  to,  wiycie,  sprzóntani 
świata.  Ludwa  też  mie  uwidzioł  i prawi  mi  ,,dziyń  dobry". 
—  Dziyń  dobry,  Ludwiczku  —  odpowiadóm  chłapcu.  —  Co  też 
tam porobio  twoja stareczka?  Isto  dzisio.jak  nie szła  do kogo  na 
miano,  to  bydzie  sadzić  fazole,  bo  dycki  na  Zofije  gaździnki 
fazole  sadzom. 
—  Ale,  kaj  tam  —  prawi  Ludwik.  —  Starce  na  razie  sadzy ni 
fazoli  w głowie  nie  leży.  Już  pore  dni  tymu  zawrzila  sie  w  swojij 
kumorze  i w ksiónżkach  siedzi.  Musi  zaś  nabrać  wprawy  w  tym 
hamerykańskim  jynzyku,  bo  przeca  na  prziszły  pyndziałek 
telkownego  narodu  sie  zjedzie  do  Skoczowa,  aji  spoza  granicy 
przijadóm,  tóż  starka  se myśli,  że  może  sie  tam  kómu  przido  za 
tłómaczke. 
—  Toć,  Ludwiczku  — prziznowóm  racyje  chłapcu  —  może  sie 
tam  stareczce  jaki  Hamerykón  trefi,  co  bydzie  potrzebowoł 
tłómaczki  i starka  se  kierysi  grosz  przirobi. 
—  Nó,  ciekawe,  czy  mi  też  potym  starka  do  na  czekulade 
—  rozmyślo  Ludwa.  —  A bo może  mi do jaki  dolar do  szporkasy? 
—  Dyć starka  dycki prawi,  że cie mo straszecznie  rada,  to ci isto 
kierysi  grosz  z  tego  tłómoczynio  do.  Nó,  pozdrów  jóm  tam 
pieknie  odymnie  i powiydz  ji,  że jak  bydzie  sadzić  fazole,  niech 
zasadzi  o  jedyn  zogón  wiyncyj.  Mój  kiyrównik  w  robocie 
strasznie  mo  rod fazole  i już  downo  mi  prawił,  aż  mu  kiedy 
prziniesym  fazoli  odjakigo  gazdy.  A nie wiysz  czasym,  Ludwicz
ku,  czymu  twoja  starka  już  tak  downo  do  ..Ustróńskij"  nie 
pisała?  —  pytóm  sie  chłapca.  —  Już  żech  sie  starała,  czy  sie 
aspóń  nie  roznimógła.  Dobrze,  że je  zdrowo,  ale przeca  óna  już 
od jesiyni  do  ,,Ustróńskij"  nie  pisze,  a  dyć  w  zimie  nima  tela 
roboty,  to chyba  miała  doś czasu  coby  cosi wiesiołego  napisać  po 
naszymu. 
—  Nó,  nie  wiym,  mie  sie  lam  starka  nie  spowiado,  czymu  do 
,.Ustróńskij"  nie pisze  —  prawi  Ludwik. 
—  Tóż  powiydz  stareczce,  Ludwiczku,  aż  se  dobrze  ołówek 
zastrugo  i  niech  już  od  teraz  rozmyślo,  o  czym  by  miała  do 
,.Ustróńskij"  napisać.  Przeca  ,,Ustróńsko"  ni  może  sie  łobyć 
bez  Stecki  ze  Zowodzio! 

Hanka  z Manhatanu 

POZIOMO:  1) ze  zboża  4)  silne  przeżycie  6)  przy  adresie  8) 
rodzaj powozu  9)  pieśni  patriotyczne  10) niemowlę,  bobasek 
11)  wodni  budowlańcy  12)  film  z  dreszczykiem  13)  święto 
muzułmańskie  14)  coś  dziwnego  15)  do  kąpania  bobasa  16) 
Ludwik — popularny  rysownik  17) czar, powab  18) bohaterka 
elementarza  19)  góry  południowoamerykańskie  20)  po  prze
piciu 
PIONOWO:  1) kij  albo  ....  2)  grająca  skrzynka  z  papugą  3) 
barwa 4) dawne spodnie 5) mocniejsza od  łuku  6) rodzaj  trawy 
7) papier  urzędowy  11)  imię  żeńskie  13) zarost  na  twarzy  14) 
droga  leśna  (wspak) 
Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań  mija  31  V. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  16 

BUDZIGŁÓD 

W  drodze  losowania  nagrodę  100.000  zł  (starych)  otrzymuje 
MIROSŁAWA  PODŻORSKA  z  Ustronia,  os.  Manhatan 
7/61.  Zapraszamy  do  redakcji. 

GAZETA 
USTROŃSKA 

Tygodnik  Rady  Miejskiej.  Redaguje  Zespól.  Redaktor  Naczelny  Wojsła w  Suchta .  R8da  Programowa:  Włodzimier z 
Chmielewski .  Stanisła w  Niemczyk .  Jan  Szwarc ,  Józe f  Twardzik .  Adres redakcji: 43460  Ustroń ,  Rynek 1  (Ratusz) , 
pok .  nr  5,  parter .  Tel.  543467  Zastrzegamy  sobie  prawo  przeredagowywania,  dokonywania  skrótów  i  zmiany  tytułów 
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni 
powszednie, w godz. 14.00—16.00.  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  za treść zamieszczanych ogłoszeń  i reklam. Skład: 
Fotoskład  E. Dziadek,  Cieszyn  ul. Węgielna  3/32  tel.  523687.  Druk:  „INTERFON"  Sp.  z o.o.  Cieszyn,  ul.  Mennicza  10  tel. 
510543,  fax 511643.  . Indeks nr  359912.  Numer  zamknięto 11.5.1995  r. Termin zamknięcia  kolejnego  numeru  18.5.1995  r. 


