
Czarcie  Kopyto  wrosło  w  Ustroń.  Od  ilu  lat  działa? 
Powstało 5 lat temu, choć początkowo nie było takiego  zamiaru. 
Wcześniej,  gdy  przyjeżdżałem z kontraktów  zagranicznych  do 
Polski miałem  bardzo dużo gości,  szczególnie młodzieży. W  do
mu  mieszkalnym  skakali  mi  na  głowę i trzeba  było  coś z tym 
zrobić.  Zacząłem  więc  remontować  starą  oborę  na  Równicy, 
wpisaną  kiedyś w  rejestr zabytków,  z czasem jednak  zniszczoną 
do  tego  stopnia,  że została  wykreślona  z  rejestru  i  została 
przeznaczona  do  wyburzenia.  Pokryłem  ją  papą  i jakoś  prze
trwała  najtrudniejszy  okres.  Czyściłem  i remontowałem  oborę 
zmyślą  o znajomych, a także z nadzieją, że w tym  gospodarstwie 
osiądziemy  na starość,  ponieważ  10  lat  temu  zakupiłem na 
Równicy  całe  gospodarstwo. 
Skąd  pomysł? 

Jest  to  w mojej opinii jedno  z najpiękniejszych  miejsc na  całym 
Podbeskidziu. Dobrze się tu mieszka, dobrze spędza się weeken
dy.  Na początku  na poddaszu  leżało  pokotem  30 dzieci, 
z  zespołu  folklorystycznego  „Przygoda"  i  Szkoły  Muzycznej 
z  Rybnika,  potem  bawili  się,  rozpalili  ogień  pod  kominkiem. 
Zaczęli  zjawiać  się  turyści.  Wszyscy  chcieli  wejść.  Aby  nie 
wchodzić  nikomu  w paradę,  zresztą  za namową  obecnego 
kierownika  schroniska,  zaczęliśmy  sprzedawać  kiełbaski.  Za
częło  się  to  rozkręcać,  aż  znaleźliśmy  się  na  Expo  w Sewilli, 
mamy  za  sobą  około  2 godz.  programu  w telewizji  polskiej, 
programy  w telewizji  niemieckiej,  holenderskiej,  szwedzkiej. 
Najlepiej o  atmosferze  tego  miejsca  niech  świadczy  aż  8  „Ran
dek  w  Ciemno". 

Czy  to,  że  Czarcie  Kopyto  ma  taki  charakter,  zostało  wcześniej 
zaplanowane,  czy  też  doszło  do  tego  w sposób  naturalny? 
Nie  było  żadnego  pomysłu.  Wszystko  samo  wychodziło.  Nie 
trzeba  było  za dużo  wymyślać,  bo to miejsce  i  chatka są 
naprawdę wspaniałe. O ile się orientuję chatka ma  około 200 lat, 
zresztą  data  1793  widnieje  na  belce  nad  drzwiami.  W  środku 
wszystko jest  takie jak  było, z tym że kominek  i ławy trzeba  było 
dorobić,  by  szanowni  goście  mogli  wygodnie  usiąść. 
Czyli  do  otwarcia  doszło  w sposób  prawie  naturalny? 
Nie  obyło  się  bez  kłopotów.  Są  podania  o tym  miejscu,  że  tu 
straszy.  Mówil i  mi  też o  tym  mieszkańcy  Ustronia.  Nie  bardzo 
w to wierzyłem,  a  tymczasem  na  12 godzin  przed  otwarciem  dla 
turystów, w niezrozumiały  sposób  nastąpiło przepięcie  wysokie
go  napięcia  na  sieć,  która  mnie  zasila  i popaliły  się  wszystkie 
urządzenia  elektryczne.  No  i co  tu  robić... 
Wycofać  się  skoro  straszy. 
Nie.  Trzeba  walczyć.  Podobno  nawet  jeszcze  po  wojnie  od
prawiano  w tym  miejscu  egzorcyzmy,  wyganiano  złego.  Nie 
wiem  ile  w  tym  prawdy,  ale  ja  spróbowałem  podejść  do  tego 
nieco  inaczej.  Wpadł  mi  w  rękę  spis  legend  i podań  Gustawa 
Morcinka.  Przeczytałem  tam  legendę o diable  Rokitce,  który 
chciał  budować  młyn  wodny  na  Równicy.  Proszę  sobie  wyob
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Fot.:  Ł.  Matuszka 

We  wtorek,  12 września  br. 
w parku  przed  budynkiem  Li 
ceum  Ogólnokształcącego  od
była  się  uroczystość  odsłonię
cia  pomnika  Jana  Sztwiertni. 
W  uroczystości  wzięli  udział: 
burmistrz  miasta  Kazimerz 
Hanus, jego  zastępca  Tadeusz 
Duda,  przewodniczący  Rady 
Miejskiej —Franciszek  Korcz, 
koledzy  ze szkolnej  ławy  Jana 
Sztwertni: Adam Szukała,  Jan 
Kula , Jan Broda ze  Skoczowa, 
Stanisław Wantuła z  Ustronia. 
—  16  grudnia  1989  roku 
w Urzędzie Miejski m  w Ustro
niu odbyło się zebranie, na któ
rym  powołano  Społeczny  Ko
mitet  Organizacji  Uroczystoś

ci poświęconej  Janowi  Sztwier
tni  — powiedział  przed  od
słonięciem,  burmistrz  Kazi
mierz  Hanus.  Chodziło  o  50 
rocznicę  śmierci  w  Mathau
senGusen  i  80  rocznicę  uro
dzin,  któr a  przypadała  1 czer
wca  1991  roku.  Komitet  ukon
stytuował  się  w  następującym 
składzie: Ryszard  Gabryś jako 
przewodniczący,  Mari a  Skali
cka —  zca  przewodniczącego, 
Józef Pilch — skarbnik , i Jani
na  Guzkiewicz  — sekretarz. 
Ustalono  wtedy,  jako  datę  od
słonięcia  tablicy dzień 8  wrześ
nia 1990 roku. Wykonanie  tab
licy  powierzono  Karolowi  Ku
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Jesienna kolekcja 
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Zapraszamy  codziennie 
w godzinach  10.00  18.OO 

Ustroń, Daszyńskiego 70a  (obok Winter  Restaurant) 



(cd.  ze sir.  1) 

razić, że znalazłem tam rozwiązanie wszystkich problemów, a może 
i obecnej prosperity.  W  podaniu  występuje kogut,  który  uratował 
sytuację.  Wyklepałem  więc  z  blachy  koguta  i  umieściłem  go  na 
kominie.  Od  tego  czasu  wszelkie  problemy  ustały. 
Czy  stąd  też  bierze  się  specyficzna  atmosfera? 
To że zabudowania są tak  stare wytwarza atmosferę niemożliwą  do 
uzyskania  gdzie  indziej.  Przy  rybcc  i  czarcim  napitku,  który  po 
spożyciu  jednego  litra  działa  jak  afrodyzjak, zdarza  się,  że  goście 
siedzą po  kilka  godzin  i powracają  wielokrotnie. Jednak  ostatnimi 
czasy mieliśmy trochę za dużo gości. Chatka stała się popularna i nie 
pozostało mi nic innego jak  powiększyć ją  o wiatę. Chodzi  mi o  to, 
by nie zmienić stylu  miejsca, a jednocześnie  zwiększyć  ilość miejsc. 
Ostatnio  powstała  na  Równicy  konkurencja  dla  Czarciego  Kopyta. 
Czy odczuwa  to  pan? 
Konkurencja  jest  zawsze  rzeczą  zdrową.  Trudno  jest  o  niej  dys
kutować, bo czy powie się dobrze, czy źle, zawsze nie wychodzi to na 
zdrowie.  Na  razie mam  dużo  gości,  a jak  będzie dalej  zobaczymy. 
Naturę  mam  taką,  że  się  nie  poddaję.  Chatka  Pod  Czarcim 
Kopytem powstała jako pierwsza. Od tego czasu powstało 7 podob
nych miejsc, a Czarcie Kopyto nadal  istnieje. Dobrze, że są miejsca 
gdzie  się podtrzymuje  folklor. 
Czy u pana  można  się  przespać? 
Nie.  Lepiej Pod  Czarcim  Kopytem  nie  sypiać. 
Czy  Czarcie  Kopyto  zarabia  na  siebie  i na dodatkowe  inwestycje? 
Wiata jest pierwszą inwestycją. Zarabiamy na siebie, choć niektórzy 
narzekają  na  wysokie  ceny.  Dziwne  to  skoro  ceny  kiełbasek  są 
wyższe w przydrożnych  smażalniach.  Nie  mamy  cen  wyższych  niż 
w  restauracjach,  a  wkładamy  w  to  wiele  więcej  wysiłku.  Nasze 
koszty  utrzymania  są  olbrzymie  —  wysokie  rachunki  za  energię 
elektryczną, wyschnięte  w  lesie drzewo,  którego  zużywamy  ponad 
pół  kubika  dziennie.  Poza  tym  problemy  z  transportem. 
Zbliża  się  martwy  sezon... 

U  nas  sezon  trwa  cały  rok.  Może  jedynie  w  drugiej  połowie 
listopada  jest  trochę  mniej  gości. 
A jaki  był obecny  rok  w porównaniu z  poprzednimi. 
Na  pewno  w  Ustroniu  było  mniej  gości.  Jeżeli  chodzi  o  obrót  to 
pozostał  on  na  niezmienionym  poziomie. 
Kto odwiedza  Czarcie  Kopyto? 
Część gości przychodzi  tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie z pustym 
widelcem,  choć  oni  też  są  sympatyczni.  Najwięcej  problemów 
stwarzają  ludzie  przychodzący  z  własnymi  kiełbaskami,  kocioł
kami,  a nawet  pstrągami. 
Pisaliśmy  o  tym  w  GU  wychodząc  z  założenia,  że  w  górach  do 
schronisk  tradycyjni e  przychodzi  się  z  własnym  prowiantem. 
Proszę pamiętać, że nie jest to schronisko, które jest 200 m dalej. Nie 
jestem jedyną szansą na to, żeby zjeść coś na Równicy, a moje koszty 
są  niestety  wysokie.  Dlatego  nie  mogę  sobie  pozwolić,  by  goście 
wyciągający własne kociołki  i kiełbasy  zajmowali miejsce,  którego 
mówiąc  szczerze  jest  bardzo  mało.  Przed  schroniskiem  PTTK 
wystawione są specjalnie w tym celu duże stoły. My chcąc sprawiać 
radość  gościom  musimy  sami  egzystować. 

Fot. W.  Suchta 

Chciałbym  teraz  zapytać  o  współpracę  z  Urzędem  Miejskim .  O  ile 
pamiętam  nie zawsze  był pan z niej  zadowolony? 
Kilk a lat temu było dosyć kiepsko. Aktualnie współpraca układa się 
korzystnie, myślę że z obopólnym zadowoleniem. Ja w miarę moich 
możliwości wspieram ustrońskie imprezy czy choćby przez  istnienie 
Czarciego  Kopyta  propaguję  nasze  miasto.  UM  jest  do  mnie 
przychylnie nastawiony i mam nadzieję, że te sympatyczne  stosunki 
będą  trwać  i pozwolą  mi  zrealizować  część pomysłów,  o  których 
jeszcze  nie  chciałbym  mówić. 
Czy  istnieje  współpraca  między  tzw.  gestorami  bazy  turystycznej? 
Aktualnie jestem zadowolony z współpracy z kierownikami  domów 
wczasowych.  Przysyłają  mi  grupy  mimo,  że  posiadają  własne 
kawiarnie.  Wydaje mi  się, że polega  to  na  tym,  iż w  Ustroniu  jest 
zbyt mało atrakcji przyciągających turystę. Warto by  zorganizować 
coś  pozwalającego  uatrakcyjnić  pobyt  turystom.  Kawiarnie  re
stauracje  i  ewentualny  dancing  w  sobotę  to  za  mało,  natomiast 
zauważyłem  zbyt  wielu  ludzi  chodzących  bulwarami  nad  Wisłą 
w okolicach stacji benzynowej, gdyż poza ścieżką nie ma tam innych 
atrakcji.  Tu  uśmiech  do  UM:  jeżeli  ktoś  chce  rozpocząć  jakąś 
działalność,  jego  podanie  trzeba  analizować  pod  względem  pod
niesienia  atrakcyjności  Ustronia. 
Jaką  rolę  powinno  odgrywać  w  mieście  Towarzystwo  Rozwoju 
Turystyki ? 
Rola  tego  Towarzystwa  w  mieście  może  być  ogromna,  ale  nie 
wykonawcza  lecz inicjująca. Członkami TRT  są ludzie prowadzący 
domy  wczasowe,  restauracje,  ogólnie  mówiąc pracujący w  branży 
turystycznej  więc  poświęcający  swój  czas  głównie  pracy.  Dlatego 
wszelkie działania koordynujące powinny przejść w ręce grupy osób 
skupionych  pod  egidą  Urzędu  Miejskiego. Mógłby  to  być  wydział 
UM,  specjalna ekipa,  lub coś w tym  stylu. Wtedy,  moim  zdaniem, 
współpraca na linii UMTRT będzie bardziej bezpośrednia, a także 
będzie jaśniej określony  „adres",  pod  który  będzie można  zgłaszać 
inicjatywy  i  oczekiwać  ich  realizacji.  Ustroń  ze  swymi  walorami 
krajobrazowymi,  atmosferą  i  mieszkańcami,  może  stać  się  perłą 
Podbeskidzia,  „mekką"  górskiej  turystyki,  ale  trzeba  mu  pomóc. 
W  końcu  turystyka  to  nasza  przyszłość,  a  uatrakcyjnienie  pobytu 
turystom,  to  nasza  powinność. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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Jubileusz  45lecia  obchodził 
Zespół Pieśni  i Tańca  Ziemi  Cie
szyńskiej.  Reprezentant  naszego 
regionu  ma  na  koncie  wiele  uda
nych koncertów na estradach kra
jowych  i  zagranicznych.  Zdobył 
nagrody  i  wyróżnienia,  m.  in. 
„Złotą  Ciupagę"  na  festiwalu 
w Zakopanem. 

Po  udanym  turnieju  koszykó
wki na asfalcie, pora na rozgrywki 
ligowe. W II  lidze zagrają  koszy
karki LKS Cieszynianka, a koszy
karze  Piasta  Cieszyn  wystąpią 
w  II I  lidze  i  zapowiadają  walkę 
o  powrót  w  szeregi  drugoligow
ców. 

  *  * 
15lecie  obchodziło  Koło  To

warzystwa  Przyjaźni  Pols
koIndyjskiej, które działa w Cie
szynie. W tym  okresie  zorganizo
wano  mnóstwo  interesujących 
spotkań  i  kilka  wystaw  traktują
cych o kulturze  dalekich  Indii. 

Oddział PTTK  „Beskid Śląski" 
przekazał  sporo  eksponatów  do 
Muzeum  „U źródeł Wisły", które 
od jesieni ub. roku funkcjonuje na 
Przysłopiu pod Baranią Górą. Po
darowano  m.  in.  150  archiwal
nych  fotografii  dawnych  działa
czy  i  schronisk  turystycznych. 
Niektóre  obiekty  zachowały  się 
już  tylko  na  zdjęciach.  Muzeum 
jest  godne polecenia  wycieczkom 
szkolnym. 

*

Maleje  ilość  krwi  oddawanej 
przez honorowych  krwiodawców. 
Jeszcze  w  1985  r.  w  Punkcie 

Krwiodastwa  w Szpitalu  Śląskim 
pobrano  1443  1  życiodajnego 
leku,  ale  już  w  1993  r.  mniej, 
bo  1158. W ub. r. niewiele ponad 
1000  litrów.  Miesięcznie  zgła
szało  się  170180  osób  z  całego 
regionu. 

Uczniowie szkoły podstawowej 
w Cisownicy mają nową  salę gim
nastyczną.  Budowa  trwała  5  lat, 
a  koszty  inwestycji wyniosły  pra
wie 3,5 mld  starych  złotych.  Sala 
spełnia  wymogi  dla  gier  zespoło
wych:  siatkówki  i  kosza. 

(nik) 
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12  września  w  kawiarni  Górnośląskiego  Centrum  Rehabilitacji 
„Repty",  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  wystawy  malarskiej  Elżbiety 
Szołomiak, połączone z prelekcją  malarki pt:  „Sztuka  i podróże".  Jak 
nas  poinformowano,  podobne  warsztaty  artystyczne  dla  pacjentów 
będą  odbywały  się  cyklicznie  w  kawiarni  tegoż  ośrodka  pod  nazwą 
„Sztuka  i podróże". 

ćr  *  ĆT 
Na ślubnym kobiercu stanęli: 

9 września  1995 r. 
Barbara Sukiennik,  Ustroń  i Adam Polok,  Kisielów 
Małgorzata  Przeczek, Ustroń  i Jacek  Suszka, Wisła 

r   ćr 
Najlepsze życzenia dla jubilatów: 

Helena Łysogórska,  lat  80, ul.  Brody  2 
Paweł Glajc, lat  80, ul.  Lecznicza  6 
Helena Ogrocka,  lat  80, ul. Nowociny  8 

r  *  ær 

11  września  w  UM  odbyło  się  spotkanie  z  posłem  SLD  Antonim 
Kobieluszem.  18 mieszkańców naszego miasta, którzy  zdecydowali  się 
przyjść do  UM,  interesowały  głównie  problemy  dotyczące  emerytur 
i  rent.  Obecny  na  spotkaniu  burmistrz  Kazimierz  Hanus,  zwrócił 
posłowi  uwagę na  zbyt niskie  subwencje dla  gmin po przejęciu  szkół. 
Spowoduje to dodatkowe  obciążenie i tak  szczupłych budżetów  gmin
nych. Mówiono też o polskich politykach. Zebrani sympatycy SLD nie 
zawsze w sposób  parlamentarny  wyrażali  się o prezydencie,  kościele, 
często na poparcie  swych  tez przytaczając artykuły  tygodnika  „NIE" . 
Te  zapędy  swego  elektoratu  ograniczał  sam  poseł  występując w  roli 
obrońcy dobrych  obyczajów. 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Jan Małysz,  lat  70,  ul. Chabrów  12/17 
Karol Dytko,  lat  67, ul.  Wiśniowa  7 
Jerzy Mola,  lat  54, ul.  3 Maja 8 
Jerzy  Cieślar,  lat  58, Oś.  Manhatan  10/26 

Ze zbiorów 
Muzeum 

Nadchodzi  jesień  i  upa ły 
minęły  bezpowro tn ie,  a  my 
wspomina jąc  letnie,  ciepłe 
dni  p o k a z u j e my  dzbanek 
blaszany  z  p o k r y w ą,  w 
którym  m o ż na  było  p rze
nosić  i  p r zechowywać  n a
poje.  M u z e um  p o s i a da 
w  swoich  zb io rach  równ ież 
stare  bańk i,  k tó re  d a w no 
zostały  wypa r te  p rzez 
wszechobecne  p las t ykowe 
naczynia. 

8.09.95 r. 
O godzinie 18.00 na skrzyżowaniu 
ulicy  Katowickiej  z  Cieszyńską 
doszło do kolizji drogowej. Kieru
jący  samochodem  marki  Fiat 
126p.  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  na  kierowcy  samocho
du marki Polonez. Kierowcy trze
źwi. Sprawcę kolizji ukarano  ma
ndatem  w wysokości  50 złotych. 

9.09.95 r. 
O  godzinie  3.50  zatrzymano, 
znajdującego się w stanie nietrzeź
wym kierowcę Fiata  126p. Wynik 
badania  alkometrem  —  0,68 
prom. 

9.09.95 r. 
O godzinie 4.40. zatrzymano znaj
dującego  się  w  stanie  nietrzeź
wym kierowcę Fiata  126p. Wynik 
badania  alkometrem  —  0,45 
prom. 

9.09.95 r. 
O  godzinie  21.30,  kierujący  VW 
passat mieszkaniec Istebnej, chcąc 
uniknąć  zderzenia  czołowego, 
z jadącym  lewą  stroną  jezdni  sa
mochodem  marki  Fiat  126p., 
skręcił  w  lewo  i  wpadł  do  rowu. 
Kierowca  „malucha"  odjechał 
z miejsca kolizji . W wyniku  pod
jętych  działań  znaleziono  samo
chów sprawcy kolizji lecz bez kie
rowcy. Po pewnym czasie odnale
ziono  również  właściciela  pojaz
du.  Postępowanie  wyjaśniające 
w toku. 

10.09.95 r. 
O godzinie 2.00, zatrzymano,  bę
dącego  pod  wpływem  alkoholu, 
kierowcę  Fiata  126p.  Wynik  ba
dania  alkometrem  — 0,81  prom. 

10.09.95 r. 
O  godzinie  3.00  zatrzymano, 
znajdującego się w stanie nietrzeź
wym  kierowcę  fiata  126.  Wynik 
badania  alkometrem  —  1,47 
prom. 

10.09.95 r. 
O  godzinie  4.00  funkcjonariusze 
KP Ustroń zatrzymali nietrzeźwe
go  kierowcę  „malucha".  Wynik 
badania  alkometrem  —  1,15 
prom. 

10.09.95 r. 
O  godzinie  17.00  zgłoszono  kra
dzież  na  parkingu  strzeżonym 
przy  ulicy  3 Maja.  N/n  sprawcy 
dokonali  włamania  do  samocho
du  marki Cinquecento.  Skradzio
no  radioodtwarzacz  wartości  150 
złotych. 

12.09.95 r. 
O  godzinie  13.30, na  strzeżonym 
parkingu  przy  D.W.  „Ziemowit" 
został uszkodzony samochód  ma
rki  Toyota,  obywatela  Niemiec. 
Sprawca stłuczki odjechał z miejs
ca  zdarzenia.  W  wyniku  podję
tych czynności ustalono winnego. 
Nałożono  mandat  karny. 

12.09.95 r. 
Około godziny  17.30 n/n  sprawcy 
dokonali  rabunku,  w  jednym 
z ustrońskich  sklepów.  Ich  łupem 
padł  portfel  właścicielki  sklepu, 
w którym znajdowało się 500 æo
tych  i  wszystkie  dokumenty. 
W  wyniku  podjętych  czynności 
ustalono  i  zatrzymano  złodzieja
szków,  którzy  mimo  krótkiego 
upływu  czasu  zdąrzyli już  wydać 
część  gotówki.  Dokumenty  i  re
sztę pieniędzy  zwrócono  poszko
dowanej.  Sprawców  osądzono 
w aresztach  KRP  w Cieszynie. 

(M.P.) 

7.9.95 r.  —  Interwencja przy uli
cy Polnej. Nakazano  ustawić  ba
rierkę przy przejeździe przez mos
tek. 
—  Przy  ulicy  Grażyńskiego,  na
kazano wyciąć, wystające na cho
dnik  krzewy. 

8.09.95  r.  —  Kontrola  porząd
ków  na  prywatnych  posesjach 
przy  ulicy  3 Maja. 
—  Za  hotelem  „Czantoria" 
w Ustroniu  Polanie,  zlikwidowa
no  wysypisko  śmieci. 

9.09.95 r.  —  Na ulicy gen. Trau
gutta, za nieprawidłowe parkowa
nie  ukarano  kierowcę  mandatem 
karnym  w wysokości  20 złotych. 

9.09.95 r.  —  Patrol w godzinach 
nocnych przed dyskoteką  „Mira
ge" — 2000. 

—  Wraz z funkcjonariuszami Po
licj i zatrzymano nietrzeźwego kie
rowcę. 

10.09.95  r.  —  Kontrola  Dobki. 
Za  wjazd  na  tereny  zielone  uka
rano  2  kierowców,  a  4  pou
czono. 

11.09.95  r.  —  Kontrola  posesji 
przy  ulicy  Jodłowej.  Nakaza
no  m.in.  umieszczenie  aktual
nych  tabliczek  z  numerami  do
mów. 

12.09.95 r.  W jednej z posesji przy 
ulicy  Świerkowej,  stwierdzono 
m.in. brak  zaświadczenia o szcze
pieniu  psa  i  brak  odbioru  bu
dynku. 

13.09.95 r.  —  Interwencja w po
sesji  przy  ulicy  Lipowskiej.  Pies, 
pilnujący domu,  uniemożliwił  in
kasentowi  odczytanie licznika ga
zowego. 
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bali.  26  maja  1991  roku  w  sali 
Sanatorium Uzdrowiskowego  zor
ganizowano specjalną sesję, posta
nowiono  także,  że  Społeczny  Ko
mitet, będzie działał w ramach To
warzystwa  Miłośników  Ustronia 
i  że  w  zebraniach  będzie  uczest
niczył przewodniczący  Towarzyst
wa —  Stanisław  Niemczyk.  Pro
gram uroczystości  został  zrealizo
wany  na miarę  możliwości  finan
sowych,  sił  i  zaangażowania  osób 
pracujących  społecznie.  (...)  Gdy 
patrzę na daty umieszczone na tej
że tablicy nie mogę oprzeć się  ta
kiej  refleksji: zamordowany został 
człowiek,  który  żył  tylko  29  lat. 
Mimo to, zdziałał tak wiele, a prze
cież móg| zdziałać dużo, dużo wię
cej. Takich wspaniałych  ludzi zgi
nęło  wielu  i  to  zarówno  takich, 
którzy  dali  już  się  poznać,  jak 
i takich, którzy jeszcze nie zdążyli. 
Ludzi  nieprzeciętnych,  podobnych 
do  Jana  Sztwiertni  jest  niewielu. 
Są to wybrańcy narodu. I dlatego, 

dorobku  znalazło  się  około  50 
utworów, między innymi: poemat 
symfoniczny  „Śpiący  rycerze 
w Czantorii",  „Suita  beskidzka", 
kantata  „Rycerze"  i  kilkanaście 
pieśni.  Komponował  utwory  in
strumentalne  na  fortepian,  wio
lonczelę, skrzypce, orkiestrę smy
czkową  i symfoniczną. 

Tuż  przed  wybuchem  wojny 
ukończył  Wydział  Pedagogiczny 
Konserwatorium  w  Katowicach 
i kontynuował naukę na Wydziale 
Kompozycji  pod  kierunkiem  A. 
Brachockiego  i  T.  Prajznera. 
W tym samym roku otrzymał sty
pendium na studia w Paryżu. Ka
riera  młodego  kompozytora  za
powiadała  się wspaniale,  niestety 
wojna  pokrzyżowała  nieco  tok 
wydarzeń. 23 kwietnia  1940 roku 
został  aresztowany,  a cztery  mie
siące  później  29  sierpnia  umiera 
w obozie koncentracyjnym w Ma
thausenGusen.  14 lat  temu, w 70 
rocznicę  urodzin  kompozytora 
został  odsłonięty  jego  pomruk 
w Wiśle. Z tej samej okazji w Za
kładowym  Domu  Kultury  Kuź
nik  w  Ustroniu  zorganizowano 
wystawę pt:  „Jan  Sztwiertnia". 

(cd.  ze str.  1) 

tak ważne jest, aby pamięć o nich 
była  zawsze  żywa,  trwała  i nigdy 
nie zaginęła. 
Odsłonięcia  pomnika  Jana 

Sztwiertni  dokonali:  Kazimierz 
Hanus i Franciszek Korcz. Delega
cje  Urzędu  Miasta,  młodzieży, 
mieszkańców naszego miasta zło
żyły  symboliczne  wiązanki  kwia
tów. 
Uroczystości zakończono koncer
tem Kameralnego Zespołu Woka
lnego „Ustroń" pod dyrekcją Ewy 
BocekOrzyszek.  Wspomnienia
mi o Janie Sztwiertni podzielili się 
Jan Broda  i Ryszard Gabryś. 

Jan  Sztwiertnua  urodził  się 
1 czerwca  1911 roku  w  Ustroniu. 
Był  dzieckiem  Marii  Sztwiertni 
— robotnicy huty w Trzyńcu  i mi
strza  walcowni  Jana  Dominika. 
Początkowo  wychowywany  był 
przez matkę, a później przez wuja 
Karola  Sztwiertnię.  W  wieku  10 
lat  mały  Janek  trafia  do  Ewan

gelickiego Domu  Sierot w Ustro
nuu. W 1925 roku ukończył szko
łę  powszechną  w  Ustroniu,  jako 
bardzo  dobry  uczeń  o  wyjątko
wym  talencie  muzycznym.  Po 
skończeniu  szkoły,  dzięki  mate
rialnemu  wsparciu  zboru  ewan
gelickiego  i  zainteresowaniu  jego 
losem przez księdza  Pawła  Niko
dema  i nauczyciela  śpiewu  Pawła 
Wałacha,  kontynuował  naukę 
w  seminarium  Nauczycielskim 
w Cieszynie. Tam również zrodzi
ły  się jego  pierwsze  kompozycje. 
Do  19  roku  życia  mieszkał 
w  Ustroniu  i  śpiewał  w  chórze 
młodzieży ewangelickiej. Kolejne 
10 lat  spędził  w Wiśle.  Mając 21 
lat rozpoczął pisanie dwuaktowej 
opery  ludowej  „Sałasznicy". 
W  1936  roku  podjął  naukę 
w szkole muzycznej w  Cieszynie, 
a  rok  później w Śląskim  Konser
watorium Muzycznym w Katowi
cach.  W  jego  kompozytorskim 

Fot.  W.  Suchta 

LIST 
Z  NEUKIRCHE N 

Jako  burmistrz  waszego  miasta  partnerskiego  Neukir
chenVluyn, miałem  sposobność  w okresie  od  18 do  21.08  1995 
roku  być  gościem  waszego  miasta. 
Po  raz pierwszy  mogłem  jako  burmistrz  i gość honorowy  wraz 
z  moją  małżonką  brać  udział  w  przepięknym  święcie  dożyn
kowym.  Obok  tych  uroczystości,  które  wywarły  na  nas  wielkie 
wrażenie, miały miejsce rozmowy z oficjalnymi  przedstawiciela
mi waszego  miasta.  Szczególnie  dodatnie  wrażenie  wywarły  na 
nas  słowa  waszego  burmistrza  pana  Hanusa,  który  w  swoich 
oświadczeniach  dobitnie  podkreślił  znaczenie  partnerstwa  mię
dzy  NeukirchenVluyn  a  Ustroniem. 
Wszystkim  mieszkańcom  waszego  miasta  w  imieniu  Rady 
i  Zarządu  miasta  NeukirchenVluyn  ale  również  w  imieniu 
własnym,  chciałbym  podziękować  za  serdeczne  przyjęcie 
w  Ustroniu  i  proszę  pana,  o  przekazanie  moich  najwyższych 
słów  uznania  wszystkim  biorącym  udział  w  pochodzie  dożyn
kowym  i wszystkim,  którzy  brali  udział  w przygotowaniach  do 
tego  święta. 
Spotkanie  z  mieszkańcami  waszego  miasta  było  dla  mnie 
głębokim  dowodem  na  to,  jak  narody  mogą  przeboleć  ciężkie 

waśnie,  jakie  miały  miejsce  w  przeszłości,  poprzez  przyjaźń, 
nawiązywanie  kontaktów  i  wzajemne  zobowiązania. 

Łączę  serdeczne  pozdrowienia 
Burmistrz  NeukirchenVluyn  —  Peter  Wermke 

Od  października  rozpoczyna  działalność  w  naszym  mieście  filia 
Centrum Treningowego Wojakowskich. CTW to szkoła pamięci oparta 
na  grze,  zabawie,  przekonaniu,  że  każdą  trudność  można  pokonać, 
a uczenie może stać się przyjemnością. Pomysł Centrum  Treningowego 
powstał, gdy Przemysławowi Wojakowskiemu, romaniście ze Szczecina, 
udało się zaradzić kłopotom  w nauce własnych dzieci. W maju  1991 r. 

dwójka dzieci państwa Wojakowskich pobiła rekord pamięci, a wyniki 
zostały uwiecznione w księdze Guinnessa. Tym samym P. Wojakowski 
udowodnił, że osoby obdarzone wyjątkową pamięcią  nie są geniuszami. 
Wszyscy  posiadamy  pamięć  trenowaną  bądź  nie,  ale  zawsze  jest 
możliwość  jej  poszerzenia,  gdyż  pamięć  ludzka  jest  wykorzystywana 
zaledwie w 4—5  procentach. 

Trening pamięci  trwa 9 miesięcy  i odbywa się 2 razy w tygodniu  po 
2 godz. W pierwszym etapie ćwiczy się tzw. pamięć naturalną, w drugim 
przyswaja się systemy mnemotechniczne. Szczególnie poleca się ćwicze
nia dzieciom,  które  mają  problemy  z nauką  szkolną.  Bliższych  infor
macji można zasięgnąć codziennie od godz.  19 w ustrońskiej filii  CTW 
przy  ul. Lipowej nr  1, u mgr  Ewy  Nowińskiej. 
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Podczas uroczystego  otwarcia  wystawy  ustrońskiego  Koła  Łowiec
kiego udało nam się porozmawiać z Leo Siebierskim, członkiem zarządu 
Towarzystwa  Partnerstwa Miast  Zagranicznych  w  NeukirchenVluyn, 
Honorowym  Obywatelem  Ustronia. 
Jak się Panu podoba wystawa? 
Bardzo. U nas nie  robi  się wystaw  o  takim  charakterze. 

To znaczy, że nie ma tam  tradycj i  myśliwskich? 
Tradycja  jest,  ale  łowiectwo  ma  inny  charakter,  raczej  ekskluzywny 
i indywidualny.  Myśliwi  nie  są  tak  zrzeszeni,  zżyci jak  to jest  u  was. 
W jakim celu przyjechali  państwo do nas? 
Częściowo na Dożynki. Poza tym, Towarzystwo Kontaktów Zagranicz
nych ma nowego przewodniczącego Herberta  Piest'a. Jest on w Polsce 
pierwszy  raz,  dlatego  chciałem  mu  pomóc  i  wprowadzić  go  w  tę 
współpracę, ponieważ  bywam  tu  najczęściej. Oficjalnie jednak  przyje
chaliśmy na  zaproszenie  władz  miasta na  Dożynki. 
Jak Ustroń jest oceniany  przez mieszkańców  NeukirchenVluyn? 
Uważają  Ustroń  za perłę.  Jadą  tutaj przez  okręg  przemysłowy,  przez 
różne miasta i zwłaszcza ci, którzy  odwiedzają  Polskę pierwszy raz, są 
po prostu  zaskoczeni pięknem  Ustronia i tym, co tutaj znajdują. Duże 
wrażenie robi  na  nich  Zawodzie,  kuracyjna część miasta. 
Czym dla Pana jest  tytuł Honorowego  Obywatela  Ustronia? 
Osobiście bardzo sobie to cenię. Nie spodziewałem  się, że spotka mnie 
taki  zaszczyt.  Poza  tym,  to,  że  zostałem  Honorowym  Obywatelem 
Ustronia  zrobiło  duże  wrażenie  na  władzach  mojego  miasta.  Byli 
zaskoczeni, ale i zrozumieli, że nasze kontakty  partnerskie przeszły  na 
wyższy poziom, że zostały dostrzeżone  i zaowocowały, między  innymi 
tym  tytułem. 
A  jak  układa  się  współpraca  NeukirchenVluyn  i  Nouvon,  waszego 
francuskiego partnera? 
Dobrze, przede wszystkim dlatego,  że jest mniejsza odległość.  Nouyon 
jest 300 km od  nas, a Ustroń  1150 km. Do  Nouvon  możemy pojechać 
nawet  na  weekend.  Kontakty  z  Francją  mieliśmy  od  dawien  dawna, 
należeliśmy  do  tego  samego  świata  zachodniego.  Kontakty  z  Polską, 
w  poprzednim systemie politycznym, były ograniczone. Teraz ludzie są 
żądni informacji i pełni  chęci poznania nie tylko  Ustronia,  ale w ogóle 
wschodnich  terenów  Europy.  Ponieważ  dawniej nie  było  to  możliwe, 
więc starają  się teraz tym  bardziej nadrobić zaległości, nie zraża ich  ta 
duża  odległość i  są jakby  bardziej zaangażowani  w tą  działalność. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Leo Siebierski  urodził  się w NeukirchenVluyn,  w grudniu  1937 roku. 
Jest emerytowanym inżynierem górnictwa. Ma żonę, troje dzieci, dwoje 
wnuków.  Korzenie  honorowego  ustroniaka  są  w  Polsce,  stąd  takie 
zainteresowanie naszym krajem. Matka pana Siebierskiego urodziła się 
w Niemczech,  ale  z  domu  była  Jabłońska.  Jeden  dziadek  pochodził 
z Piły,  a drugi  z  Częstochowy.  Zarówno  ojciec jak  i matka  wyrastali 
w  domach  dwujęzycznych  polskoniemieckich.  W  uznaniu  zasług 
w nawiązywaniu partnerskich  kontaktów  między  Ustroniem  i Neukir
chenVluyn  Leo  Siebierski  w  1994  roku  otrzymał  tytuł  Honorowego 
Obywatela naszego  miasta. 

Magda  Dobranowska 

Fot.  W.  Suchta 

U W A G A ! ! ! 

PODZIĘKOWANI E 
Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  w  Ustroniu 

oraz dzieci  i pracownicy  Ośrodka  RehabilitacyjnoWychowaw
czego w Nierodzimiu,  składają serdeczne podziękowanie na  ręce 
pani  Jadwigi  Flank  —  Miss  Polonia  '94  oraz  pana  Henryka 
Frąckowiaka,  za  dar  serca  złożony  na  rzecz  dzieci  niepełno
sprawnych. 

im. Prof. Meissnera 
43450 USTROŃ,  UL . SŁONECZNA  2, TEL .  (033)  542455 

przyjmuj e  pacjentów  (emerytów  i  rencistów) 
z  Ustronia  i  okolic  do  leczenia  protetycznego 
(uzupełnienia braków  zębowych)  od dn.  18.9.95  r. 
Odpłatność  za  leczenie  dotyczy  jedynie  kosztów 
materiałowych. 

5  Gazeta  Ustrońska 



Ogłoszenia  drobne 

Zamienię  mieszkanie  własnościowe 
w Kętach, 45 m2, na podobne w  Ustro
niu. Wiadomość  —  BielskoBiała,  teł. 
136475, domowy  188012. 

Sprzedam  125p,  1987, cena  38000000. 
Teł.  541080. 

Sprzedam  owies.  Ustroń,  ul.  Domini
kańska  26,  teł.  543204. 

Duży  pokój,  tel. parter,  centrum 
Ustronia,  wynajmę  firmie  lub  prywat
nej osobie.  Wiadomość:  tel.  542231. 

I

Język  angielski  —  lekcje,  korepetycje, 
konwersaqe,  tel.  542700. 

iKllililflilllllllil i  lUilillllllllllt ^ 

Pełna  obsługa  bulcie ciar ska 
Dogodny  dojazd  i  dojście 

Fachowa  obsługa 
to Kwiaciarnia 

yyJKcpnwcŁlicŁ ** 
w Ustroniu,  ul.  Ogrodowa 4 

obok  Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej   dr  H.  Wiej i 
wystawiamy  faktur y  VA T 

przyjmujem y  zlecenia  na  tel.  543368 

lllillffillilllillilllilili l  iEiiiEiiiH ^ 

ffWSZYSTKO DLA DOMU" , 

I 

Urząd  Wojewódzki  w  BielskuBiałej,  Wydział  Spraw  Społe
cznych  Biuro  Paszportów  informuje,  że  od  dnia  08.09.1995 r. 
wchodzi  w życie Rozporządzenie  Spraw  Wewnętrznych  (Dz.U. 
Nr  90,  poz.  449  z dnia  08.08.1995  r.)  z dnia  07.07.1995 r. 
w  sprawie  wzorów  oraz  trybu  wydawania  paszportów  i doku
mentów  podróży,  dokumentów  wymaganych  do  ich  otrzyma
nia,  a także  trybu  postępowania  funkcjonariuszy Straży  Grani
cznej w przypadku  ujawnienia w czasie kontroli  granicznej  wad 
w  paszportach  lub  dokumentach  podróży,  zmieniające  roz
porządzenie z dnia  25  marca  1991 r. 

Zgodnie z treścią  tej nowelizacji do wniosków  paszportowych 
należy  dostarczyć  trzy  aktualne  fotografie o wymiarach  5  cm 
x 4 cm na  papierze cienkim  błyszczącym  przedstawiające  osobę 
bez nakrycia  głowy i bez  okularów z  ciemnymi  szkłami  w  taki 
sposób,  aby  ukazywały  głowę  ustawioną  w  pozycji  z  lewego 
półprofilu z  widocznym  lewym  uchem z zachowaniem  równo
miernego  oświetlenia  twarzy;  na odwrocie  fotografii  należy 
czytelnie  wpisać  imię i nazwisko. 

Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Cieszynie,  ul.  Przykopa 
7  organizuje  wyjazd  na  wystawę  POLAGRA  95  do  Poznania 
w dniach  od  7.10.  —  8.10  br.,  telefon  520894. 
Wyjazd  ze Skoczowa  o  godz.  8.00,  koszt  przejazdu  wraz 
z noclegiem  wynosi  50.00  zł. 

Podobno  w Ustroniu jest  za dużo  taksówek...  Fot.  Ł.  Matuszka 

Wystawy: 

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B.  i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja Mleczki 
—  Wystawa  ekologiczna  — Ustrońskie  wody"  (od  26.9.1995  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. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3 Maja  68,  tel.  542996 
Czynne: we wtorki  w godz. 9.00 — 16.00,  od  środy do  soboty  w godz. 
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu  zainteresowanych. 
—  wystawa ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
—  wystawa prac  Franciszka  Jaworskiego. 

Galeria  Sztuki Współczesnej „Na  Gojach" 
B. i K. Heczkowie 
ul. J.  Blaszczyka  19,  tel.  541100 

Centralna  Informacja i Recepcja, 
Ustroń,  Rynek  7,  tel.  542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.30—15.00,  w niedziele  nieczynna 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej (tel. 543244) 
Zajęcia  stałe  w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych,  ryt
mika Języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół 
wokalny, akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło modelarskie,  foto
grafika, koło  teatralne  i  szachowe. 

Imprezy kulturalne 
26.9.1995  Wernisaż wystawy Klubu Ekologicznego 
wtorek  „USTROŃSKI E  WODY" 

>dz. 17.00  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa godz. 17J 
¡Sport 

24.9.1995  r.  4.  Rajd Rowerów  Górskich 
niedziela  Dookoła  Doliny Wisły — 77 km 
godz. 6—8  Start — Bulwary Nadwiślańskie k. basenu kąpielowego. 
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—  Przekazywane  dziś  pieniądze  Ośrodkowi  Rehabilitacyj
noWychowawczemu  w Nierodzimiu  zebrałam  podczas  wyborów  Miss 
Wakacji. Sprzedawałam  kalendarzyki  ze swoim zdjęciem i drobne datki 
dały wsumie 7 min —powiedziała nam Miss Polonoia '94 Jadwiga Flank 
po wizycie u dzieci  niepełnosprawnych  w Nierodzimiu.  Za  otrzymane 
pieniądze Ośrodek planuje zakup pomocy dydaktycznych. Odwiedziny 
Miss były też okazją do wielu pytań. Dzieci praktycznie chciały wiedzieć 
wszystko: począwszy od  tajemnic dobrego  makijażu, na  obowiązkach 
Miss Polonia  skończywszy. 
—  Są  tygodnie o dużym nawale pracy. Często odwiedzam dwa miejsca 
dziennie w międzyczasie zahaczając jeszcze o Bielsko — mówiła J. Flank. 
—  Przykładowo  dziśiaj   rano  przyjechałam  z  Radomia,  teraz  jestem 
w Nierodzimiu, a po południu przez Bielsko jadę do Poznania. Zbliżają się 
wybory Miss Polonia  i pracy mam szczególnie dużo, do tego dochodzą 
wywiady  związane  z  końcem  panowania.  Dużo  pracy  miałam  też  od 
stycznia do maja, a wiązało się  to z wyborami  regionalnymi  Miss. 

Najwięcej frajdy dzieciom sprawiły wspólne fotografie z najładniejszą 
Polką  roku  1994.  Poza  pieniędzmi  dla  Ośrodka  wszystkie  dzieci 
otrzymały pamiątkowe kalendarzyki. Zapytaliśmy Miss, czy zajmowa
nie się dziećmi jest  wpisane  w jej  obowiązki.  J.  Flank  odpowiedziała 
nam: 
—  Nie.  Robię  to  sama  od  siebie.  Będąc  jeszcze  Miss  Podbeskidzia 
uczestniczyłam w akcjach charytatywnych prowadzonych przez tutejszego 
organizatora wyborów Miss. Odwiedzałam szpitale, domy dziecka prze

kazując pieniądze od sponsorów. Dopiero przebywając w takich miejscach 
przekonałam się jak ważna jest ta pomoc, jak dzieci są szczęśliwą z mojej, 
często nawet krótkiej , obecności. Przy pomocy organizatora regionalnego 
po  wyborze  na  Miss  Polonię  wydalam  kalendarzyk,  który  rozdaję  za 
drobne datki. Nie ma tu ustalonej  ceny. Jedni daję 5.000 zł, ale zdarzały się 
sytuacje, gdy za jeden kalendarzyk  otrzymywałam  1 min zł. Bardzo się 
cieszę, że są osoby, którym  los dzieci specjalnej  troski  nie jest obojętny, 
a dużo łatwiej  o datki, gdy pieniądze zbiera Miss  Polonia. 

(ws) 

o  wybiórczej,  przymusowej   akcji  odszczurzania  w  roku  1995  na 
terenie  miasta  Ustronia. 

Na podstawie § 1 pkt 5 i § 2 pkt  1  i 2 Zarządzenia Ministra Administracji 
Gospodarki  Terenowej  i Ochrony  Środowiska  z dnia  28  lutego  1982 
roku w sprawie obowiązków dozorców domów  (M. P. Nr 9/82 poz. 62 
oraz Decyzji Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Cie
szynie z dnia  1.08.1995  r. 

informuj ę o przeprowadzeniu obowiązkowej,  wybiórczej  akcji 
odszczurzania  na terenie miasta Ustronia 

od  16.10. do 30.10.1995 r. 
§1 

Akcja wybiórcza odszczurzania polegać będzie na jednoczesnym  i jed
nolitym wyłożeniu trutki na terenie całego miasta w obiektach stanowią
cych własność państwową,  komunalną,  spółdzielczą  lub  prywatną. 

W dniach od 9.10. do  15.10.1995 r należy oczyścić podwórza, piwnice, 
strychy, poddasza  celem pozbawienia  gryzoni  ewentualnego  pożywie
nia. 

§3 
Do  akcji  odszczurzania  należy  użyć  trutki  o  nazwie  „TOXAN " 
w opakowaniach  500 g. 

§4 
W  okresie  od  9.10.  do  dnia  15.10.br  wszyscy  właściciele,  administ
ratorzy, zarządcy i użytkownicy  obiektów wymienionych w § 1  nieniej
szego obwieszczenia  zobowiązani  są  zaopatrzyć się w przepisową  ilość 
trutki dostępnej w Magazynie GSSCH  w Ustroniu przy ul. Fabrycznej 
oraz w Firmie  „SIGMAT "  w Ustroniu  przy  ul. Skoczowskiej. 
Ustala  się następujące normy  zużycia  trutki: 
1.  Domy  mieszkalne  stanowiące  własność  prywatną,  budownictwo 

spółdzielcze i komunalne  —na każde mieszkanie 1 opakowanie trutki. 
2.  Hotele,  pensjonaty,  domy  wczasowe  itp  —  na  każde  10  pokoi 

1 opakowanie  trutki. 
3.  Lokale handlowe, wytwórnie  i przetwórnie przemysłu  spożywczego 

— na  każde  100 m2 powierzchni  2 opakowania  trutki. 
4.  Lokale  handlowe,  wytwórnie  i  fabryki  nie  wchodzące  w  zakres 

przemysłu spożywczego — na każde 100 m2 powierzchni — 1  opako
wanie  trutki. 

5.  Place  niezabudowane  w  mieście  —  na  każde  100 m2  powierzchni 
— 1 opakowanie  trutki. 

W dniu  16.10.  br  należy  wyłożyć  trutkę  w  miejscach  pojawienia  się 
gryzoni  a  w  szczególności  na  śmietnikach,  w  piwnicach,  strychach, 
składach,  budynkach  gospodarczych  itp  —  zgodnie  z  instrukcją  na 
opakowaniu. 
W dniach  od  16.10 do  30.10  br.  należy  wyłożoną  trutkę  pozostawić, 
uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji. 
W dniu  31.10.  br  należy  zebrać padłe  gryzonie  oraz  pozostałe  resztki 
trutki, które należy spalić lub zakopać w odległości 50 m od źródeł wody 
pitnej. 

§5 
Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić je bez 
opieki. 
Zwierzęta  i  ptactwo  domowe  należy  trzymać  w  zamknięciu  w czasie 
trwania  akcji.  W  miejscach,  gdzie  wyłożono  trutkę  należy  umieścić 
wyraźne  ostrzeżenie  „UWAGA  TRUTKA" . 

§ 
W przypadku  ewentualnego  zatrucia  człowieka  dorosłego  lub  dziecka 
wyłożoną  trutką,  należy  chorego  bezwzględnie  skierować  do  najbliż
szego lekarza,  ośrodka zdrowia względnie szpitala. Nadzór  nad  akcją, 
jej przygotowanie  i  kontrolę  wykonania  (tj. porządków  sanitarnych, 
terminowego  wyłożenia  trutki,  jej  wykupienia  oraz  późniejszego  ze
brania padłych gryzoni  i pozostałej trutki przeprowadzać  będzie obok 
przedstawicieli  Urzędu  Miejskiego,  Stacja  SanitarnoEpidemiologicz
na, Straż Miejska  oraz  Policja. 
Niezastosowanie  się  do  obowiązku  nałożonego  niniejszym  obwiesz
czeniem  podlega  karze do  500.00 zł grzywny przewidzianej w art  117 
Kodeksu  Wykroczeń. 

Burmistrz  Miasta  Ustronia 

Sprostowanie 
W GU  37/95 w rozmowie z Adamem  Nowakiem,  błędnie  napisaliśmy, 
że  był  on  organizatorem  koncertu  Majki  Jeżowskiej.  Odpowiedni 
fragment  wypowiedzi  A.  Nowaka  powinien  brzmieć:  „...odwołano 
występ Majki Jeżowskiej, mimo że w przedsprzedaży  rozprowadzono 
400 biletów. My organizowaliśmy  dla dzieci  spotkanie  z telewizyjnym 
TikTakiem  i  w  przedsprzedaży  rozprowadziłem  200  biletów.  Gdy 
kontrahent  chciał  imprezę  odwołać,  powiedziałem,  że  na  moją  od
powiedzialność,  chociażbym  miał dopłacić,  impreza  odbędzie  się". 

Fot  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  rozważenie  możliwości  zainic
jowania  szerokiego  programu  na  rzecz  ekologicznego  rozwoju  kraju 
poprzez  podejmowanie  działań  w  granicach  waszych  „Małych  Oj
czyzn", połączenia posiadanej wiedzy, doświadczenia  i możliwości  dla 
realizacji zadań, na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturo
wego w dorzeczu  Wisły. 

Pragniemy  zainicjować  utworzenie  Związku  Gmin  Nadwiślańskich, 
którego  celem  będzie  podejmowanie  wspólnych  działań  na  rzecz 
Programów  Ekorozwoju  Gmin:  edukacji  ekologicznej,  wspierania 
rozwoju  „czystszej produkcji",  rolnictwa ekologicznego,  ekoturystyki, 
wspólnych instytucji  finansowych,  zachowania kulturowego  i przyrod
niczego dziedzictwa  Doliny  Wisły. 

Proponujemy, aby pierwszym wspólnym przedsięwzięciem możliwym 
do  szybkiej  realizacji  było  wytyczenie  Nadwiślańskiej   Drogi  Rowero
woBiegowej, łączącej wzdłuż biegu Wisły Karpaty z Bałtykiem. Służyć 
ona  będzie  rozwojowi  masowego  sportu,  promocji  zdrowego  stylu 
życia,  turystyce  kolarskiej,  pieszej,  konnej,  edukacji  przyrodniczej 
i historycznej. 

Zamierzamy  doprowadzić  do  organizacji  FORUM  GMIN  NAD
WIŚLAŃSKICH. W oparciu o uzyskane informacje i zgłoszenia jeszcze 
w tym  roku  zorganizujemy  spotkanie  przygotowawcze. 

Liczymy  na Państwa  uwagi  i  propozycje,  a przede  wszystkim oferty 
współpracy.  Koordynator  Programu 

Andrzej Obalski 
03727  Warszawa 

ul. Zieleniecka  6/8 

Roztomili ustróniocy! 
Prowda, że Ustroń je  teraz moc piekniejszy  Jako  byłjeszcze  tydziyń 

tymu? Ludzie  se jednak  to wziyli do serca, co „Ustróńsko  "pisała  dwa 
ty dnie  tymu  i chycili sie za  to, jako  to nazywajóm,  sprzóntani  świata. 
Całego  świata  może  my  nie  wysprzóntali,  ale  w  Ustroniu  porzóndki 
sóm  zaś  na jakisi  czos  porobione. 

Nikierzi  skyrs  tych  porzóndków  aji  kapkę  wystoli.  Oto  w  tyn 
pyndziałek  poszła  żech  do  Karla  spod  Małej  Czantoryje,  coby  go 
popytać,  aż mi przedo  ze dwa metry  ziymioków  na zime.  Widzym,  że 
Kareł je  jakisi  markotny,  a jego  paniczka  prawi: 
—  Wystow  se, Hanko,  co za  łostude  móm  z  tym  moim  chłopym.  Dyć 
my mogli już  mieć ziymioki  wykopane,  ale moimu  chłopu sie  zachciało 
świat sprzóntać.  Jeszcze  se naszych  chłapców  wziył  ku  tymu  i  zamiast 
w piontek  czy  w sobotę  ziymioki  kopać,  gonili  z  miyszkami  po  lesie 
izbiyrali  rozmaite  żdziorba.  Nó,  nie powiym,  moc  tego nazbiyrali,  bo 
chłapcy  se  też  przibrali  ku  tymu  sprzóntaniu  swoich  kamratów  ze 
szkoły  i ze  sómsiedztwa.  Pomyślij  se,  Hanko,  skónd  sie  telkownego 
marasu  w  lesie  biere?  Jakisikej  stare  garce,  rozmaite  zieleźne 
żdziorba,  papióry,  puszki,  plastyki  i kajjyny  co. Czymu  tak  ludzie  to 
do łasa  wyciepujóm,  zamiast  do pudła  na śmieci,  tam,  kaj  to  patrzi? 
Abo jak  kiery  se idzie do łasa spoczónć  i kapkę  se tam posiedzieć,  a zjy 
też  cos i przi  tym,  tóż  by  mioł  też  za  sobóm  porzóndek  niechać.  Nó, 
mieli  teraz  co chłapcy  od Leóna  wywożąc  na grómadnice!  Z  biydóm 
nastarczowali  autami  łobracać  tam  a  spatki. 

—  Nó, nie starej sie,  Teresko  — prawiym  Karłowej paniczce.  —  Dyć 
ziymioki  jeszcze  wykopiecie,  bo  teraz  je  piękno  pogoda,  a  tyn 
porzóndek  po  lesie też  trzeja  było porobić.  A szumne  mocie  ziymioki? 
—  Na  doś  tak  nóm  ziymioki  urosły.  Mómy  też  moc  kapusty,  nie 
chciałabyś,  Hanko?  —  pyto  sie  Tereska. 
—  Tóż mosz  racyje, przidało  by sie kapkę  kapusty  do beczki  wrazić, 
coby  było  na zime.  Może  by  twój panoczek  mi  to potym  prziwióz  na 
Manhatan,  jak  już  bydziecie  mieli  wszycko  z pola  poskludzane? 
—  Na  toć, że ci prziwiezie  — prawi  Tereska.  — Dyć  ón każdymu  rod 
prziwiezie.jak  go kiery  popy to.  Prze ca z  tego je  zarobek.  Cosi sie  też 
przedo  na largu.  W tym roku  isto doś utarżymy,  bo sie nóm szumnie  na 
polu  urodziło.  Moc  zrobiła  piękna  pogoda:  hyce  były,  ale  deszcz  też 
popadowol,  tóż  wszycko  rosło.  Kwaki  i  ćwikła  też  sie  nóm  urodziły, 
tóż bydełko  też bydzie miało  co jeś.  Jakosi  isto te zime  przedzierżymy, 
ale  niech  sie  óna  lepij  do  nas  nie  śpiycho  i  niech  jak  najniskorzij 
pr z idzie. 

—  Ja,  co prowda,  to prowda  —  prziznowóm  Teresce  racyje. 

Hanka z Manhatanu 

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

POZIOMO:  1) potężne u siłacza 4) morski deptak  6) element 
umundurowania  8)  lisie  mieszkanko  9)  duszki  leśne  10) 
zasłużona  sława  11) konopie  manilskie  12) podpuszczka  13) 
siedziba burmistrza  14) danie mięsne  15) mieszka w Oslo  16) 
narząd  wzroku  17) droga  leśna  18) duża  papuga  19) lipcowa 
solenizantka  20) Gabriela  dla  bliskich 
PIONOWO:  1) owad  w kropki  2) przetwórnia  ropy naftowej 
3) do  malowania  4)  bal  przebierańców  5) siostra  operetki  6) 
wytwarzanie  wyrobów  7) z barana  najsmaczniejsze  11)  łapie 
obraz TV  13) Młynówka  lub  Wisła 

Jako  rozwiązanie  wystarczy  podać  hasło,  które  powstanie 
po odczytaniu liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. 
Termin  nadsyłania  rozwiązania mija 5 X. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  34 
BIEG  PAR 

Nagrodę  10 zł otrzymuje HALIN A  KOZIEŁEK  z  Ustronia, 
os. Cieszyńskie 4/17. Zapraszamy  do  redakcji. 

GAZETA 
l S T R O \ S K \ 

  Adres redakcji:


