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Jaki wpływ na lasy będzie miała  tegoroczna zima? 
Zima,  z  temperaturami  poniżej  zera  trwa  już  piąty  miesiąc. 
Grunt  przemarznięty  jest  do  głębokości  metra.  Pozytywnym 
zjawiskiem  będzie  na  pewno  wymarznięcie  części  owadów, 
szkodników  zimujących  w  glebie  i  ściółcekorników,  larw 
i  poczwarek  oraz  pędraków.  Jednak  tak  niskie  temperatury 
mogą  mieć  wpływ  również  na  pożyteczne  owady.  Efekt  koń
cowy poznamy dopiero na wiosnę. Przedłużający się okres zimy 
ma  również niekorzystny  wpływ na  zalesienia. W poprzednich 
latach, w marcu,  na  terenach  niżej położonych,  prace już  były 
w pełnym toku. W tej chwili ich przeprowadzenie  uniemożliwia 
przemarznięty  grunt  i pokrywa  śnieżna.  Okres  zalesień  będzie 
bardzo  krótki  i  trudno  będzie wykonać  wszystkie  plany. 
A jak  radzą sobie zwierzęta? 
Zwierzyna  leśna  dobrze  przezimowała,  gdyż  mimo  niskich 
temperatur  nie  było  grubej  pokrywy  śnieżnej.  Pokarm,  który 
znajduje się na dnie lasu był przez większą część roku dostępny. 
Poza tym myśliwi dokarmiają zwierzynę paszą treściwą, głównie 
owsem. Teraz mamy najbardziej niebezpieczny okres,  sarny są 
osłabione  i  jeślj  zima  się  będzie  przedłużać  to  osłabienie 
gwałtownie  wzrośnie.  Ptaki  są  w  dość  trudnej  sytuacji,  bo 
pokrywa  śnieżna  jest  zamrożona  co  powoduje  utrudniony 
dostęp do  ściółki  leśnej. Konieczne  było dokarmianie.  Chciał
bym  zaznaczyć,  że  jeżeli  ktoś  decyduje  się  na  dokarmianie 
ptaków musi  to robić konsekwentnie.  Sporadyczne  wysypywa
nie  ziarna  przyciąga  większą  ilość  ptaków  i  potem  nie  mogą 
sobie  znaleźć  dostatecznej  ilości  naturalnego  pożywienia  na 
danym  terenie.  Dlatego  jeśli  ma  to  być  okazjonalne  dokar
mianie,  to  lepiej  tego  w ogóle nie  robić. 
Czy przeprowadzono już w tym roku inwenteryzację zwierzyny? 
Inwenteryzację  przeprowadza  się  w  marcu  na  terenie  całego 
Nadleśnictwa  Ustroń. Tereny  inwentaryzowane  podzielone są 
na  obwody  łowieckie  i  obejmują  obszar  od  Zebrzydowic 
poprzez Strumień, Pierściec, Brenną, dochodzą  do  Salmopolu, 
przez  Bukową  do  Obłaźca  i  przez  potok  Gahura  do  granicy 
państwa. Występuje na nich  141 jeleni,  1154 samy, 93 dziki, 198 
lisów, 1200 zajęcy, 55 borsuków, 270 kun, 238 piżmaków,  1560 
bażantów,  118 kuropatw,  kilka jarząbków  i ogólnie 440 chro
nionych drapieżników  m.  in.: jastrzębie,  myszołowy,  krogulce. 
W ostatnich  kilkunastu  latach  liczba zwierząt utrzymuje się na 
określonym poziomie z wahaniami 2030%. Utrzymujemy taką 
ilość,  która  nie  zagraża  uprawom  i  młodnikom  leśnym,  nie 
powoduje zgryzania pędów i niszczenia kory młodych nasadzeń. 
Liczbę zwierzyny reguluje się poprzez odstrzały. W tej chwili na 
naszym  terenie występuje najwięcej zwierząt od czasów wojny. 
Chcielibyśmy  żeby  było  więcej  zajęcy  i  borsuków.  Warunki 
bytowania jednak nie pozwalają na to, bo coraz większe obszary 
są zagospodarowywane i dlatego spotyka się coraz mniej zajęcy, 
a np. bażanta sporadycznie. Ostatnio z powodu chorób, znacz
nie spadła  też  liczba  lisów. 
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Puszczają  lody.  Fot.  W.  Suchta 

—  To  wynik  „przestępczej" 
działalności  dziennikarzy 
— mówi dyrektor Roman  To
mica, gdy pytamy go jak minął 
pierwszy  dzień  wiosny,  czyli 
popularny  „dzień  wagarowi
cza",  w Zespole  Szkół  Zawo
dowych.  Zdaniem  dyrektora 
kilka  lat  temu  nikt  o  podob
nym  dniu  nie  słyszał.  Trudno 
się dziwić młodzieży  skoro  te
lewizja i prasa  ze sporym  wy
przedzeniem gromko zapowia
dają  „dzień  wagarowicza". 
W  tym  roku  w  technikum 
i  szkole  zawodowej  obyło  się 
bez  zbiorowych  nieobecności 
uczniów. Szkoła  zorganizowa
ła  zajęcia kulturalne,  wyciecz
kę turystyczną  na  Równicę. 

W ustrońskich  podstawów
kach  również  nie  było  waga
rowiczów.  We  wszystkich 
szkołach  zorganizowano  do
datkowe  zajęcia  inne dla  klas 
młodszych  inne dla  starszych. 

Najpopularniejsze  było  oczy
wiście  tradycyjne  topienie 
Marzanny,  a  poza  tym  cho
dzono  do  kina,  rozgrywano 
turnieje  sportowe,  oglądano 
filmy na  video.  W  , jedynce", 
Lipowcu  i  Polanie  był  to 
„dzień  bez  teczek"  spędzony 
głównie  w  szkole,  poza  oczy
wiście wyjściem  do  kina  i  to
pieniem Marzanny. W „dwój
ce"  21  marca  odbywały  się 
zajęcia  co  nie  przeszkodziło 
w  Wyborach  Miss  —  dzień 
wcześniej uczniowie tej szkoły 
byli  w  kinie.  W  Nierodzimiu 
skrócono  lekcje,  uczniowie 
zaś spędzali czas z wychowaw
cami,  byli  też  w  Muzeum 
w Cieszynie. Uczono się w  filii 
LO  im. Kopernika.  Co  praw
da  dwie  godziny  lekcyjne 
trwał  specjalnie  przygotowa
ny program,  a  tego  dnia,  tak 
jak  w  innych  szkołach,  nau
czyciele w ogóle nie  pytali. 
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Jakie  gatunki  zwierząt chronionych  występują  na  terenie  nadleś
nictwa? 
Pod  ochroną  jest  większość  ptaków:  kowalik,  bocian  czarny, 
puchacz,  myszołów  włochaty,  sowa  uszata,  puszczyk,  jastrząb, 
kruk,  który  rozmnożył  się  w  ostatnim  czasie.  Nad  Wisłą 
pojawiła się i zimuje w ostatnich  lalach  czapla  siwa. W  tej chwili 
znacznie  się zwiększyła  liczba  dzięciołów  np.  czarnego  w związ
ku z pojawieniem  się dużej  ilości  korn ikowi  innych  szkodników 
drzew. Bardzo  t rudno natomiast  spotkać borsuka mimo, że jego 
liczba  ostatnio  się  zwiększyła,  ponieważ  prowadzi  typowo 
nocny  tryb  życia.  W  nocy  myszkuje  też  kuna,  ale  ją  łatwiej 
zaobserwować,  gdyż  przychodzi  do  osad  po  ja jka,  myszy. 
A  czy  można  spotkać  niedźwiedzia? 
Nie.  Pojawia  się  raz  na  kilk a  lat,  ale  nic  dobrego  z  tego  nie 
wynika. Wzbudza  sensację, płoszy  turystów,  szkodzi  i  odchodzi. 
Ciekawy  przypadek  mieliśmy  dwa  lata  temu  w  Dębowcu. 
W niewielkim  stosunkowo  lesie, przez  okres całego  lata  przeby
wał  niedźwiedź.  Leśnicy  i myśliwi  do  późnej jesieni  bacznie  go 
obserwowali.  Spodziewaliśmy  się,  że  zostanie  już  na  zimę,  ale 
tak  się  nie  stało.  Pozostawił  po  sobie  niezbyt  miłą  pamiątkę 
—  oznakował  ponad  100  dębów  zdzierając  korę,  wszyskie 
trzeba  było  usunąć.  Dok tor  Jakubiec  z  Wrocławia,  który  od 
wielu  lat  zajmuje  się  niedźwiedziami,  przyjechał  obejrzeć  te 
drzewa  i  stwierdził,  że  był  to  bardzo  duży  osobnik. 
Jakie  rezerwaty  funkcjonują  na  terenie  nadleśnictwa? 
W  tej  chwili  istnieją  2  rezerwaty:  „Zadni  G a j"  w  Cisownicy 
—  rezerwat  cisów  i  „Kopce"  w  Marklowicach,  gdzie  przed
miotem  ochrony  jest  wielogatunkowy,  naturalny  drzewostan 
liściasty.  W  planie  jest  utworzenie  3  rezerwatów.  Pierwszy  pod 
Wielką  Czantorią  ze  względu  na  fragmenty  naturalnego  drze
wostanu  bukowojaworowojesionowego.  Występowanie  jesio
na  na  takich  dużych  wysokościach  jest  ewenementem  na  skalę 
krajową.  Projekt  jest  już  sporządzony  i  czekamy  na  decyzję 
ministra.  Drugi  ma  powstać  w Wiślicy,  a przedmiotem  ochrony 
będą  naturalne  zespoły  grądowe  —  piękne,  wielogatunkowe 
lasy o bardzo bogatym  runie. Charakterystyczne  dla tego  terenu 
jest  też  występowanie  czosnku  niedźwiedziego,  co  można  nie 
tylko  zobaczyć,  ale  i  poczuć,  nawet  jadąc  samochodem.  Do 
ochrony rezerwatowej przeznaczone  są jeszcze okazałe,  dwustu
letnie  dęby  hażlaskie  rosnące  na  powierzchni  około  2  ha. 
Proszę  wyjaśnić,  na  czym  polega  funkcjonowanie Leśnego  Kom
pleksu  Promocyjnego  —  Lasy  Beskidu  Śląskiego. 
Kompleks  powołany  został  decyzją  Dyrektora  Generalnego 
Lasów  Państwowych,  w  grudniu  1994  roku.  Zapwnia  on 
ochronę  lasów na  terenie 4 nadleśnictw:  Wisły, Bielska,  Węgier
skiej  Górki  i  Ustronia.  Gospodarka  leśna  prowadzona  będzie 
na  zasadach  ekologicznych,  a  celem  jest  zachowanie  natural
nych  walorów  lasu  i odtwarzanie  zmienionych  przez  człowieka 
ekosystemów  właściwych  dla  naturalnych  warunków  glebo
woklimatycznych.  W  kra ju  utworzonych  zostało  7  Leśnych 
Kompleksów  Promocyjnych  np.  Bory Tucholskie,  Lasy  Janow
skie, Puszcza  Kozienicka,  a powodem  były walory  przyrodnicze 
tych  terenów  i  ochronna  rola  tych  lasów  w  stosunku  do  wód, 
gleby.  Generalnie  priorytetem  będzie  ochrona,  a nie  eksploata
cja  drewna. 
Jakie  wycinki  zostały  przeprowadzone  w  ostatnim  czasie? 
Zdecydowaną  większość  drzew  wycinamy  z powodów  sanitar

nych.  Usuwane  są  drzewa  obumierające  lub  obumarłe,  zasied
lone  przez  szkodniki.  W  zeszłym  roku  80%  cięć  miało  ten 
charakter,  dotyczy  to  głównie  świerka.  Część  drzew  wycina  się 
ze  względu  na  pielęgnację  drzewostanu  czyli  rozrzedzenie, 
w  celu  umożliwienia  innym  drzewom  i  roślinom  lepszego 
dostępu  do  światła  i  warunków  wzrostu.  Część  cięć  odsłania 
młode  pokolenie,  które  wyrasta  na  dnie  lasu.  Las  dobiega 
pewnego  wieku  i  obumiera,  przemiana  pokoleń  musi  następo
wać,  a  my  pomagamy  naturze.  Na  terenie  naszych  lasów 
występują  tereny  po  obumarłych  lasach  świerkowych,  gdzie 
młodniki  narażone  są  szczególnie  na  działanie  niekorzyst
nych  warunków:  silnego  słońca,  mroźnych  wiatrów,  zgryzania 
przez  zwierzynę.  Tam  trzeba  systematycznie  stosować  zabiegi 
ochronne  i  pielęgnacyjne:  plewienie,  grodzenie,  smarowanie 
drzewek  odpowiednimi  substancjami  odstraszającymi  zwie
rzynę.  Stan  świerka  w  Beskidach  nie  jest  dobry,  gdyż  bardzo 
wrażliwy  na  emisje  przemysłowe,  choruje,  a  osobniki  osła
bione  stają  się  łatwym  żerem  dla  szkodników  i  ich  naturalną 
pożywką. 
Na  terenie  lasów  ustrońskich  mają  powstać  szlaki  spacerowe 
i  centrum  edukacji  ekologicznej.  Kiedy  to  nastąpi? 
Utworzenie  LeiSiych  Kompleksów  Promocyjnych  ma  również 
na  celu  prowadzeńie  edukacji  ekologicznej  w  społeczeństwie. 
Okazuje  się,  że  ludzie  niewiele  wiedzą  o  tym  co  dzieje  się 
w  lasach.  Jesteśmy  zobowiązani  in formować  o  zarządzaniu 
majątk iem  państwa,  dlatego  planujemy  utworzenie  ośrodka 
edukacji.  W  tym  celu  modernizujemy  Ośrodek  Szkolenio
woWypoczynkowy  „Leśnik"  i na jego bazie powstanie  centrum 
ekologiczne  z  salą  konferencyjną.  Będziemy  wyświetlać  filmy 
o  lasach,  prowadzić  wykłady,  prelekcje.  Chcemy  zapraszać 
ludzi,  którzy  się  tą  tematyką  interesują  lub  zajmują.  Do 
Ustronia  przyjeżdża  wiele  wycieczek  z  terenu  Górnego  Śląska. 
Bywa tak, że nie bardzo wiedzą jak  zagospodarować wolny  czas, 
więc  będą  mogli  skorzystać  z  naszej  oferty.  Oprócz  tego 
urządzimy  na  Skalicy  ścieżkę  rekreacyjnoedukacjyną.  Prezen
tować  można  będzie  las,  jego  walory  przyrodnicze  i  piękno. 
Ścieżki  otwarte  zostaną  już  na  wiosnę.  Natomiast  termin 
otwarcia ośrodka  uzależniony jest  od  f inansów. Mamy  nadzieję, 
że  nastąpi  to  w  lecie  1997  roku. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

Zwierzyna  łowna występująca  na  terenie  Ustronia 
wg stanu z  01.03.1996 

Równica  Dobka  Czantoria  Razem 

Jelenie  10  6  15  31 

Sarny  60  53  50  163 

Dziki  9  3  3  15 

Lisy  6  6  4  16 

Borsuki  5  2  2  9 

Zające  20  16  15  52 

Bażanty  10  5  6  21 

Kuny leśne  4  3  4  11 

Ptaki chronione  5  9  4  18 

Wiosną  ub.  roku  popularne 
wafelki  PrincePolo,  produko
wane  od  kilkudziesięciu  lat 
przez  ZPC  Olza  w  Cieszynie, 
zmieniły szatę. Nowe  opakowa
nie  wyróżnia  się  czerwo
nozłotym  kolorem.  Plany  za
kładały  wyprodukowanie  w  ub. 
r.  6400  ton  tych  wafli. 

Rodzeństwo  Urszula  i  Jakub 
Bydlińscy  startujący  w  mało 
spopularyzowanej  dyscyplinie 
sportu  —  skibobach,  zbiera 
prawdziwe  medalowe  żniwo. 
Tylko  w  tym  sezonie  zdobyli 
w  sumie  8  krążków,  w  tym  6 
złotych.  W  sumie  mają  ich  blis
ko  30.  Bronią  barw  Beskidu 
Brenna. 

Podobne  medalowe  żniwa 
zbiera  KS Wisła.  Utalentowana 
i  pracowita  młodzież  zawsze 
wraca  z  workiem  krążków  róż
nego  koloru  z  mistrzostw  mło

dzików  i  juniorów.  Za  sprawą 
Adama  Małysza,  który  przez 
ten  sezon  wyrósł  na  prawdziwą 
gwiazdę  skoków  narciarskich 
kolekcja  medalowa  wzbogaca 
się  w  kat.  seniorów.  Wiślański 
klub jest liderem  ogólnopolskiej 
klasyfikacji  PZN. 

Przed  rokiem  w stan  upadło
ści  został  postawiony  Bank 
Spółdzielczy  w  Wiśle.  Więk
szość  osób  zdołała  odzyskać 
ulokowane na jego kontach  pie
niądze.  Placówka  jest  nadal 
w stanie  likwidacji, a jej miejsce 

zajął  oddział  Banku  Śląskiego. 
Jeszcze  w  tym  roku  ma  prze
nieść  się  do  własnego  budynku 
zakupionego od miejscowej GS. 
Obiekt  wymaga  gruntownego 
remontu  i  modernizacji.   *

W Polsce działa  30 kin  wypo
sażonych  w  aparaturę  stereo. 
Super  nowinką  jest  Dolby  Ste
reo  SR,  który  przenosi  widza 
w sam środek  akcji  filmu.  W  na
szym  regionie  i  województwie, 
takim  sprzętem dysponuje  tylko 
cieszyńskie  kino  „Piast". 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 
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W  październiku  ubiegłego  roku  na  łamach  „Gazety  Ustrońskiej" 
kierownik nadzoru ustrońskiego oddziału Telekomunikacji Polskiej SA 
—  Julian  Czyż  wyraził  nadzieję,  że  w  ciągu  miesiąca  pojawią  się 
w centrum naszego miasta 2 aparaty telefoniczne na kartę magnetyczną. 
Jak  wiemy  nie  udało  się  zrealizować  tych  zamierzeń.  Julian  Czyż 
tłumaczy,  że  oddział  nie  otrzymał  na  czas  wówczas  zamówionych 
aparatów.  Obiecał  natomiast  rozmównicę,  jednak  ich  postawienie 
wymaga  zrobienia  fundamentów.  Prace  mają  się  rozpcząć  jak  tylko 
poprawią  się  warunki  atmosferyczne.  Budki  telefoniczne  staną  na 
Rynku, a zamontowane w nich będą: aparat na żetony „C" oraz aparat 
na  karty  magnetyczne.  (mn) 

- f r  *  ćr 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Maria  Paszek,  lat  80, ul. Mokra  13 
Jerzy  Szturc,  lat  91,  Os.  Cieszyńskie  2/47 

r   ń

WUHM 

Takich  dziur  w drogach  nie  było  od  kilku  lat.  Przedłużająca się zima 
sprawiła, że droga krajowa Wisła — Cieszyn w niektórych fragmentach 
jest  prawie  nieprzejezdna.  Jak  poinformowała  nas  Ewa  Pomykacz 
z  Zarządu  Dróg  w  BielskuBiałej  przystąpiono  już  do  usuwania 
najgłębszych  dziur.  Wszystkie  remonty  cząstkowe  winny  być  zakoń
czone do końca maja. Najważniejsze, że na przeprowadzenie tych robót 
są  zagwarantowane  pieniądze.  Fot.  W.  Suchta 

r   ćr 
W  Skoczowie  w dn.  1—5 V odbędzie  się VII I  Sportowa  Olimpiada 

Młodzieży  Ewangelickiej,  której  organizacją  zajmuje się  Komitet  Or
ganizacyjny przy Parafii EwangelickoAugsburskiej w Skoczowie wraz 
z Ogólnopolskim  Duszpasterzem  Młodzieżowym. 

Do  Skoczowa  zjedzie  młodzież,  sędziowie,  trenerzy,  kibice  i  wielu 
gości  z  całej  Polski.  Swój  przyjazd  sygnalizowały  również  delegacje 
z Europy  Zachodniej,  m.in.  z  Niemiec,  Francji,  Holandii. 

Szczegółowe informacje można  uzyskać pod  nr  telefonicznym: Sko
czów—522751  (wewn. 2284) —p. Beata Brane — w godz. 7.00—15.00, 
fax  nr:  90365618  (lub  03328469)  oraz:  Skoczów  —  tel.  533491 
— Parafia Ewang.Augsburska  — ks. prob.  Andrzej Czyż,  tel.  532427 
— p. Marcin  Orawski,  p.  Walter  Orawski,  p. Weronika  Orawska. 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 

Barbara  Kurowska,  lat  34,  ul. Chałupnicza  27 
Paweł  Małysz,  lat  61, ul.  Polańska  117 

14.3.92  r. 
O  godz.  8.20  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  otrzymał  zgłoszenie 
o  włamaniu  do  garażu  przy  ul. 
Cieszyńskiej. Sprawcy zdjęli drzwi 
garażowe i weszli do środka,  wła
mali  się  do  fiata  125p  i  skradli 
akumulator,  podnośnik  i  kolum
ny  samochodowe.  Straty  oszaco
wano na  około  400  zł. 

14.3.92  r. 
O godz. 20.50 zatrzymano  poszu
kiwanego  listem  gończym,  wyda
nym przez Prokuraturę Rejonową 
w Katowicach, mieszkańca  Lalik. 

15.3.92  r. 
Kilk a  minut  po  północy,  na  ul. 
Grażyńskiego  zatrzymano,  znaj
dującego  się  w  stanie  nietrzeź
wym,  mieszkańca  Ustronia,  kie
rującego  fiatem  125p.  Wynik 
— 0,44  prom. 

16.3.92  r. 
O godz. 9.40 zgłoszono  włamanie 
do  cinąuecento  zaparkowanego 
przed Szpitalem  Uzdrowiskowym 
na  Zawodziu.  Złodzieje  skradli 
radiomagnetofon  i  dokumenty. 
Straty  oszacowano  na  około  300 
złotych. 

16.3.92  r. 
O godz. 17.00 na ul. Daszyńskiego 
zatrzymano  pijanego  mieszkańca 

Ustronia  jadącego  na  rowerze. 
Wynik  badania  alkometrem 
—  1,49  prom. 

173.92  r. 
O  godz.  4.17  na  ul.  Cieszyńskiej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkańca 
Rudy  Śląskiej,  kierującego  VW. 
Wynik  badania  alkometrem 
— 0,98  prom. 

173.92  r. 
Na  ul.  Akacjowej  kierujący  sa
mochodem  marki  Łaz,  podczas 
wykonywania  manewru  wy
mijania  doprowadził  do  kolizji 
z mieszkańcem  Woli, jadącym  to
yotą.  Sprawcę  kolizji  ukarano 
mandatem  w  wysokości  70  zło
tych. 

183.92  r. 
O godz. 6.00 funkcjonariusze Po
licj i w Ustroniu ujawnili włamanie 
do  obiektu  przy  ul.  Sportowej. 
Skradziono  maszynę  do  szycia, 
aparat  telefoniczny  oraz  uszko
dzono  pulpit  maszyny  dziewiar
skiej. Straty oszacowano na około 
800  złotych. 

203.92  r. 
O godz. 4.00 ujęto sprawcę wybicia 
szyby  w  Szpitalu  Uzdrowisko
wym. Okazał  się nim  mieszkaniec 
Będzina,  znajdujący  się  w  stanie 
nietrzeźwym  —  2,17  prom.  Spo
rządzono  wniosek  do  kolegium. 

(M.P.) 

14.3.  —  W trakcie kontroli  oko
lic  Szpitala  Uzdrowiskowego 
ukarano mandatem osobę prowa
dzącą  działalność  handlową  bez 
odpowiednich  dokumentów. 

15.3.  —  Rozpoczęto  z  Sanepi
dem  kontrolę  targowiska.  W  jej 
trakcie  SM  ukarała  mandatami 
5 osób,  które nie wywiesiły w wi
docznym  miejscu  tabliczek  infor
mujących  o  charakterze  prowa
dzonej działalności,  do  czego  zo
bowiązuje  Regulamin  Targowi
ska. 
—  Interweniowano  na  Jaszowcu 
w sprawie zaparkowanego na zie
leńcu TIRa. Właściciela  ukarano 
mandatem  w wysokości  30 zł. 

16 i 173.  —  Kontrolowano dzie
lnicę  Poniwiec,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  dojazdu  do  wy
ciągu. 

18.3.  —  Podczas  kontroli  jednej 

z piwiarni  nałożono  mandat  kar
ny za nieprzestrzeganie przepisów 
sanitarnych. 
—  Przy  ul.  Traugutta  nałożono 
2  blokady  na  koła  samochodów 
zaparkowanych  w  niedozwolo
nym  miejscu. 
—  Przeprowadzono  kontrolę 
osiedla przy ul. Chabrów.  Spraw
dzano  aktualne  szczepienie psów. 
Wszyscy  kontrolowani  posiadali 
odpowiednie  dokumenty. 

193.  —  W trakcie kontroli Poni
wca ukarano  mandatami  3 kiero
wców  za  wjazd  na  drogę,  gdzie 
obowiązuje zakaz  ruchu. 

203.  —  Zablokowano  samo
chód  na  aleji  spacerowej  przed 
budynkiem  RUCHu,  na  której 
obowiązuje zakaz ruchu. Kierow
cę  uakarano  mandatem  w  wyso
kości  50 zł. 
—  Ukarano  osobę  prowadzącą 
przy ul. Grażyńskiego działalność 
handlową  —  sprzedaż kaset.  Na
łożono  mandat  karny  w  wysoko
ści  50 zł.  (mn) 

Z udziałem przedstawicieli  Jednostki  RatowniczoGaśniczej w Pola
nie, Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miejskiego i Rejonowego Zarządu 
Melioracji Wodnych w Cieszynie, w dniu  14 marca odbyło się spotkanie 
Miejskiego  Komitetu  Przeciwpowodziowego.  Dyskutowano  głównie 
o  zagrożeniach  związanych  z wiosennymi  roztopami. 

Do  mieszkańców  zwrócono  się  z  prośbą,  by  zwrócili  szczególną 
uwagę na przepływające w mieście potoki i inne cieki wodne, a w przypa
dku  zauważenia  podwyższonego  stanu  wody,  który  mógłby  zagrozić 
wylaniem, podjęcie możliwych działań we własnym zakresie i niezwłocz
ne powiadomienie  Urzędu  Miejskiego  tel.  542415,  543479. 
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Fot.  W.  Suchta 

Poczciwym  żukiem  przy
wieziono  do  naszego  muzeum 
wystawę  pt.  „Chińska  sztuka 
ludowa".  Eksponaty  są  włas
nością  Ministerstwa  Kul tury 
Chińskiej  Republiki  Ludowej 
i  zostały  sprowadzone  z  Peki
nu. Pochodzą  z prowincji  Giu
zhou  położonej  w  południo
wozachodnich  Chinach  (po
wierzchnia  —  176  tys.  km2). 
Panuje tam  klimat  ciepły  i wil 
gotny,  malowniczy  krajobraz 
tworzą  wysokie góry —  ponad 
3000 m. n.p.m. —  poprzecina
ne  głębokimi  dolinami.  Upra
wia się ryż, kukurydzę,  bataty, 
trzcinę cukrową, herbatę,  jutę. 
Rozpowszechniona  jest  też 
hodowla  jedwabników.  Giuz
hou  zamieszkuje  32  miliony 
ludzi  z  czego  75%  stanowią 
Hanowie  (Chińczycy),  a  pozo
stałe  25%  to  około  30  mniej
szości  narodowych.  Ponad 
500  eksponatów,  które  bę
dziemy  mogli  obejrzeć  w  Mu
zeum  wykonane  zostały  przez 
przedstawicieli  3  grup  mniej
szości  narodowych  —  Miao, 
Buyi  i  Shui. 

Na  wystawie  w  Muzeum 
Hutnictwa  i  Kuźnictwa  zoba
czyć  możemy  elementy  odzie
ży  kobiet:  bluzki,  kaf tany, 
spódnice,  spodnie  oraz  doda
tki :  fartuchy,  nakarczki,  pa
ski,  szarfy,  getry  i  chustki 
a  także  specjalność  regionu 
—  ozdobne  nosidełka  dla 
dzieci.  Na  szczególną  uwagę 
zasługuje „spódnica  o  100  fał
dach".  Pas materiału  o  długo
ści kilkunastu  metrów  rozwie
sza się pomiędzy  bambusowy
mi żerdziami  lub owija się  wo
kół beczki. Następnie  przeszy
wa  się  go  gęsto  w  wielu  rzę
dach  tworząc  drobne  plisy, 
krochmaląc  i  susząc.  Żeby 
utrzymać  sztywne  fałdy  dzie
wczyna  zakładając  spódnicę 
nie siada  przez cały  dzień.  Ar 
tystki,  które  wykonują  te 

wspaniałe  stroje  to  przeciętne 
kobiety, mieszkanki  prowincji 
Giuzhou. 

W  czasie  różnego  rodzaju 
świąt  i  festiwali mężczyźni  po
pisują  się  zręcznością  i  grą  na 
instrumentach,  natomiast  ko
biety obnoszą  swe stroje i na  tej 
podstawie  są  oceniane.  Poszu
kiwanie  żony  często  zaczyna 
się  od  obejrzenia  jej  ubioru. 
Aby  znaleźć dobrego  męża  już 
w  wieku  7,  8  lat,  dziewczynki 
uczą się tkactwa  i haftu. Młoda 
dziewczyna  przed  ślubem  po
winna  wykonać strój dla  siebie 
—  wyhaftowanie  kompletu 
ozdób metodą  krzyżykową  za
jmuje  kilk a  lat.  Sama  też  robi 
nosidełka  dla  dzieci. 

Wspaniałym  uzupełnieniem 
strojów  jest  srebrna  biżuteria 
—  bransolety,  łańcuchy,  ob
roże, pektorały,  kolczyki,  pier
ścienie, łańcuszki  i wisiorki. Jej 
ilość  i jakość  świadczy  o  statu
sie  rodziny.  Waga  nakłada
nych jednorazowo  ozdób  prze
kracza  czasem  5  kg. 

Oprócz  wspaniałych  stro
jów  i  kunsztownej  biżuterii 
możemy  również  podziwiać 
oryginalne  batiki  —  tkaniny 
ozdobne,  na  których  wzór 
uzyskuje  się  za  pomocą  płyn
nego  wosku.  Tradycja  ich  wy
konania  sięga w Chinach  II  w. 
p.n.e. 

(mn) 
*  *  » 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnic
twa  zaprasza  na  wystawę  pt. 
„Chińska  sztuka  ludowa"  zo
rganizowaną  przez  Ambasadę 
Chińskiej  Republiki  Ludowej 
w  Polsce.  Na  wystawie  znaj
duje  się  ponad  500  ekspona
tów.  Wernisaż  wystawy  odbę
dzie się 28 marca  o godz.  17.00 
z udziałem  radcy  kulturalnego 
Ambasady  C H RL  Liang  Qu
anbing. 
Ekspozycja  czynna  będzie  do 
5  maja. 

W związku z częstymi włamaniami do samochodów oraz kradzieżami 
sprzętu  radiomagnetofonowego  Komisariat  Policji  w  Ustroniu  po
stanowił  przeprowadzić  akcje  dochodzeniowośledcze  i  operacyj
norozpoznawcze. W wyniku podjętych czynności w nocy z 16/17 marca 
zatrzymano  dwie  grupy  przestępcze  podejrzane  o  dokonywanie  tych 
kradzieży. Łącznie zatrzymano 6 osób, z których 4 nie ukończyły jeszcze 
17 roku  życia. 

Podejrzanym  udowodniono  winę,  a  oni  sami  przyznali  się  do  20 
włamań. Odzyskano część skradzionych  odtwarzaczy, które wróciły do 
właścicieli. 

Sukcesem  ustrońskich  policjantów  jest  również  zatrzymanie  miesz
kańca  Goleszowa,  który  na  terenie  naszego  miasta  jak  i  sołectw 
należących  do  gminy  Goleszów,  dokonał  20  włamań  do  domów 
będących w budowie  i domków letniskowych. Zatrzymany przyznał się 
do popełnienia  tych  wykroczeń.  (M.  P.) 

W  wyniku  kontaktów  nawiązanych  przez  Stowarzyszenie 
Gmin  Uzdrowiskowych  z  Ernstem  Giesem  z  Niemieckiego 
Związku  Miast  i Gmin  w Dusseldorfie,  od  27 lutego do  3  marca 
uczestniczyłem  w  delegacji  burmistrzów  gmin  uzdrowiskowych 
do  niemieckich  uzdrowisk  Bad  Bertrich,  Bad  Pyrmont,  Bad 
Hersfeld, Bad  Oeynhausen  i Weiskirchen.  Delegacja brała  także 
udział  w  I  Europejskim  Kongresie  Uzdrowiskowym  w  Wies
baden. 

Wizyta  miała  charakter  roboczy,  a  jej  program  oprócz 
zwiedzania  uzdrowisk,  zawierał  spotkania  i dyskusje  z  burmist
rzami  i dyrektorami  uzdrowisk  oraz dyrektorami  klini k  rehabi
litacyjnych,  a  także  zwiedzanie  ciekawych  zakładów  przemys
łowych  jak  np.  zakładów  fajansu  Villeroy  &  Boch  w  Merzig. 
Główny  nacisk  w  dyskusji  położony  został  na  problemach 
organizacyjnych,  prawnych  i  finansowych  uzdrowisk  niemiec
kich  oraz  współdziałaniu  między  zarządami  miast  i  gmin 
a  zakładami  lecznictwa  uzdrowiskowego. 

Ogólnie  zapoznano  się  także  ze  stosowanymi  procesami 
i  technikami  lecznictwa  uzdrowiskowego.  Tematyka  dyskusji 
była  świadectwem  wieloletniej  dobrej  współpracy  zarządów 
miast  i  podmiotów  gospodarujących  na  terenie  uzdrowisk, 
w  tym  z  zakładami  lecznictwa  uzdrowiskowego.  W  16  landach 
Niemiec jest  około  330  miejscowości  kuracyjnych  i  uzdrowisk. 
Odwiedzane  są  przez  kuracjuszy  kierowanych  tam  przez  kasy 
chorych  i  ubezpieczalnie,  w  niewielkim  procencie  są  to  osoby 
nieubezpieczone.  M im o  to  uzdrowiska  zabiegają  o  kuracjuszy, 
a  także  turystów poprzez  oferty aktywnego  wypoczynku  i  kura
cji złożonych  tzw. kompaktur.  Promocja  uzdrowisk  jest  prowa
dzona  głównie  przez  zarządy  uzdrowisk  lub  spółki  z  udziałem 
miasta.  Zakłady  przyrodolecznicze  i  zasoby  naturalne  (woda, 
borowina)  są  w  100%  własnością  landu  lub  gminy,  zaś  szpitale 
uzdrowiskowe  i klinik i  to  głównie  kapitał  prywatny.  W  trakcie 
wizyty  poruszaliśmy  także  sprawę  nawiązania  bezpośrednich 
kontaktów,  a  także  termin  rewizyty  burmistrzów  z  Niemiec 
w  uzdrowiskach  polskich. 

Kazimierz  Hanus 

Bad  Bertrich  Fot.  K.  Hanus 
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19  marca  1996  r.  w  Ustroniu  odbył  się  Zjazd  Miejski 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego gościem był poseł na 
Sejm  RP,  prezes  Zarządu  Miejskiego  PSL  w  BielskuBiałej 
Tadeusz  Sabat.  Na  zjeździe  wybrano  prezesa  Zarządu  Miejs
kiego PSL. Został nim ponownie Jan Kubień. Wybrano  Zarząd 
Miejski  w  składzie:  Franciszek  Bukowczan, Stanisław  Buława, 
Jan Cieślar, Stanisława  Duda,  Jan  Drózd, Jan  Lazar, Barbara 
Jońca,  Miejską  Komisję  Rewizyjną  PSL  w  składzie:  Adolf 
Cieślar,  Karol  Gluza,  Alojzy  Sikora  oraz  delegatów  na  Zjazd 
Wojewódzki  w  BielskuBiałej,  gdzie  ustroński  PSL  reprezen
tować będą: Jan Kubień, Barbara Jońca, Stanisław Buława, Jan 
Cieślar, Adolf Cieślar, Jan Lazar, Karol Kozieł, Zdzisław Kozieł, 
Walentyna  Mstowska. 
Na  Zjeździe  Miejskim  podjęto  też  uchwałę,  w  której  mowa 
między  innymi: 
—  o dokumentach programowych przedstawionych  w opraco
waniu  „O  kształtowaniu  szans  rozwoju  Polski"  uchwalonymi 
na  IV  Kongresie  PSL  w  1995  r. 
—  o zwołaniu  Konkresu  PSL na jesień  1996 r. celem  rzetelnej 
oceny działalności naczelnych władz statutowaych PSL w latach 
19921996 
—  o  zwróceniu  się  do  władz  naczelnych  stronnictwa  o  od
powiednio  wczesne  rozpoczęcie  przygotowań  do  kampanii 
związanej z wyborami  parlamentarnymi  w 1997  r., 
—  o apelu do Rady Naczelnej PSL o ostateczne  sprecyzowanie 
stanowiska  PSL  w  sprawie  modelu  administracyjnego  kraju, 
uwzględniającego wszystkie występujące w tym względzie uwa
runkowania merytoryczne, czasowe, ekonomiczne a w szczegól
ności umacniające organizację i  finansową samorządność gmin, 
—  o wystąpieniu  o zwiększenie  subwencji  przez  Ministerstwo 
Edukacji Narodowej na  rzecz utrzymania  szkół podstawowych 
przekazanych  pod  zarząd  gminy, 
—  o zobowiązaniu Zarządu Miejskiego PSL do przeanalizowa
nia i roboczego opracowania wszystkich  szczegółowych  wnios
ków zgłoszonych  w toku  kampanii  sprawozdawczowyborczej 
w kołach  i w toku  dyskusji  na  dzisiejszych  wyborach. 

Fot.  W.  Suchta 

ARI E PRZY  ŚWIECACH 
—  Śpiewam  po  raz  pierwszy 
w Ustroniu, a macie  tu  przepiękną 
salę, wspaniałą  atmosferę i  klimat 
dawnych  koncertów  domowych 
— mówił po występie w Muzeum 
tenor Hubert Miśka. Towarzyszy
ła mu  Mariola  Płazak  —  sopran, 
akompaniowała zaś Agata Adam
czyk. Koncert „Słynne arie i duety 
operetkowe" zgromadził nie oglą
daną  od  dawna  liczbę  widzów. 
Nikt  nie  żałował  tego  wieczoru 
w Muzeum. Trzeba zapraszać do
brych wykonawców, a wtedy mo
żna liczyć na publiczność nie tylko 
w  przypadku  koncertu  popular
nych  utworów  operetkowych 
twierdzili  artyści,  a H. Miśka  do
dał: 
—  Od  kilku  lat  organizujemy 

w Cieszynie znany  festiwal Viva il 
Canto,  a  zaczynaliśmy  właśnie od 
kameralnych  koncertów  dla  50 
osób. Przerodziło się to w festiwal, 
na który w zeszłym roku sprzedali
śmy  12000  biletów.  Myślę,  że 
w Ustroniu można się pokusić o po
dobną imprezę, tym bardziej że jest 
tu potencjał w postaci publiczności 
domów  wczasowych  i  sanatoriów. 
Ci  ludzie  przyjechali  na  wypoczy
nek  i  na  pewno  z  chęcią  przyjdą 
posłuchać  muzyki.  Całą  nadzieję 
należy  pokładać  w tym,  że znajdą 
się  sponsorzy  i  ludzie  chcący  coś 
zrobić.  Nic  nie  stoi  na  przeszko
dzie,  by  Ustroń  poza  festiwalem 
Gaudę Fest miał  imprezę o dużym 
formacie muzycznym. 

(ws) 
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będą w czasie wakacji imprezy 
w amfiteatrze, w kwietniu  ru
sza  kino  na  Zawodziu,  jest 
szansa  na  uruchomienie  kina 
letniego  w amfiteatrze. 

O  konieczności  zorganizo
wania  imprezy,  o  której  mó
wić  będą  środki  masowego 
przekazu,  która  ściągnie  do
datowych  gości  do  Ustronia 
mówił  K.  Hanus.  Jego  zda
niem  należy  zastanowić  się 

nad  tym jak  zaistnieć w gaze
tach, radiu i telewizji. Andrzej 
Georg stwierdził natomiast, że 
każde  stowarzyszenie  powin
no  prowadzić  promocję  na 
własną  rękę, należy też w każ
dym  przypadku  starać  się 
o  nagłośnienie  tego  w  prasie. 
Ważne jest,  by nazwa  Ustroń 
możliwie  często  pojawiała  się 
w różnych przekazach. A. Ge
org zaproponował  też organi

Burmistrz  Kazimierz  Ha
nus  prowadził  spotkanie  ze 
stowarzyszeniami  działający
mi  w  Ustroniu,  które  odbyło 
się 19 marca w Urzędzie Miej
skim.  Obecny  był  przewodni
czący  RM  Franciszek  Korcz 
i Stanisław  Malina  z  Komisji 
Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Rekreacji RM. W  spotkaniu 
wzięli  udział  przedstawiciele 
Polskiego  Klubu  Ekologicz
nego,  TRS  „Siła",  Koła  Ło
wieckiego,  Związku  Pszczela
rzy, Estrady  Ludowej  „Czan
toria", Polskiego Związku  Fi
latelistów,  Towarzystwa 
Opieki nad  Niepełnosprawny
mi. 

Dyskutowano  głównie  nad 
promocją  miasta.  Program 
w  tym  zakresie  przedstawili 
Grażyna  Winiarska  i  Bogu
sław Binek z Wydziału  Oświa
ty,  Kultury  i  Rekreacji  UM. 
W  96  r.  organizowane  będą 
tradycyjnie imprezy  sportowe 
o  zasięgu  lokalnym  i  ogólno
polskim,  miasto  uczestniczy 
w targach  turystycznych,  po
dejmowane  są  odpowiednie
przedsięwzięcia  wydawnicze, 

zację imprez prozdrowotnych, 
co będzie dobrą reklamą mias
ta  turystycznego  i  uzdrowis
kowego.  Propozycję  taką  po
parł Aleksander Dorda, doda
jąc  że  Ustroń  winien  zostać 
członkiem  Stowarzyszenia 
Zdrowych  Miast  Polskich, 
gdyż  ma  wszelkie  dane,  aby 
być  liderem  tego  ruchu.  F. 
Korcz  zastanawiał  się  nad 
możliwością  zadaszenia  amfi
teatru.  Jest  to droga  inwesty
cja ale opłacalna, gdyż można 
by  uniezależnić  się  od  kap
rysów pogody. Z żalem  stwie
rdził, że mamy  także w prasie 
do  czynienia  z  antyreklamą, 
często  inspirowaną  przez  śro
dowisko  miejscowe.  Jest  to 
wysoce niewłaściwe. F.  Korcz 
wyraził  też  zdumienie,  że 
w  spotkaniu  nie  uczestniczą 
przedstawiciele  wszystkich 
stowarzyszeń, szczególnie dzi
wna  jest  nieobecność  Towa
rzystwa  Rozwoju  Turystyki. 
Oczywiście  nic  nie  stoi  na 
przeszkodzie, aby spotykać się 
z przedstawicielami  stowarzy
szeń co kwartał, jeżeli  wyrażą 
taką  wolę.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia drobne 

Sofibłysk  —  czyszczenie  dywa
nów,  tapicerki  meblowej i  samo
chodowej. Tel.  543839  w godz. 
7.00 9.00,  17.00—20.00 

Tuner SAT CX40 z pilotem i kon
werterem  sprzedam.  Tel. 
542538. 

Tanio  sprzedam  zamrażarkę. Ul. 
Pana Tadeusza  14, tel.  543481. 

Sprzedam  elegancką  suknię  ślub
ną. Tel.  542359  wieczorem. 

Zatrudnię fryzjerkę. Zakład Fryz
jerski,  Ustroń,  ul. 3 Maja 50, tel. 
543782. 

Montaż  płyt  kartonowogip
sowych  i  sufitów  podwiesza
nych.  Tadeusz  Macura,  ul. Gór
na  7. 

Sprzedam  tanio  kolumny  „Mild 
tiny"  i  maszynę  do dymu. Tel. 
542373. 

Sprzedam  wzmacniacz  „Unitra" 
(stereo  2x25  W) cena  100  zł. 
Ustroń,  ul. M. Konopnickiej 42, 
tel.  543456. 

S A T M O N T 
Gienek  Trzepacz 

Ustroń ul. Cieszyńska 28, 
tel.  544121 

I
Wydział  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa  w Ustroniu  przy

pomina wszystkim  właścicielom  psów o obowiązkach wynikają
cych  z tytułu  posiadania psa: 
—  właściciele  psów  powinni  dopilnować  aby ich pies  był  na 

uwięzi  w ogrodzeniu  lub  domu 
—  psy  nie  powinny  poruszać  się  poza  obiektem  swojego 

właściciela  bez opieki 
—  psy na uwięzi  powinny  posiadać  budę 
—  przy  obroży  pies  powinien  posiadać  znaczek  rejestracyjny 
—  wyprowadzane  psy  poza  budynek  lub  ogrodzenie  powinny 

mieć  założony  kaganiec 
—  raz w roku  właściciel  psa  powinien  poddać  psa  szczepieniu 

przeciw  wściekliźnie  oraz  opłacić  podatek 
—  właściciele  którzy  zrezgnują  ze swojego psa  powinni  zgłosić 

się do Lecznicy  Zwierząt  (tel.  543493,  543711 — Niero
dzim) w celu  uśpienia  lub  przekazać  go do Schroniska dla 
Zwierząt 

—  za  nie  zachowanie  zwykłych  lub  nakazanych  środków 
ostrożności  przy  trzymaniu  psa, grozi  kara  grzywny  lub 
nagany  (art.  77 Kodeksu  Wykroczeń). 

Szczepienie  psów  przeciw  wściekliźnie  odbędzie  się w maju. 
Harmonogram szczepień zostanie podany w CU  oraz na  tablicach 
ogłoszeń. 

Tej zimy sanie były  szczególnie  przydatne.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza 3, tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K. Heczkowie — wy
stawa i sprzedaż prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Chińska  sztuka  ludowa  — od  25.03.1996 r. 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki. 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00. w sobotę  w godz.  9.0013.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3 Maja  68,  tel.  542996 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
Czynne: we wtorki  i czwartki  w godz.  9.00—18.00,  w środy  i piątki 
w  godz.  9.00—13.00,  soboty  i  niedziele  — zwiedzanie  zbiorów po 
wcześniejszym  zgłoszeniu. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej „N a  Gojach" 
B. i K. Heczkowie,  ul. J. Błaszczyka  19, teł.  541100 
Centralna  Informacja i Recepcja, Ustroń, Rynek 7, teł. 542653 
Prezentacja prac  Grupy  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy". 

Imprezy kulturalne 
28.3.1996 r.  Koncert z cyklu  „Muzyka  dla  serca", 
czwartek  Występ chóru  polonijnego z Karviny  (Czechy) 
godz. 19.00  W programie:  utwory  ludowe,  operowe  i operetkowe. 

Solistka  — Joanna  Karpiela  — dyplomantka  Wydziału 
WokalnoAktorskiego  AM  w Łodzi 
Dyryguje: prof. A. Kopoczek  — GCR  „Repty" 

28.3.19% r.  WERNISAŻ  WYSTAWY 
czwartek  „Chińska  Sztuka  Ludowa" 
godz.  18.00  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

1.4.1996 r.  KLUB  PROPOZYCJI: 
poniedziałek  Spotkanie z Mieczysławem  Czajkowskim z Białegostoku 
godz.  16.00  — pisarzem,  poetą 

Promocja książki  „Katyński  popielec" 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 

Fot.  W.  Suchta 

LEK  MED .  BOGDAN  FENDER 
specj.  ginekologpołożnik 

USTROŃ,  UL.  OGRODOWA  6,  TEL .  543733 

PONIEDZIAŁE K  16.00—18.00 
— U SC  (akredytacja  Polskiego  Towarzyst

wa  Ultrasonograflcznego) 
— cytologia 
— opieka  nad  ciężarną 
— hormonoterapia  zastępcza 
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23  lutego  w  hotelu  „Tulipan"  na  Zawodziu  odbyło  się  zebranie 
Towarzystwa Rozwoju Turystyki. Pisaliśmy o tym w GU  10/96. Poniżej 
publikujemy obszerne  fragmenty uchwały  podjętej na  tym  zebraniu. 
1.  Urząd  Miejski,  TRT  i  inne  podmioty  zarządzające  gospodarką 
lokalną  winny  przeprowadzić  szczegółową  inwenteryzację  turystyki 
miasta  i na bazie  tego opracowania  sformułować koncepcję promocyj
nomarketingową  Ustronia  i jego  produktów  turystycznych. 
2.  Opracować  przy  współudziale  TRT  program  i  strategię  promocji 
miasta  i rozwoju  turystyki  w  Ustroniu  na  lata  19961999. 
3.  Opracować plan promocji Ustronia w polskich  i światowych sieciach 
komputerowych  typu  INTERNET. 
4.  Opracować plan strategii rozwoju systemu informacji komputerowej 
miejskiej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  informacji  turystycznej. 
Uwzględnić utworzenie  i prowadzenie  ustrońskiego  i  komputerowego 
archiwum  fotograficznego  i  fak
tograficznego. 
5.  Określić  strategiczne  kierunki 
rozwoju  usług  turystycznych 
Ustronia  i  plany  inwestycyjne 
z tym związane (np. usługi sanato
ryjne, konferencyjne itd.). 
6.  Podjęcie działań  dla  integracji 
środowiska  turystycznego  i  inic
jatyw  turystycznych  przez  m.  in. 
ścisłą  współpracę  z TRT,  konsul
towanie  z Towarzystwem  zamie
rzeń,  uchwał  i programów  w  za
kresie promocji, informacji  turys
tycznej  i  rozwoju  turystyki 
w  Ustroniu. 
7.  Dla  zapewnienia  prawidłowej 
działalności  w  zakresie  promocji 
miasta  Ustronia,  odpowiedniej 
informacji  turystycznej,  rozwoju 
turystyki  i współpracy  z produce
ntami  usług  turystycznych  zwra
camy  się  do  Zarządu  Miasta 
o utworzenie samodzielnego stanowiska do spraw Turystyki  i promocji 
miasta. 
8.  Członkowie Towarzystwa  zwracają się do Rady Miejskiej i Zarządu 
Miasta  o  przekazanie  pawilonu  (it)  na  Rynku  wyłącznie  na  cele 
promocji, informacji i recepcji turystycznej, które powinny  być prowa
dzone  profesjonalnie,  nowocześnie  i  przy  współpracy  gestorów  bazy 
turystycznej. 
TRT wyraża sprzeciw przekazaniu pawilonu  „it "  firmie  „Haro",  która 
nie jest  firmą  turystyczną  i nie uczestniczy w działalności  Towarzystwa 
czy innych stowarzyszeń turystycznych. TRT  r e k o m e n d u je  firmę 
„Systemy  Komputerowe  Dr.  inż  Z.  Główka"  jako  firmę  najlepszą 
w  informacji  turystycznej,  od  kilku  lat  prowadzącą  profesjonalną 
promocję  i informację turystyczną  w regionie  Podbeskidzia  i w kraju, 
współpracującą  od  początku  działalności  z TRT  i wieloma  obiektami 
turystycznymi  z Ustronia,  posiadającą nowoczesny  system  ogólnopol
ski  informacji  turystycznej. 
Uważamy,  że przekazanie  pawilonu  „it "  w  centrum  miasta  powinno 
nastąpić w sposób  rzetelny,  obiektywny  i w  trosce  o rozwój  turystyki 
w  Ustroniu,  a  w  przypadku  kilku  ofert  w  drodze  rzetelnie  przep
rowadzonego  przetargu  w  celu  wybrania  najlepszego  partnera  turys
tycznego  gwarantującego  wysoki  poziom  usług  i  nowoczesny  system 
informacyjnorecepcyjny. 
9.  Organizować regularnie co kwartał spotkania Władz Miasta z preze
sami, przewodniczącymi  stowarzyszeń  i  organizacji. 

Do uchwały TRT ustosunkował się zastępca burmistrza Tadeusz Duda, 
który  napisał: 

W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia  Członków Towarzyst
wa Rozwoju Turystyki  w sprawie promocji  turystycznej miasta wyjaś
niam, że przedstawione w uchwale TRT propozycje zostały już opraco
wane w programie  społecznogospodarczym  na  kadencję  199598  oraz 
określone w kierunkach rozwoju  turystyki, co było tematem obrad sesji 
Rady  Miejskiej (28.04.95  r.). 

Miasto nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji z Towarzyst
wem w zakresie podjętych zamierzeń, ponieważ taką  rolę pełni Komisja 
Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  RM.  TRT  natomiast  realizuje 
swoje cele statutowe i władze miasta cenią sobie wszelkie propozycje. Ze 
swej strony  zawsze  zapraszam  do  współpracy. 

Utworzenie samodzielnego stanowiska do spraw turystyki i promocji 
miasta  w  chwili  obecnej  jest  niemożliwe  ze  względu  na  ograniczone 
środki  finansowe.  Zadanie  promocji  miasta  realizowane  jest  przez 
pracownika  Wydziału  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji  UM.  Informuję 

również,  że  Rada  Miejska  uchwałą  nr  XXII/166/96  z  dnia  23  lutego 
1996 r.  wyraziła  zgodę  na  przekazanie  pawilonu  „it "  w  Rynku  firmie 
„Haro", która w dalszym ciągu prowadzić będzie Centralną  Informację 
Turystyczną,  a  pracownicy  jej  zostali  zobowiązani  umową  do  współ
pracy  z miastem  w  zakresie  promocji. 

Pragnę także przypomnieć, że co kwartał organizowane są  spotkania 
władz miasta z prezesami towarzystw działających w Ustroniu. Ostatnie 
takie  spotkanie  odbyło  się  w  Urzędzie  Miejskim  19  marca.  Szkoda 
jedynie, że zabrakło na nim  Prezesa bądź przedstawiciela  Towarzystwa 
Rozwoju  Turystyki. 

O  ust os linkowie  się  do  uchwały  TRT  poprosiliśmy  również  prezesa 
PPH  Haro  Andrzeja Nowińskiego,  który  powiedział  nam: 

W  zakresie  komputeryzacji  chcieliśmy  współpracować  z  TRT  od 
samego  początku.  Na  podstawie 
umowy byliśmy wręcz zobowiąza
ni  do  przekazania  TRT  sprzętu 
i  oprogramowania  kompterowe
go umożliwiającego założenie po
czątków systemu centralnej infor
macji  miejskiej. Sprzęt  z  podsta
wowym  pakietem  programów 
przekazaliśmy,  a  że  TRT  z  tego 
nie  skorzystało,  to  już  nie  nasza 
wina.  Sprzęt  z programem  był co 
prawda  wykorzystywany  na  tar
gach  turystycznych  w  Bielsku
Białej, lecz zbulwersowało nas to, 
że  w  artykułach  gazetowych 
przedstawiciele TRT mówili, iż na 
tych  targach  pracowali  na  sprzę
cie  zupełnie  innej  firmy.  Wtedy 
jeszcze  nie  było  mowy  o  tym,  że 
mamy prowadzić Centralną  Info
rmację i Recepcję, więc przestaliś

Fot.  W.  Suchta  niy się sprawą  intersować, a moż
liwość  wykorzystania  i  rozbudo

wania  programu  informacji miejskiej została  zmarnowana. 
Następnie poszliśmy  „na  rękę" Towarzystwu  przejmując prowadze

nie  CIR  wraz  z  zatrudnionymi  tam  pracownikami.  W  zasadzie  do 
niektórych  z nich mieliśmy od początku zastrzeżenia,  które niestety się 
potwierdziły.  Przejmowaliśmy  CIR  bez dużych  doświadczeń,  a  dodat
kowo  musieliśmy  zaczynać  od  przełamania  oporów  kierowników 
domów  wczasowych  i dyrektorów  hoteli.  Wielu  do  nas  przychodziło 
z  pretensjami,  które  dotyczyły  działalności  TRT.  O  tym  jak  my 
prowadzimy  CIR  najlepiej  świadczy  fakt,  że  kierownik  naszej  CIR 
Henryk  Król  został bardzo dobrze  oceniony  przez samo TRT.  Stwier
dzono  bowiem  na  zebraniu  Towarzystwa,  że  winno  się  CIR  ode
brać  firmie  Haro  i  przekazać  TRT  wraz  z  dotychczasowym  kierow
nikiem.  Jest  to  pomieszanie  pojęć.  Skoro  potwierdza  się,  że  nasi 
pracownicy  robią  coś dobrze,  to czym w takim razie tłumaczyć  zarzuty 
wobec  firmy. 

Atakuje  się  nas,  że  nie  jesteśmy  przedsiębiorstwem  turystycznym. 
Myślę, że po  trzech  latach prowadzenia  CIR  nabraliśmy  tyle doświad
czenia,  że  trudno  mówić,  iż jesteśmy  nowicjuszami w  tej branży.  TRT 
mówi  też,  że  nie  spełniamy  oczekiwań  w  zakresie  nowoczesnych 
rozwiązań  w  prowadzeniu  informacji  miejskiej.  Muszę  raz  jeszcze 
powtórzyć, że od  strony technicznej jesteśmy przygotowani do działań, 
o  których  mówi  TRT.  Bez  problemów  jesteśmy  w  stanie  zapewnić 
dostęp do nowoczesnych  środków jak np. poczta elektroniczna,  poczta 
BBS czy choćby internet, choć wydaje mi się, że nie wszyscy zdają sobie 
sprawę  o  jakie  koszty  tu  chodzi.  Jest  to  kwestia  kompleksowego 
przygotowania  oferty  miasta,  o  czym  jesteśmy  w  stanie  rozmawiać 
z  poszczególnymi  podmiotami  gospodarczymi  i  Urzędem  Miasta 
w  Ustroniu. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi  Zakład  Oczyszczania 
Miasta  TROSEKO  informuje , że ulice 
z których powinny być wywiezione śmieci 
w drugi poniedziałek miesiąca — 8 kwie
tnia  96  r.  (drugi  dzień  Świąt),  będą 
obsłużone  w sobotę  6 kwietnia  1996 r. 
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I
8  kwietnia  rozpocznie  się wiosenna  runda  sezonu  1995/96  rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo „Aklasy" Podokręgu  Piłki Nożnej Skoczów. 
Kuźnia  rozegra  pierwszy  mecz  w  świąteczny  poniedziałek,  o  godz. 
15.00, na stadionie w Ustroniu. Jej przeciwnikiem  będzie LKS Pogwiz
dów. Dalszy  szczegółowy  terminarz  meczów naszej drużyny: 

14.04.96 godz.  15.00 — LK S  Simoradz  —  Kuźnia, 
21.04.96 godz.  16.00 —  Kuźnia  —  LZS  Pierściec, 
28.04.96 godz.  16.00 —  LK S Kończyce  Małe  —  Kuźnia, 
01.05.96 godz.  16.00 — Kuźnia  — KS  Wisła, 
05.05.96 godz.  17.00 —  LKS Drogomyśl  —  Kuźnia, 
12.05.96 godz.  17.00 — Kuźnia  — LKS  Pogórze, 
19.05.96 godz.  11.00 —  KK S  Zebrzydowice  —  Kuźnia, 
26.05.96 godz.  17.00 — Kuźnia  —  LKS  Wapienica, 
02.06.96  godz.  17.00 —  LK S  Jasienica  —  Kuźnia, 
06.06.96 godz.  17.00 — Kuźnia  —  LK S  Strumień, 
09.06.96 godz.  17.00 — Kuźnia  — Piast  II  Cieszyn, 
16.06.96 godz.  17.00 — BKS  II  Bielsko  —  Kuźnia, 
Przypominamy,  że po  rundzie  jesiennej  rozgrywek  czołówka  tabeli 

„Aklasy"  przedstawia  się następująco: 
1.  LK S  Strumień  13  26  36:17 
2.  LK S  Pogwizdów  13  24  38:22 
3.  Kuźnia  13  23  29:15 
4.  Jasienica  13  22  18:13 

W  kwietniu  rozpoczyna  się  też  runda  „Wiosna  '96"  rozgrywek 
o mistrzostwo Ligu Juniorów i Trampkarzy Gr. „BI„ . Młodzi piłkarze 
z  Ustronia  zainaugurują  ten  sezon  13.04  (trampkarze  o  godz.  11, 
a juniorzy  o 9.30) meczem  wyjazdowym  z Piastem  Cieszyn.  Następne 
spotkania  odbędą  się w  terminach: 

20.04.96  godz.  11.00/9.30 —  Kuźnia  — Metal  Węgierska  Górka, 
27.04.96  godz.  11.00/9.30 —  Kuźnia  — KS  Wisła, 
04.05.96  godz.  11.00/9.30 —  LKS  Wapienica  —  Kuźnia, 
11.05.96 godz.  11.00/9.30 —  Kuźnia  —  LZS  Radziechowy, 
18.05.96 godz.  11.00/9.30 —  LZS  Wilkowice —  Kuźnia, 
25.05.96  godz.  11.00/9.30 — Kuźnia  —  LKS  Milówka, 
01.06.96 godz.  11.00/9.30 —  LKS  Łękawica  —  Kuźnia 
08.06.96 godz.  11.00/9.30 —  Kuźnia  —  LZS  Lachowice, 
15.06.96 godz.  11.00/9.30 —  LKS  Jasienica  —  Kuźnia, 
22.06.96 godz.  11.00/9.30 —  Kuźnia  —  Śrubiarnia  Żywiec. 

Taki se bajani 
Do Ustrónio zaczliprziyjyżdżać  letnikorze. Niejedni byli z rodzi

nami. Byli w  „Basiynce", w Mańczykowej  wili, w „Belwederze", we 
wili,,Helga"  na Z o wódziu, w „Pałacyku".  W  Ustroniu był niejaki 
Gros.  Miol  konia  siwego  i  kolasę.  Łón  sóm  miol  siwóm  brodę, 
czorny  ancug  i  czorny  kłobuk.  Tóż  tyn  Gros woził  letników  tóm 
kolaskom.  Mie  leż sie chciało kolasom przejechać,  ale ni miałach 
piniyndzy,  a gańba mie było pytać.  Ale kiesi z Frydkym  kryńciłach 
sie kole kolasy  (stowoł s tóm kolasom  kole Kozła, jako  była piła) 
i Frydek sie prziylizuje, a zagaduje, jaki  to piykny  kóń, a jako  piykno 
kolasa.  Miała  opuszczanóm  bude. Frydek  tak  szczebioto  i na roz 
Gros prawi:  siadejcie dziecka.  Przewióz  nas  kąsek  po  Ustroniu. 
Kiesi też prziyjechała na letnisko paniczka  z małym  Stasiym.  Isto 
miol ze dwa  roczki.  Włoski złocisty  i modre loczka, jak  nasz Frydek. 
Ta paniczka  pisała  w jakisi  gazecie,  czy  książki?  My  sie  s  tym 
Stasiym bawili. Roz  też tak sie bawiymy na miedzy,  kopyrtómy  sie, 
było nas cało gromada, bo inksze dziecka  też ku nóm prziyszły,  ale 
Stasiu był nejmiyjszy. Na roz widzymy,  że ku nóm galopuje kóń łod 
Szlauera, zegził sie i przeskoczył  płot  łod zegrody. Gzuje prosto na 
nas. My  sie rozpryskli do ziymiaczyska,  do łobilo, jyny  Stasieczek 
zustoł na miedzy.  Dziwom sie, że Stasiek je sóm, gańba mie zabyło 
i strach. Chcym lecieć po niego, ale kóń prawie nad nim przegalopo
woł i dali lecioł ku brzygowi. Stwardłach,  ale to wszystko  stało się 
tak gibko. Jak jo  tego Stasia całowała a tuliła, że je  cały, że nic mu 
sie  nie  stało. Ani se nie chcym przedstawić,  co sie mógło stać. A le  łod 
mamy  Stasia  nauczyłach  sie  miłować  książki.  Pore  razy  zaczła 
łopowiadać mirozmańte  bojki i prawi, że to wszystko  idzie wyczytać 
w książkach.  Też żech moc książek  pojczowała  i czytała.  Było  mi 
wszystko jedno jaki,  czy  to były książki  do dziecek czy ni. Dziepro, 
jak  żech bywała u Łysogórskich,  to  tam  dostawołach do  czytanio 
książki jaki pasowały do mie, bo Mirka  też czytała, a książek miała 
moc. Po tym,  toch już pojczowała z biblioteki.  Przez książki,  przez 
to  czytani,  aji  wiela rzeczy  żech  zaniedbała,  aji  naukę  w  szkole. 
Wiela razych dostała bóncke, bo zamisat  pomyć  garce —  czy tóm, 
zamiast  pozamiatać  izbę  —  czytóm.  Przez  to  czytani  pozbyłach 
dwie  swoji  książki.  Zamiast  posłóchać  w  szkole,  co  nauczyciel 
wykłodo,  toch pod  ławkom  czytała  i nauczyciel  książki  mi  wziył. 
Coch sie napylała by mi ty książki  wrócił, że już  sie poprawiym  (ja 
isto).  Nie pumógło. Za  to teraz móm swoich książek  tela, że mi sie 
kryńci  w  głowie,  jak  muszym  to  uchylać  prziy  malowaniu  abo 
sprzątaniu  chałupy. 

Hanka  łod  Śliwków 

Klub  Sportowy  „Kuźnia  Ustroń"  składa  serdeczne 
podziękowanie  dyr.  Karolowi  Grzybowskiemu  za 
okazaną pomoc w przygotowaniach zawodników  oraz 
stadionu  do  sezonu  piłkarskiego. 

POZIOMO:  1)  zaloty  cietrzewi  4)  rzeka  na  Węgrzech  6) 
Główny  Urząd  Statystyczny  8)  olbrzymi  kamień  9)  śpiewak 
średniowieczny  10) chętka  na  coś  11) suną  na  bramkę  rywali 
12)  miasto  wojewódzkie  13)  spodnie  gwarowo  14)  rozkład 
zajęć 15) seria gwałtownych  zachorowań  16) wyjątkowy nieuk 
17)  rewanż srogi  18) otwierają alfabet 19) lipcowa solenizantka 
20) wierzba  płacząca 
PIONOWO: 1) ona dla nosa 2) pistolet odpustowy 3) pełno go 
wiosną  4)  słodka  tabliczka  5) papier  wartościowy  6)  rzadko 
spotykane imię męskie 7) ciemnowłosa  11) łapie program tv 13) 
furia, wzburzenie  14) ważny  w  murarce 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych liczbami  w dolnym rogu. Termin nadsyłania 
rozwiązań mija  12 kwietnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  9 
ABY  DO  WIOSNY 

Nagrodę 20 zł otrzymuje BARBARA  BUJOK  z Ustronia,  ul. 
Cieszyńska  41. Zapraszamy  do  redakcji. 
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