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Przy  takim położeniu jak Zameczek  nie można chyba narzekać na 
brak  gości? 
Faktycznie  położenie  jest  bardzo  dobre  i  od  dwóch  lat  obser
wujemy  stały  napływ  gości.  Staramy  się,  by  miejsca  były 
wykorzystane  cały  rok.  Udaje  się  to  nam  gdzieś  w  60%. 
Jest  to  budynek  przedwojenny.  Jaka  jest  jego  historia? 
Wybudował  go  inżynier  Maksymilian  Frankę  w 1933 roku  jako 
dom  prywatny.  Po  wojnie  nie  pojawił  się  w  Ustroniu  i było  to 
tzw.  mienie  opuszczone.  W  1949  r.  Zameczek  przeszedł  pod 
tymczasowy  zarząd  skarbu  państwa  na  10  lat.  W  1959  za 
symboliczną  złotówkę  kupiła  go  Fabryka  Palenisk  Mechanicz
nych  w  Mikołowie.  W  tej  chwili  dokupiono  wiele  ziemi  na 
skarpach  i jest  obecnie  ok.  7000  m2. 
Na  jakich  zasadach  funkcjonuje  Zameczek? 
Dzierżawy. Cały  obiekt  należy do  fabryki. Początkowo  byliśmy 
pracownikami  zakładu,  lecz  po  jego  prywatyzacji  postawiono 
nam  warunek  dzierżawy  obiektu. Zdecydowaliśmy  się na  to i od 
dwóch  lat  prowadzimy  Zameczek. 
Czy  to  się  kalkuluje? 

Pracuje cała  rodzina  — j a,  mąż,  moja  mama.  Ucząca  się  córka 
też  nam  pomaga.  Inaczej  prowadzenie  takiego  domu  byłoby 
niemożliwe.  Do  utrzymania  są  trzy  budynki,  a  miejsc  jest 
w sumie 28. Należy  naprawdę  się napracować,  by  ta  działalność 
się  opłaciła.  Staramy  się  wytworzyć  domową  atmosferę.  Te 
dwadzieścia  kilka  osób  na  stołówce  można  porównać  do 
większego  spotkania  rodzinnego. 
Czy  pracownicy  zakładu  nadal  was  odwiedzają? 
Jeżeli  przyjeżdżają  to  na  bardzo  krótko,  ponieważ  na  dłuższy 
pobyt  ich nie stać. Głównie na weekendy  i to też przez  sentyment 
do  miejsca.  Kiedyś  przez  cały  rok  było  tu  100%  obłożenia 
miejsc,  nawet  były  zapisy  na  wczasy.  Teraz  sami  musimy 
zabiegać  o  gości. 
Kto  więc  odwiedza  Zameczek? 
Głównie  ludzie  ze  Śląska,  znad  morza,  z poznańskiego  i polscy 
Niemcy. 
Jak  się  reklamujecie? 
Robimy  to wszędzie  gdzie  się da.  Przede  wszystkim  w gazetach, 
biuletynach. 
Miasto  organizuje  wspólne  stoiska  na  targach  turystycznych. 
Z  tej  formy  reklamy  nie  korzystacie.  Dlaczego? 
Może jesteśmy za biedni na wykupienie sobie stoiska na  targach. 
Poza  tym  powiedzieć  muszę,  że miasto  ze swymi  propozycjami 
jakoś  nigdy  do  mnie  nic  traf ia.  Może  faktycznie jest  to  za  mały 
obiekt.  Tu  się  liczą  piramidy.  Kiedyś  byłam  w  Urzędzie 
Miejskim, mówiłam  o naszym  obiekcie.  „T o  wy macie  łazienki" 

dziwiono  się.  A  ja  mam  łazienkę  w  każdym  pokoju, 
telewizory  kolorowe.  Wiem, że dopóki  zameczek  był  prowadzo
ny przez zakład, nikt  w mieście nie znał  lepiej  tego  obiektu.  Np. 
w  ogóle  nie  było  żadnej  reklamy. 
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Maj  miesiąc wycieczek  szkolnych.  Fot.  W.  Suchta 

Oddział  Cieszyński  Polskiego  Komitetu  Zwalczania  Raka  zaprasza 
11.06.1996 (wtorek)  na  inaugurację  obchodów  „Dni  Walki  z Rakiem": 
Ustroń  Zawodzie,  sala  Kina  Zdrój  Szpitala  Uzdrowiskowego,  ul. 
Sanatoryjna  5: 
—  godz.  15.30  —  Przywitanie  gości 

godz.  15.35  Przedstawienie  zadań  i  osiągnięć  PKZR 
godz.  15.40  Wykład:  Promocja  Zdrowia  w Z.O.Z.  Cieszyn 
godz.  16.00  —  Koncert  zespołu  „Estrada  Ludowa  Czantoria" 

wstęp  wolny.  W czasie  spotkania  —  kwesta  na 
rzecz  PKZR. 

Rada  Rodziców  i  Dyrekcja  Szkoły  Podstawo
wej nr  1 w  Ustroniu  zapraszają  w dniu  15  czerwca 
o  godz.  15.00  na  tradycyjny  „Festyn  Szkolny" , 
który  odbędzie  się na  boisku  przy  budynku  szkoły. 

F E S T Y I J  Z  A D A M I A K 
15  czerwca  1996  roku  (sobota)  odbędzie  się  tradycyjny  FESTYN 

MIĘDZYSZKOLNY .  Cały  dochód  z  imprezy  przeznaczony  zostanie 
dla  szkół.  W  uslrońskim  amfiteatrze  wystąpią:  „WOLN A  GRUPA 
BUKOWINA "  oraz  Elżbieta  ADAMIAK . 

„Wolna Grupa  Bukowina" — najpopularniejszy zespół studencki  lat 
70.  Była  to  prawdziwie  wolna  grupa  ludzi.  Lansowała  piosenkę 
turystyczną  w formie artystycznej. Elżbieta Adamiak  jedna z najbar
dziej znanych  wykonawczyń  piosenki  studenckiej. 

Organizatorzy  koncertu:  PPH  „11 ARO",  Urząd  Miejski  oraz dyrek
cje  szkół  serdecznie  zapraszają  miłośników  dobrej  muzyki  na  koncert 
i  chwilę  relaksu.  Sama  świadomość,  że  każdy  wykupiony  bilet  to 
dodatkowa  pomoc świadczona na rzecz szkół borykających się z ogrom
nymi  trudnościami  finansowymi  i  możliwość  przyjemnego  spędzenia 
sobotniego  popołudnia  są  wystarczającym  powodem,  aby  przybyć  do 
amfiteatru. 

Bilety  w  cenie  2  zł  do  nabycia  w  szkołach,  Centralnej  Informacji 
i  Recepcji  Rynek  7 oraz  w dniu  imprezy  w amfiteatrze.  Stoiska  ze 
słodyczami,  napojami,  kanapkami  i  grochówką  przygotowane  przez 
poszczególne  szkoły,  zaspokoją  nawet  największych  „głodomorów". 



(cd.  ze  sir.  1) 

A  piramid y  to  dla  pani  poważna  konkurencja? 
Żadna.  Ludz ie  raczej  szukają  małych  pens jonatów,  takich  jak 
nasz.  Powiem  nawet,  że  m am  gości  g łównie  z  p i ramid.  Jeżeli 
k toś  spaceru jąc  po  Zawodz iu  trafi  do  naszej  kawiarenki,  to  na 
drugi  rok  m am  go na  wczasach.  Poza  tym  m am  też stałych  gości. 
Czego  się  pani  głównie  obawiała  rozpoczynając  działalność  na 
własny  rachunek? 
Ze nie  zdo łam  zarob ić  na  wszystkie  opłaty.  D o  dziś nie  ważę  się 
ruszyć zysku  letniego  przed  op ła tami  za  zimę np.  za  ogrzewanie. 
U m o wa  jest  taka,  że  remonty  kap i ta lne  nadal  wykonu je  zakład 
i  to  jest  jedyne  odciążenie,  gdyż  z  tych  28  miejsc  sama  nie 
byłabym  w  stanie  tego  robić. 
Il e  kosztuje  pobyt  w  Zameczku? 
Od  1  l ipca  40  zł  za  dobę  z  wyżywieniem. 
W  Ustroniu  działało  Towarzystwo  Rozwoju  Turystyki .  Obecnie 
jest  Izba Turystyki .  Pani nie była członkiem TRT .  Czy  były  jakieś 
specjalne  powody? 
Nie.  Wyn ika  to  chyba  z  tego,  że  raczej  n ikt  nas  nie  zapraszał. 
Zameczek  w  Ust ron iu  jest  pomi jany,  leży  na  uboczu  i często  się 
o  nim  zapomina.  T am  gdzie  mogę  to  współpracuję.  Podpisa łam 

Fot.  W.  Suchta 

umowy  z  b iurami  podróży  i  niestety  ani  jednego  gościa  mi  nie 
przysłali. T ak  samo jestem  wyszczególniona  na  tablicy  świetlnej 
w  Rynku  i  też  to  nie  da je  szczególnych  korzyści. 
Na  co  narzekają  pani  goście?  Czego  im  brak  w  Ustroniu? 
Rozrywki.  W  zimie  nie  było  lodowiska.  Mia łam  zimowisko 
i  wszystkie  dzieciaki  przywiozły  łyżwy,  lecz  lodowiska  nie  było. 
Poza  tym  wieczorem  mias to  zamiera.  Nie  ma  gdzie  się  zabawić, 
rozerwać.  Wszędzie  na  świecie  w  takich  miastach  życie  zaczyna 
się  po  20,  u  nas  wtedy  się  kończy.  Za  to  Ust roń  j a ko  miasto 
bardzo  się wszystkim  p o d o b a.  Oczywiście  wszyscy  narzeka ją,  że 
płacą  taksę  k l imatyczną,  a  wdychać  muszą  spaliny  z  ruchu 
w  cent rum  miasta. 
Wiele  mówi  się  o  czystości  w  mieście.  Jakie  są  odczucia  pani 
gości? 
Ni e  słyszałam  opini i,  że  mias to  jest  zanieczyszczone  albo 

zaniedbane.  G d y by  Ust roń  się  nie  podoba ł,  był  b rudny,  to 
chyba  nikt  by  tu  nie  wracał  na  wczasy. 
Jaki e  krok i  powinny  podjąć  władze  miasta,  by  prowadzenie 
Zameczku  było  dla  pani  bardziej   opłacalne? 
Ni e  wiem  czy  pow innam  czegoś  oczekiwać  od  miasta,  a  chyba 
sama  wykazywać  inicjatywę. 
Gdzie  goście  najchętniej   chodzą  w  Ustroniu?  Co  jest  dla  nich 
atrakcją ? 
Przede wszystkim  zaliczają  Równicę,  Czantor ię  i ź ród ło  Karo la. 
Szukają  dobrej  dyskoteki  dla  doros łych,  jak iegoś  porządnego 
lokalu  z  tańcami.  Wszystk im  też po lecam  baseny  so lankowej  to 
bardzo  sobie  w  Ust ron iu  chwalą.  W  lecie  rodziny  chętnie 
korzystają  z basenu,  gdyż do  Wisły  boją  się wchodzić,  natomiast 
w  zimie  b raku je  wszystkim  no rma lnego  krytego  basenu.  Część 
gości  przyjeżdża  już  specjalnie  na  dożynk i,  wybory  Miss 
Wakacj i, G a u dę  Fest,  n iektóre  występy  zespołów  w  amfi teatrze. 
Jak  pani  wypełnia  Zameczek  w  tzw.  martwy m  sezonie? 
Przy jmuję  wycieczki  szkolne.  T ak  się  nieszczęśliwie  sk łada,  że 
u  nas  w  większości  są  poko je  cz teroosobowe.  W  czasie  nauki 
szkolnej goście przyjeżdżają  bez dzieci  i szukają  głównie  dwójek. 
Jak  określiłaby  pani  standard  swego  pensjonatu? 
Powiem  szczerze,  że  nie  byłam  w  zbyt  wielu  domach  wczaso
wych,  by  mieć  skalę  po równawczą.  Uważam  jednak,  że  jest  to 
s tandard  średni. Jeszcze się nie zdarzyło,  by  k toś zrezygnował  po 
zobaczeniu  poko ju.  Rozmawia ł:  Wojsław  Suchta 

W niedzielę 2 czerwca  uslrońskie  koło Unii  Wolności już po raz drugi 
zorganizowało  imprezę  nazwaną  „Marsz  Wolności"  Tym  razem  meta 
wyznaczona  została  u  styku  trzech  granic  w  JaworzynceTrzycatku. 
Pozwoliło  to  na  powiększenie  grona  uczestników  o  naszych  przyjaciół 
z  Czech  i  Słowacji.  Marsz  ten  organizujemy  w  celu  upamiętnienia 
rocznicy  pierwszych  wolnych  wyborów  w  powojennej  Polsce,  jakie 
odbyły  się  w dniu  4  czerwca  1989  roku. 
W  ubiegłym  roku  obok  Marszu  Wolności  zorganizowaliśmy  „Spot
kanie  po  latach"  —  spotkanie  kolegów  z  NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ" 
i  Komitetów  Obywatelskich.  W  tym  roku  dodatkową  imprezą  było 
spotkanie  strefowe działaczy  Polski  Południowej. 
Data 4 czerwca  1989 roku jest bardzo znacząca w kalendarzu  Rzeczypo
spolitej.  Wówczas  to  Polacy  w  sposób  jednoznaczny  pokazali,  że  nie 
akceptują 45letniej władzy z moskiewskiego nadania,  władzy  komunis
tów  i  ich  koalicjantów.  Społeczeństwo  polskie  mając  wybór,  wybrało 
najważniejsze wartości jakimi  są  wolność, solidarność,  prawość,  demo
kracja  i  gospodarka  wolnorynkowa.  Wybory  te  pozwoliły  skierować 
naszą  Ojczyznę  na  tory  wielkich  przemian,  które  to  rozpoczął  rząd 
Tadusza  Mazowieckiego.  Jesteśmy  tego  świadkami  i  uczestnikami  od 
sześciu  lat.  Przez  te  lala  bywało  różnie.  Rozeszły  się  drogi  wielu 
wybitnych  działaczy  opozycji.  Ludzi  walczących  o  naszą  lepszą  przy
szłość,  ludzi  więzionych  i  prześladowanych  za  nas  i  dla  nas.  Były 
błędy  i  rozczarowania.  Ale  wynik  tego  zwrotu  jest  nieodwracalny 
i bezdyskusyjny. Nistety,  owoce  lej walki  i trudnych  reform  konsumuje 
obecnie  władza  „robotniczochłopska"  —  koalicja  przemalowanej 
PZPR  i  ZSL.  W  ostalnich  wyborach,  cwani  i  biegli  w  okłamywaniu 
ludzi,  umieli  wykorzystać  zdezorientowanie  i  zmęczenie  naszego 
społeczeństwa.  Mają  w  tym  wieloletnie  doświadczenie  i  praktykę. 
Dlatego  musimy  ludziom  przypominać  datę  4  czerwca.  Szybkim 
krokiem  zbliżają  się  wybory  parlamenlarne.  Mam  nadzieję,  że  przy
stąpimy  do  nich  mądrzejsi,  bardziej  rozważni  i mniej  łatwowierni  jak 
poprzednio. 

Przewodniczący  Koła  Unii  Wolności  w  Ustroniu 
Zdzisław  Kaczorowski 

Blisko  20  lal  temu  w  Bogu
szowicach  na  torze  motocrosso
wym,  odbyły  się  pierwsze  zawo
dy  autocrossowe.  Rywalizację 
samochodzików  nazywanych 
buggy  obserwowało  prawie  20 
tys.  ludzi.  Dzisiaj na  torze  sypią 
śmieci, a obiekty  Klubu  Motoro

wego  niszczeją  z każdym  miesią
cem. 

Sport  młodzieżowy  z  naszego 
regionu  należy  do  czołówki  wo
jewódzkiej  i  krajowej.  W  pierw
szej dziesiątce lokują  się KS  Wis
ła,  Piast  Cieszyn  oraz  KN  Trój
wieś  Beskidzka. 

Im  droższa  wódka  i  spirytus 
w  naszych  sklepach,  tym  więcej 
tzw.  mrówek  krąży  między  mos
tami  granicznymi  w  Cieszynie. 
Ryzykują  wpadki  u celników,  ale 
robią  po  2030  kursów  dziennie 

i  coś  lam  jednak  przeniosą. 
W  masie  ludzi  irudno  jest  upil
nować  każdego  turystę.  Codzien
nie mosty  w centrum  miasta  prze
kracza  30  40  lys.  ludzi.  70  proc. 
stanowią  Czesi  i  Słowacy. 

70lecie  obchodziła  w  ub.  r. 
Ochotnicza  Straż  Pożarna 
w Chybiu.  Założyło  ją  27  miesz
kańców,  głównie  rolników  i  ko
lejarzy.  Obecnie  strażaków  jest 
prawie  setka,  ale  tzw.  czynnych 
niecała  50. 

Przed  rokiem  Związek  Komu

nalny  Ziemi  Cieszyńskiej  przed
stawił  propozycję  wyznaczenia 
tras  rowerowych  w całym  regio
nie.  Idea  niestety  nie  znalazła 
zbyt  wielu  naśladowców.  Szko
da,  bo  pomysł  jest  dobry. 

„Ziemi  Cieszyńska  —  ludzie, 
krajobraz,  miasta  i  wsie",  to  ty
tuł  albumu  zawierającego  repro
dukcje  100  obrazów  zmarłego 
niedawno  niewidomego  malarza 
ze  Skoczowa,  Edwarda  Biszors
kiego.  Połowę  albumu  wypełnia
ją  pejzaże  ukazujące  urocze  za
kątki  regionu.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Po bardzo dobrze  przyjętym przez publiczność  koncercie  jubileuszo
wym Kameralnego  Zespołu  Wokalnego  „Ustroń"  w Muzeum  Hutnict
wa  i  Kuźnictwa,  z  podobnym  repertuarem  chórzyści  wystąpili  dla 
ustrońskich  seniorów  w  świetlicy  SM  „Zacisze"  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Po paru pierwszych pieśniach  wytworzył się tak sympatyczny nastrój, że 
wiele utworów,  szczególnie  tych  z naszego  regionu,  Zespół  wykonywał 
razem  z  publicznością. 

ćr  *  ń
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

25 maja  1996  r. 

Iwona  Niemczyk,  Ustroń  i Zbigniew  Musiał,  Haźlach 

  te 
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 

Anna  Hadaszczak,  lat,  90  ul.  Gałczyńskiego  37 
Helena  Grocbowiak,  lat  80,  ul.  Cieszyńska  11 
Mari a  Macura,  lat  85,  ul.  Uboczna  8 
Helena  Glaser,  lat  80,  ul.  Daszyńskiego  61/6 
Waleria  Woźniak,  lat  85,  ul.  Pana  Tadeusza  13 
Janina  Gawlas,  lat  93,  ul.  Kręta  12 

r   tV 

Fot.  W.  Suchta 

29 maja  przez  Ustroń  przejeżdżali  kolarze  VII  Wyścigu  Solidarności. 
Trasa  etapu  wiodła  z Raciborza  do  mety  w  BielskuBiałej.  Na  ulicach 
naszego  miasta  mogliśmy  obserwować  ucieczkę  dwóch  polskich  kola
rzy:  Cezarego  Zamany  i  Artura  Krasińskiego.  Z  trzyminutowym 
opóźnieniem  podążał  za  nimi  cały  zwarty  peleton. 

tV   ćr 
25  reklamodawców  sprawiło,  że  ukazał  się  kolejny  folder  mający 

promować  miasto  uzdrowisko  Ustroń.  Choć  samorząd  nie  zainwes
tował w nowy folder ani złotówki, to możemy jednak  w tym  wydawnict
wie  przeczytać,  że  został  „wydany  na  zlecenie  Urzędu  Miejskiego 
w Ustroniu" oraz że „Wydawnictwo nie ponosi żadnej  odpowiedzialno
ści  za  aktualność  informacji  dotyczących  miasta".  Faktycznie  dla 
wydawcy  z  Bydgoszczy  największym  kłopotem  było  zebranie  reklam, 
czyli  własnego  zarobku.  Poza  tym  wykorzystano  treści  znane  nam 
wcześniej z innych  wydawnictw,  w sporych  fragmentach przepisując je 
dosłownie całymi  fragmentami. Spośród  imprez sportowych  i kultural
nych odnotowano jedynie dziesięć najważniejszych. Zbyt  schematyczna 
jest też mapka Ustronia, z której wywnioskować można jedynie,  iż przez 
nasze  miasto  biegnie  droga,  kolej,  płynie  rzeka  i  jest  kilka  dzielnic. 
Poza tymi  i paroma  innymi drobnymi  niedociągnięciami,  trzeba  stwier
dzić, że jest  to wydawnictwo  schludne  i dość dobrze  wykonane.  Wydaje 
się  też,  że  można  nim  zachęcać  niektórych  wczasowiczów  do  pobytu 
w  Ustroniu. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Julia  Starzyk,  lat  68,  ul.  3 Maj a  :  ,. 
Regina  Mały,  lat  70,  ul.  Staffa 1 
Mari a  Konieczny,  lat  71,  ul.  Konopnickiej  34/12. 
Stanisław  Raj  fos/.,  lat  62,  ul.  Boczna  2 
Henryk  Cbabrowski,  lat  94,  ul. Tartaczna  16 
Józef  Bilk o  lat  81,  ul.  Akacjowa  44 

23.5.96  r. 
0  godz.  10.30,  na  ul.  Hutniczej, 
kierujący maluchem,  mieszkaniec 
Skoczowa, nie zachował  należytej 
ostrożności  podczas  cofania 
1 uszkodził  fiata  ritmo.  Sprawcę 
kolizji  ukarano  mandatem  w  wy
sokości  50  zł. 

23.5.96  r. 
O godz.  14.45, na ul. Turystycznej 
kierujący oplem vectrą  nietrzeźwy 
mieszkaniec Piasków jadąc z nad
mierną  prędkością  wypadł  z  dro
gi.  Wynik  badania  alkometrem 

0,36 prom. Sporządzono  wnio
sek  do  kolegium. 

23.5.96  r. 
O  godz.  20.40,  na  ul.  Daszyń
skiego  kierujący  fiatem  126p  mie
szkaniec  Ustronia,  wymusił  pier
wszeństwo  przejazdu  na  drugim 
„maluchu".  Sprawcę  kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
100  zł. 

24.5.96  r. 
O godz.  14.00 na  ul. Sanatoryjnej, 
na  parkingu  przed  Szpitalem 
Uzdrowiskowym  kierujący  polo
nezen  mieszkaniec  Mikołowa  do
prowadził  do  kolizji  z  mieszkań
cem  Lublina  jadącym  VW  polo. 
Sprawcę  kolizji  ukarao  manda
tem  w  wysokości  50  zł. 

25.5.96  r. 
O  godz.  6.25,  na  ul.  Fabrycznej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Koniakowa,  kierującego  fiatem 
126p. Wynik  badania  alkometrem 

1,26  prom. 

25.5.96  r. 
O  godz.  godz.  20.10,  na  skrzyżo
waniu  ulic Skoczowskiej  z  Domi
nikańską,  mieszkanka  naszego 
miasta  jadąc  w  kierunku  Sko
czowa  z  nieustalonych  przyczyn 
wywróciła swój samochód  —fiata 
126p.  Śledztwo  w  loku. 

25.5.96  r. 
O godz. O godz. 20.50  Komisariat 
Policji  w Ustroniu  otrzymał  zgło
szenie  o  włamaniu  do  domku 
w  Ośrodku  Wczasowym  Zakła
dów  Tworzyw  Sztucznych  „Kry 
wałtEłk"  na  ul.  Jelenica.  Spraw

27.5.  —  Przeprowadzono  wizję 
lokalną  z pracownikami  Wydzia
łu  Ochrony  Środowiska  UM 
i sprawdzono  wyciek  z szamba  na 
jednej z posesji przy  ul.  Drozdów. 
Wydano  odpowiednie  polecenia. 

Na  parkingu  przy  stadionie 
„Kuźni "  zlokalizowano  porzuco
ny  samochód.  Odnaleziono  właś
ciciela i nakazano usunięcie pojaz
du. 

Kon t ro la  p o r z ą d k ów  na  pry
watnych  posesjach  i  wokół  do
mów  wczasowych  na  Jaszowcu. 

24.5.  —  Stwierdzono  zanieczy
szczenie błotem  i gliną  ulic Szpita
lnej i Leczniczej. Nakazano  inwes
torowi  uprzątnięcie  terenu. 

25.  i  26.5.  —  Kontrola  terenów 

cy  po  wypchnięciu  drzwi  skradli 
telewizor, radio  i odkurzacz.  Stra
ty  oszacowano  na  około  1000  zł. 

25.5.96  r. 
O  godz. godz.  21.30 na ul. 3 Maja 
kierująca  skodą  favorit,  miesz
kanka  Sosnowca  będąc  w  stanie 
nietrzeźwym  (0,95 prom.)  zjecha
ła na  lewe pobocze  i najechała  na 
latarnię  drogową. 

26.5.96  r. 
Na  ul.  Armii  Krajowej, kierujący 
fiatem  126p, mieszkaniec  Chorzo
wa z niewiadomych  przyczyn wje
chał  na  zaparkowany  samochód 
BMW,  obywatela  Niemiec,  po 
czym  oddalił  się z miejsca  zdarze
nia. 

27.5.96  r. 
O  godz.  15.15, na  ul.  Wiślańskiej, 
kierujący  peugeotem  306,  miesz
kaniec Cieszyna podczas  wykony
wania  manewru  wyprzedzania 
fiata  126p jadąc z nadmierną  prę
dkością  stracił panowanie nad  po
jazdem  i wpadł do  rowu.  Sprawca 
ranny. 

28.5.96  r. 
O  godz.  00.25,  na  ul.  Polańskiej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Wisły,  kierującego  „maluchem". 
Wynik  badania  alkometrem,  2,48 
prom. 

28.5.96  r. 
40  minut  po  północy  zatrzymano 
znajdującego się w stanie  nietrzeź
wym mieszkańca  Ustronia,  kieru
jącego  VW  passatem.  Wynik  ba
dania  alkometrem  —  0,32  prom. 

28.5.96  r. 
O  godz.  9.30  na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący  fiatem  126p,  mieszka
niec Ustronia doprowadził  do  ko
lizj i  z  mieszkanką  Żywca  jadącą 
hyundayem.  Sprawcę  kolizji  uka
rano  mandatem  w  wysokości  30 
złotych. 

28.5.96  r. 
O  godz.  12.00, na  ul.  Wiślańskiej, 
nieletni  mieszkaniec Ustronia  kie
rujący  fiatem  126p,  stracił  pano
wanie  nad  pojazdem  i  uszkodził 
płot.  Sprawę  przekazano  do  Wy
działu  dla  nieletnich  Sądu  Rejo
nowego  w  Cieszynie. 

(M.P.) 

zielonych  na  terenie  miasta  pod 
kątem przestrzegania  przez  kiero
wców zakazów  wjazdu i parkowa
nia. 

27.5.  —  Nakazano  uprzątnięcie 
ul.  Szpitalnej  i  Sanatoryjnej  po 
ukończonych  pracach  drogo
wych. 

Kontrola  stanu  technicznego 
znaków  i  tablic  reklamowych 
w  Ustroniu. 

29.5.  —  Szczegółowa  kontrola 
p o r z ą d k ów  przy  ul.  Katowick ie j. 

Do  komendy  SM  wpłynęły 
skargi  mieszkańców  Hermanie. 
Na  nowym  parkingu  miejskim  sy
stematycznie  zaczęły  parkować 
samochody  ciężarowe  i  autobusy 
często  zakłócając  ciszę  nocną. 
Wprowadzono  bezwzględny  za
kaz  parkowania  tam  ciężkich  po
jazdów.  (mn) 
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Fot.  W.  Suchta 

27  m a ja  w  dn iu  Święta  Ludowego  członkowie  prezydium 
Zarządu  Miejsk iego  PSL  w  Ust ron iu  złożyli  wiązanki  kwiatów 
na  grobach  zasłużonych  działaczy  ludowych:  J a na  Błaszczyka, 
Jana  K o h u ta  i  Wincentego  Kędzierskiego. 

Po  po łudn iu  t radycyjn ie  spo tkano  się  na  festynie  w  Dobce. 
Zbiera jące  się  chmury  nie  odstraszyły  cz łonków  Polskiego 
St ronnic twa  Ludowego  i  l icznych  gości  ludowców,  wśród 
których  znaleźli  się: p rzewodniczący  Rady  Miejskiej  Franciszek 
Korcz,  zastępca  burmis t rza  Tadeusz  Duda,  przewodniczący 
Za rządu  Wojewódzk iego  N S ZZ  „So l idarność"  Ro ln ików  In
dywidualnych  Roman  Chomicki ,  dowódca  strażnicy  Straży 
Granicznej  na  Poniwcu  Jerzy  Górecki.  Obowiązki  gospodarza 
pełnił  prezes  ZM  PSL  Jan  Kubień.  Bardzo  ładnie  zagospodaro
wane  przez  leśników  i  urokl iwie  po łożone  pole  b iwakowe 
w  Dobce  zachęca  do  biesiady  i  dob rej  zabawy.  Na  festynie 
spożywano  oczywiście  jajecznicę,  inne  po t rawy  i  napi tk i,  do 
tańca  przygrywał  zespół  muzyczny. 

P o s i a d a my  w o l ne  m ie j sca  w  a u t o k a r ze  na  t ras i e 
U s t r o ń  —  Z g o r z e l ec  —  D r e z no  —  Kassel 
—  D o r t m u n d  —  B o c h um  —  E s s en  —  Du i sbu r g 

—  N e u k i r c h en  V l u y n . 
W y j a z d:  1 9 . 0 6 . 96  r . 

Informacje: Klub  Sportowy  „Kuźnia  Ustroń",  lei.  5424:12  w  godz. 
9—13  lub  Wisła  teł.  552838  wieczorem. 

Zarząd  Miasta  Ustronia 
Rynek  1,  tel.  542609 

ogłasza przetarg  nieograniczony 
na  remont  ul. Jastrzębiej  w  UstroniuDobce 

1.  Zakres rzeczowy: profilowanie podbudowy  masą  i ręczne  ułożenie 
dywanika  z  masy  bitumicznej  o  gr.  5 cm  i  powierzchni  728  m2 

2.  Wymagany  termin  realizacji zamówienia: 26.06.1996 r. 
3.  Warunkiem  udziału  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  jest 
wniesienie  wadium  w  wysokości  500  zł  w  kasie  UM   najpóźniej  do 
13.06.1996  r.  do  godz.  15.00 
4.  Formularz  zawierający  specyfikację  istotnych  warunków  zamó
wienia  można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Technicz
noInwestycyjnym  Urzędu  Miejskiego,  pok.  32  w  godz.  od  7.00  do 
15.00  w dni  robocze,  (tel.  542609).  Cena  formularza  wynosi  5 zł 
5.  Zamkniętą  kopertę,  zawierającą  ofertę,  należy  złożyć  w  Urzędzie 
Miejskim w  Ustroniu  (II  piętro,  pok.  32) w terminie do  13.06.1996  r. 
do  godz.  15.00 
Koperta  powinna  być  oznaczona: 
„ofert a  w sprawie  przetargu  na  remont  ul.  Jastrzębiej   w Ustroniu" 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentami jest  Naczel
nik Wydziału Technicznolnwestycyjnego mgr inż. Andrzej Siemiński 
(tel.  542609) 
6.  Otwarcie  ofert nastąpi  w siedzibie  UM  w sali sesyjnej nr  24 w dn. 
14.06.1996  r.  o  godz.  14.30. 
7.  W  przetargu  mogą  brać  udział  wykonawcy,  którzy  spełniają 
wymogi  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Radny  Jan  Szwarc  po swej   interwencji  otrzymał 
odpowiedź Telekomunikacji  Polskiej  S. A., któr ą 
poniżej   publikujemy . 

W odpowiedzi na skargę z dnia  19.02 96. r. otrzymaną  w dniu  18.03.96 
r.  uprzejmie  informujemy,  że  podtrzymujemy  nasze  dotychczasowe 
stanowisko  wyrażone  w piśmie  znak:  SM/PZ8a/96  z dnia  10.01.96  r., 
jednocześnie  wyjaśniamy  iż opóźnienie  w ralizacji  sieci  abonenckiej  na 
terenie  osiedla  domków  jednorodzinnych  w  Ustroniu  przy  ulicach: 
9 Listopada, Spacerowej, Gałczyńskiego,  Kasprowcza, Staffa i Tuwima 
spowodowane  zosla ło  koniecznością  p rzepro jek towan ia  przebieyu  sieci 
telekomunikacyjnej w centrum  Ustronia  zgodnie  z decyzją  o  ustaleniu 
warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  z  dnia  23.01.95  r. 
wydaną  przez  Burmistrza  Miasta  Ustroń.  Wskutek  wyłączenia  z wyżej 
wymienionego  pozwolenia  na  budowę  przedmiotowego  odcinka  sieci, 
jakiekolwiek  roboty  budowlane, w tym również  budowa sieci instalacyj
nej  nie  mogą  zostać  podjęte,  zgodnie  z  artykułem  90  ustawy  z  dnia 
7  lipca  1994 r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  Nr  89 poz. 414).  Możliwość 
prowadzenia robót  uzależniona jest od przeprojektowania  lej części sieci 
telekomunikacyjnej oraz  uzyskania  stosownych  uzgodnień  i  zezwoleń. 
Zakład  Telekomunikacji  zlecił  wspomiane  przeprojektowanie  sieci  do 
Biura Projektów „Eurosystem" w Katowicach. Z uwagi na  pracochłon
ność  prac  projektowych  oraz  procedurę  administracyjną  w  uzyskaniu 
uzgodnień  i pozwoleń  wykonanie  robót  przewidziane jest na  II  półrocze 
1996 r.  Realizacja  wniosków  o przyznanie dostępu  do  sieci TP  S. A. dla 
mieszkańców osiedla będzie możliwa dopiero po wykonaniu  określonych 
powyżej  robót.  Odnośnie  zainstalwania  stacji  telefonicznej  w  firmie 
„Lex" — J. Kotarska  i G.  Knopek  s.c. wyjaśnia  się, że przyłącze  zostało 
wykonane  bezpośrednio  z  obiektu  kablowego.  W  związku  z  czym  nie 
wymagało  cytowanych  powyżej  uzgodnień  formalnoprawnych. 
Niezależnie  od  powyższego  uprzejmie  przepraszamy  za  stosunkowo 
długie  oczekiwanie  na  zainstalowanie  stacji  telefonicznych. 

Zca  dyrektora  d/s  Usług  i  Rozwoju 
inż  Bogusław  Beck 

0  ustosunkowanie  się  do  listu  Telekomunikacji 
Polskiej   S.  A.  do  radnego  Jana  Szwarca  po
prosiliśmy  zastępcę  burmistrz a  Tadeusza  Dudę: 
Pracownicy  Urzędu  Miejskiego  muszą  kierować  się  wymogami  prawa 
budowlanego,  a obowiązkiem  każdego  inwestora,  nie  tylko  Telekomu
nikacji Polskiej S. A., jest  uzgadnianie  planu  prac  z UM, co pozwala  na 
zachowanie  ładu  inwestycyjnego. 

Decyzja  o  ustaleniu  warunków  zabudowy  i zagospodarowania  tere
nu, na którą  powołuje sięTP S. A., weszła w życie 23 stycznia  1995 roku, 
minęło więc półtorej roku. Określiliśmy  w niej pewne warunki, które ma 
spełnić  TP  S.  A.,  nie  wymagające  całkowitego  przeprojektowania, 
a  jedynie  dostosowania  do  naszych  wymogów.  O  tym,  iż  nie  były  one 
wygórowane  świadczy  fakt, że w innych  dzielnicach  uporano  się z nimi 
1 tam  telefonizacja  postępuje.  Trudno  mi  powiedzieć,  dlaczego  akurat 
część  ulic  9  Listopada,  Spacerowej,  Gałczyńskiego,  Kasprowicza, 
Staffa, Tuwima  i Partyzantów  została  pominięta.  Wydaje mi się, że TP 
S.  A.  ma  na  celu  skłócenie  mieszkańców  i  wprowadzenie  atmosfery 
niezadowolenia,  bo nie  umiem  znaleźć  innego  wytłumaczenia.  Musimy 
pamiętać,  że  wymienione  ulice  znajdują  się  w  centrum  miasta  i  nie 
możemy pozwolić na prowizorkę,  bezplanowe  inwestycje, bo  spowodu
ją  one  chaos  budowlany.  Telekomunikacja  miała  wystarczającą  ilość 
czasu,  by  złożyć  odpowiednią  dokumentację.  Najłatwiej  odpisać  rad
nym,  że  opóźnienia  zaistniały  z  winy  urzędu.  Każdy  inwestor  mógłby 
mieć pretensje do burmistrza  np. Dyrekcja Dróg  Publicznych  w Krako
wie za  to, że przy planach  budowy  drogi  szybkiego  ruchu  postawiliśmy 
warunek  o  strefie  wygłuszeń,  nasadzeniach  i wiele  innych.  Tak  się  nie 
dzieje,  ponieważ  wiadomym  jest,  że  istnieje  prawo  budowlane,  do 
którego  trzeba  się stosować.  Do dnia  dzisiejszego mimo  wielokrotnych 
interwencji  burmistrza  Hanusa  oraz  moich  do  oddziałów  Telekomuni
kacji  w  Ustroniu,  Cieszynie,  BielskuBiałej  nie  złożono  w  Urzędzie 
Miejskim  odpowiednich  poprawek  i planów.  Dla Telekomunikacji  jest 
to  „tylko "  półtora  roku. 

Uważam,  że  odpowiedź  zcy  Dyrektora  d/s  Usług  i  Rozwoju,  inż 
Bogusława Becka na skargę radnego Jana  Szwarca jest mało  wyważona, 
uproszczona,  w  sposób  nieobiektywny  wskazująca  władze  Ustronia 
jako  winne  zwłoki  w  instalowaniu  telefonów  w cenlrum  Ustronia.  Po 
prostu  niegrzeczna.  Rozumiem  irytację mieszkańców  ulic 9  Listopada, 
Spacerowej,  Gałczyńskiego,  Kasprowicza,  Staffa, Tuwima  i  Partyzan
tów,  skoro  telefonizacja  postępuje już  na  terenie  Hermanie,  Nierodzi
mia,  a  centrum  zostało  pominięte.  Telekomunikacja  musi  złożyć 
odpowiednią  dokumentację  w naszym  urzędzie,  a  wtedy  my  będziemy 
mogli  podjąć dalsze  działania. 
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MALARSTW O  SIKORÓW 
Tradycyjnie  już  w  Galerii 

przy  Bibliotece  Miejskiej 
w  Gliwicach,  otwarto  wysta
wę  prac  artystów  ustrońskie
go Stowarzyszenia  Twórczego 
„Brzimy" .  Opiekunem  galerii 
i  współorganizatorem  obok 
Kazimierza  Heczki,  jest  uro
dzona  w  Wiśle  Urszuli.Cieś
lar.  Tym  razem  gliwiczanie 
mają  okazję  podziwiać  prace 
braci  Jana  i  Stanisława  Siko
rów.  Wystawa  będzie  czynna 
do  20  czerwca. 

Jan  Sikora  urodził  się 
w 1953 roku w Ustroniu.  Prze
pracował  22  lata  jako  frezer 
w  Zakładach  Kuźniczych. 
Malarstwem, podobnie jak  je
go brat,  zainteresował  się pod 
wpływem  ojca  Franciszka. 
Maluje  tylko  obrazy  olejne, 
głównie  pejzaże  beskidzkie 
z okolic  Ustronia,  martwe  na
tury  oraz  kwiaty.  Malarstwo 
uprawia  systematycznie  od  18 
roku  życia  samodzielnie  do
chodząc  do  zgłębienia  tajni

ków sztuki malarskiej.  Wysta
wiał  w  kraju  i  za  granicą,  m. 
in. we Wrocławiu,  Warszawie, 
Jugosławii,  Niemczech,  Bel
gii.  Od  1996  roku  jest  wice
prezesem  „Brzimów". 

Stanisław Sikora  urodził się 
w  1951  roku.  W  latach 
196684 pracował  w Kuźni  ja
ko  elektryk.  Na  rozwój  zdol
ności  malarskich  duży  wpływ 
miał  Jan  Nowak,  kierownik 
Domu  Kultury  „Kuźnik" 
oraz Karol  Kubala  prowadzą
cy  kółko  plastyczne  w szkole. 
Maluje  od  ponad  20  lat.  Wy
pracował  własny  styl  i  orygi
nalność,  szkoląc  systematycz
nie  swój  warsztat  malarski. 
Uczestniczył  w  kilku  ogólno
polskich  plenerach,  wystawiał 
we  Wrocławiu,  Zakopanem, 
Krynicy,  Warszawie. 

Za  działalność  kulturalną 
obaj bracia  wyróżnieni  zostali 
dyplomem  „Z a  zasługi  dla 
miasta  Ustronia". 

(mn) 

Fot.  W.  Suchla 

Oferta na lato 1996 
Hurtowni a  —  Agencja  Handlowa 

w Ustroniu  ul.  Jana  Wantuly  10,  tel.  543586 

zaprasza  Domy  Wczasowe,  Zakłady  Gastro
nomiczne  i  proponuje: 
—  szynki  konserwowe,  konserwy  mięsne, drobiowe,  salami 
—  przetwory  owocowowarzywne 
—  soki,  kawa,  słodycze 
—  zastawa  stołowa:  porcelit  z  Tułowic,  szkło  stołowe, 

sztućce  nierdzewne 
—  mydełka  hotelowe  15  g. 

Do 31 sierpnia  br. dla odbiorców  hurtowych  stosujemy  atrak

cyjne  upusty! Zapraszamy 

SPROSTOWANIE 
Do  informacji o  obwodach  szkół  wkradł  się błąd.  W  granicy 

obwodu  Szkoły  Podstawowej  nr  1 znajduje się ul. Źródlana  od 
nr  149  (tj.  od  os.  Leśników),  a  nie  jak  podaliśmy  od  nr  159. 
Przepraszamy. 

Fol.  L.  Szkaradnik 

Tym  razem  w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  gościł  beski
dzki  folklor,  śpiew,  muzyka,  gawęda  w  wykonaniu  Jacentego 
Ignatowicza  oraz  jego  dzieci  Marty  i  Wojtka.  Jacenty  Ig
natowicz jest osobą  znaną  i popularną  z racji licznych  występów, 
jednak  nasze  miasto  odwiedził  po  raz  pierwszy.  Mieszka 
w Żywcu,  z wykształcenia  jest  pedagogiem,  specjalistą  w dzie
dzinie  rolnictwa.  Z  zamiłowania  jest  folklorystą,  a  przede 
wszystkim  muzykiem.  Od  dzieciństwa  uczył  się  gry  na  in
strumentach  i  całe  swoje  dorosłe  życie  poświęcił  tej  pasji. 
Zgromadził  najbogatszy  na  Podbeskidziu  zbiór  ludowych  in
strumentów  regionalnych  i na jego bazie  utworzył w Żywcu  Izbę 
Regionalną.  Cieszy  się ona  dużym  zainteresowaniem,  a  turyści 

ą  nie  tylko  oglądać  eksponaty,  ale  również  poznać  ich 
dźwięk  i  brzmienie.  Prowadzi  również  bardzo  intensywne 
działania  promujące  folklor  Podbeskidzia,  wydaje  foldery, 
ulotki,  często  gości  na  łamach  czasopism.  Jego  postać  z  in
strumentami  ludowymi  widnieje  na  kilku  widokówkach  i  jak 
powiedziała  Lidia  Szkaradnik  rozpoczynając  koncert,  Jacenty 
Ignatowicz  może  być  żywą  reklamą  Beskidów. 
—  Muzyka  jest  inoją  ogromną  pasją  powiedział  na  wstępie 
gość. — Prezentuję moją muzykę nie tylko w naszym  regionie, nie 
tylko  w  całej  Polsce,  Europie,  ale  miałem  też  okazję  być 
w Indiach. Jednak  najlepiej, najbardziej swojsko czuję się w Bes
kidach. 

Dzieci  pana  Jacentego  zapowiadają  się  na  wspaniałych 
kontynuatorów  tradycji  rodzinnych.  Już  teraz  świetnie  radzą 
sobie  z  opowiastkami,  recytacją,  śpiewem.  Jeśli  nawet  od
czuwają  tremę,  to  zupełnie  nie  dają  tego  znać  po  sobie. 

Na  spotkanie,  22  maja,  przyszła  prawie  setka  ustroniaków, 
wśród  nich  wiele młodzieży.  Goście  mieli  okazję dowiedzieć  się 
z  czego  składa  się  strój  góralski  i  wysłuchać  koncertu  rodzin
nego  na  starych,  unikatowych,  często  zapomnianaych  już 
góralskich  instrumentach  muzycznych  — piszczałkach  pasters
kich, okarynach,  fujarkach, multankach  i innych. Towarzyszyła 
im gawęda na temat  ich historii, sposobu  wykonywania  i grania. 
Dowiedzieli  się też co nieco o zbójnikach oraz o tym, co zdarzyło 
się  przed  dwustu  laty  w  karczmie  w  Jeleśni,  gdzie  ładna 
„dziełcha  sprzedawała  gorzołkę,  wino  i  piwo": 

Przyszło  ci  tam,  przyszło,  trzech  bandrusów  do  dnia, 
hej,  siądneli  za  siołem,  dziachnyli  se  ognia. 
Ognia  se  dziachnyli,  julki  zajulili, 
Hej  piknóm  karcarecke  do siebie  tulili. 

Jednemu  z  nich  dziewczyna  bardzo  się  spodobała,  ale  go  nie 
chciała  i  zaśpiewał  jej  na  koniec. 

Jak  mnie  Maryś  nie  kces,  pocałuj  mnie  gdzie  kces. 

(mn) 
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Ogłoszenia drobne 

Sprzedam frytkownicę gastronomicz
ną. Ustroń  Hermanice ul. Wodna  9. 

Tanio  sprzedam  okna  i  drzwi  bal
konowe  (używane)  tel.  542285  do 
17.00 i 543412 po  17.00. 

Sprzedam  mercedesa  124,  rocznik 
1989, tel. 543081. 

Materiały  wystroju  wnętrz  i elewacji: 
boazerie panelowe PCV, podłogi pa
nelowe,  sufity,  listwy  wykończenio
we.  Sprzedaż,  wykonawstwo,  raty. 
Ustroń, ul. Wybickiego 5, codziennie, 
tel. 542474 po 16, Cieszyn, ul. Kor
fantego  35,  tel.  524484  w  godz. 
9—16. 

Wynajmę na biuro 2 pokoje z telefo
nem — 36 m2, na Zawódziu. Wiado
mość: Katowice  tel. 584280. 

Sprzedam  mercedesa  124,  rocznik 
1989, szeroka  listwa,  tel.  543081. 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dywa
nów,  tapicerki meblowej  i samocho
dowej. Tel. 54—38—39 w godz. 7—9, 
17—20. 

Kupię  większą  działkę  budowlaną. 
43251  Pawłowice  Śląskie,  ul.  Gór
nicza 9c/2. 

—  pokrycia  dachowe  da
chówką  (BRAAS, 
ROBEN,  HUGUE
NOT  FENAL  itp.), 
blachą. 

—  inwestycje  i  remonty 

Sprzedam  sprzęt  blachars
kobudowlany.  Cieszyn,  ul.  Chrob
rego 29, tel. 521168. 

ekspozycja 
8 . 0 0  1  6 . 0 0 

Ruszyła  budowa długo oczekiwanej obwodnicy.  Pierwsze prace ziemne 
udokumenlowal  na  fotografiach  Henryk  Cieślar.  Na  lej  widocznej 
powyżej  widać  jak  blisko  os.  Manhatan  pobiegnie  nowa  droga. 
Zaniepokojonych  mieszkańców  osiedla  interesuje  czy  powstaną  tzw. 
ekrany  dźwiękochłonne.  Radny  L.  Werpachowski  ustalił,  że  droga 
przebiegać  będzie  w  odległości  mniejszej  niż  80  m  od  bloku  nr  5, 
natomiast  w  kontrakcie  między  inwestorem  i  wykonawcą  zawarto 
warunek  wykonania  ekranów.  Fol.  W.  Suchta 

Wystawy: 

Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i K.  Heczkowie  —  wy
stawa  i  sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 

Wystawy  czasowe: 
wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych:  „Ustrońskie  miesz
kania  z okresu  międzywojennego" 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996 

wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach" 
B.  i  K. Heczkowie,  ul.  J.  Błaszczyka  19,  tel.  541100 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej,  tel.  543244 
— zajęcia  stałe  w kołach  zainteresowań. 

Imprezy kulturalne 

10.06.1996  r.  Wernisaż  wystawy  ekologicznej:  „Ścieżki  rowerowe 
poniedziałek  —  przykłady  rozwiązań"  —  czynna  do  22.06. 
godz.  17.00  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

11.06.1996  r.  Inauguracja  DNI  WALK I  Z  RAKIEM 
wtorek  Charytatywny  Koncert  Estrady  Ludowej  „Czantoria " 
godz.  15.30  Sala  kinowa  Szpitala  Uzdrowiskowego 

15.06.1996  r.  Festyn  Międzyszkolny 
sobota  wystąpią: „Wolna  Grupa  Bukowina"  oraz Elżbieta  Ada
godz.  16.00  niak  — Amfiteatr 

Imprezy sportowe 

Mecze  piłkarski e  o mistrzowstwo  „Aklasy " 
6.6.1996  r. czwartek  godz.  17.00  Kuźnia —  LK S  Strumień 
9.6.1996  r. niedziela  godz.  17.00  Kuźnia  —  Piast  II   Cieszyn 

Kino „Zdrój'   ul.  Sanatoryjna  7  (baseny) 

31.5.—6.6.1996  r.  godz.  16.00  JUMANJI 
19.00  CASINO 

6.6.1996  r. KINO  NOCNE  21.15  GOLDENEYE 
7.6.—13.6.1996  r.  godz.  16.00  ZAPOMNIJ  O  PARYŻU 

19.00  PREZYDENT  —  MIŁOŚĆ... 
13.6.1996  r. KINO  NOCNE  —  22.00  DORWAĆ  MAŁEGO 
14.6.—20.6.1996  r.  godz.  16.00  SŁODKOGORZKO 

19.00  GORĄCZKA 

Ścieżka  dla  rowerzystów  gotowa.  Fot.  W.  Suchta 
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W  poniedziałek,  13  maja 
dowiedzieliśmy  się,  że  nasza 
szkoła  została  zaproszona  do 
wzięcia  udziału  w  teleturnieju 
„Szóstka na szóstkę" i w skła
dzie  Magda  Drózd,  Wojtek 
Lerich,  Agnieszka  Szotkows
kai Ania Pietrzak będziemy ją 
reprezentować. 

Nagranie  zostało  zaplano
wane na  piątek  17 maja  w oś

z  ulgą.  Jako  jedyni  odpowie
dzieliśmy  prawidłowo  na
wszystkie zadane  pytania.  Na 
koniec  dowiedzieliśmy  się,  że 
emisja programu  odbędzie  się 
na  początku  przyszłego  roku 
szkolnego, a ogólnopolski fi
nał  w  1998  roku. 

Serdeczne  podziękowania 
składamy  burmistrzowi  Kazi
mierzowi  Hanusowi  za  spon

rod ku telewizyjnym we Wroc
ławiu,  a więc zostały  nam  tyl
ko  cztery  dni  na  powtórzenie 
wiadomości  z  fizyki ,  chemii, 
geografii  i  języka  obcego. 
W  teleturnieju  bierze  udział 
sześć szkół z każdego wojewó
dztwa, a zwycięska  szkoła  bę
dzie  reprezentować  wojewó
dztwo  w finale  ogólnopols
kim.  Regulamin  pozwala  na 
wybór pytań  za 3, 2 i  1  punkt, 
z dziedziny,  którą  się  wylosu
je. Są jednak  dwie niestresują
ce możliwości  łatwego  zdoby
cia  niezbędnych  punktów 

los szczęścia  i moje  hobby. 
W  związku  z małą  ilością 

czasu  na przygotowanie  nie 
byliśmy optymistycznie  nasta
wieni. Wyjechaliśmy w czwar
tek, aby w piątek rano w pełni 
rozluźnionym  przystąpić do 
konkursu.  Nagranie  rozpo
częło się o godz.  10.00,  studio 
wyglądało  szokująco.  Wyso
ka  hala  z mnóstwem  reflek
torów  i nieustannie poruszają
cymi  się  operatorami  kamer. 
Atmosfera  była  napięta.  Na
sze  nerwy  spotęgowane  były 
jeszcze gorącymi  światłami  re
flektorów.  Wylosowaliśmy 
dwa  pytania  z języka  obcego 
i  jedno  z  geografii.  Poszło 
świetnie,  więc  odetchnęliśmy 

sorowanie  naszego  wyjazdu 
oraz  opiekunom:  Annie 
Szczepańskiej,  Marii  Dere
niuk,  Beacie  Boboli  i Andrze
jowi  Borowieckiemu  oraz fir
mie  „Gazela". 
Wojtek,  Magda,  Agnieszka, 
Ania 

Szkoły do teleturniju  „Szós
tka  na  szóstkę"  typowały  ku
ratoria.  Były  to najlepsze pla
cówki  w woj. bielskim,  a  oce
ny  dokonano  na podstawie 
wyników  w nauce z ubiegłego 
i  obecnego  roku  szkolnego. 
Obok  naszej  Jedynki"  star
towały szkoły z BielskaBiałej, 
Brzezinki,  Inwałdu  i  Wado
wic. W tej chwili SP1 z Ustro
nia jest  jedynym  reprezentan
tem  naszego  województwa. 

Teleturniej  organizowany 
jest pod  patronatem  Minister
stwa Edukacji Narodowej  i je
go  ekspert  Ewa  Repsch  cały 
czas czuwa  nad  prawidłowym 
przebiegiem  konkursu.  Auto
rami  pytań  (z  zakresu  szkoły 
podstawowej)  są  eksperci 
z  poszczególnych  dziedzin, 
a  także  telewidzowie,  nagra
dzani za nadesłanie ciekawego 
pytania. 

W dniach 6—8  czerwca 
tj . w czwartek,  piątek i sobotę 

motel  M A R A B U 
zaprasza  codziennie  na  dyskotekę. 

Wstęp  wolny 

Zarząd  Miasta  Ustronia 
o g ł a s za 

przetarg  ofertowy 
na  dz i e r żawę  l o k a l u  u ż y t k o w e go  p o ł o ż o n e go 
w  U s t r o n i u  p rz y  ul . R y n ek  7  o  pow ie rzchni 

7 4 , 81  m2  na  o k r es  3  la t . 
Ofert a  winna  zawierać: 
1)  proponowaną  stawkę  czynszu  za  1 m2  nie  mniej  niż  aktualnie 

obowiązująca  stawka  w  wysokości  9,14  zł +  22% V AT, 
2)  rodzaj  proponowanej  działalności. 
Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  14.06.1996  r. o godz.  13.30  w  sali 
sesyjnej  tut.  Urzędu. 
Uczestnik  przetargu  winien  najpóźniej  do  godz.  14.00  w dniu 
13.06.1996  r.  wpłacić  w  kasie  Urzędu  zaliczkę  na  poczet  czynszu 
w  wysokości  1.000  zł. 
Uchylenie  się wygrywającego  przetarg  od  zawarcia  umowy 
skutkuje  przepadkiem  wadium. 
Oferty  należy  składać  w zalakowanej  kopercie  w terminie  do 
13.06.1996  r.  do  godz.  14.00  w  Sekretariacie  Urzędu  Miejskiego 
w  Ustroniu. 
Przetarg  zostanie  poprzedzony  wstępną  kwalifikacją  ofert 
i  w  związku  z tym  Zarząd  Miasta  w Ustroniu  zastrzega  sobie 
prawo  wyboru  oferenta  i unieważnienia  przetargu  bez  podania 
przyczyny. 

Zwracam  się  z prośbą  o posprzątanie  swoich  obejść,  naprawę 
ogrodzeń,  elewacji, a  także  o ukwiecenie  ogródków,  balkonów  i  para
petów  okiennych.  Poprawi  to  wygląd  estetyczny  naszego  miasta. 

Przypominam  właścicielom  obiektów  prowadzących  działalność 
gospodarczą,  zarządcom nieruchomości,  kierownikom  budów  o ure
gulowanie  umowami  wywozu  śmieci  z prowadzonej  działalności 
gospodarczej.  Umowy jak  i ilość śmieci  udokumentowane  fakturami 
będą  skrupulatnie  kontrolowane. 

Burmistrz  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

Fot.  W.  Suchta 

ZARZĄ D  MIAST A  UZDROWISK A  USTROŃ 
43450  USTROŃ,  RYNEK 1 

ogłasza 

przetarg  nieograniczony 
na wykonanie  „Odprowadzenia  odcieków z wysypiska śmieci  w Ustro

niu do  kanalizacji  sanitarnej" . 
1.  Zakres  robót  obejmuje: 
—  wykonanie ciągu kanalizacyjnego z rur  PCV śr. 90 mm  —mb  135 
i  śr.  160 mm  — mb  133, 
—  studnie  rewizyjne z kręgów  betonowych  śr.  1000  mm  szt.  6. 
2.  Wymagany  termin  realizacji  15.09.1996 r. 
3.  Formularz  zawierający  specyfikację  istotnych  warunków  zamó
wienia  można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska 
i  Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego,  pok.  25  w  godz.  8.0015.00.  Cena 
formularza  50  zł. 
4.  Osoba  upoważniona  do  kontaktu  z oferentami: Jan  Sztefek,  pok. 
25  Wydział  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa. 
5.  Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  „Odciek  z wysypiska" 
należy  złożyć  w sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  Ustroń  w  terminie 
do  dnia  19.06.96  r.  godz  14.00. 
6.  Warunkiem  udziału  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  jest 
wniesienie  wadium  w wysokości  1.500  zł w kasie  UM  w  terminie  do 
19.06.96  r.  godz.  14.00. 
7.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  UM  pok.  24  (sala  sesyjna) 
w dniu  20.06.1996  r. o godz.  13.00. 
UWAGA ! W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają 
wymogi  określone  w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 
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Na zdjęciu jeden  z nielicznych  alaków  ustrońskich  oldboyów,  podczas 
rozegranego 27 maja meczu ze swymi rówieśnikami z BielskaBiałej. Nie 
zdołali  jednak  pokonać  ich  bramkarza,  zaś  bielszczanie  zaaplikowali 
ustroniakom  3 gole.  Fot.  W.  Suchta 

I
Bez  straty  punktu  występują  w  rundzie  wiosennej  piłkarze  Kuźni 
Ustroń. W swym kolejnym meczu pokonali na wyjeździe LK S  Jasienicę 
5:1. Mecz był intersującym widowiskiem, zwłaszcza  w drugiej połowie, 
choć  przewaga  ustroniaków  przez  cały  mecz  była  bezdyskusyjna.  Juź 
w 15 min. Krystian Wawrzyczek  strzałem z prawego skrzydła w okienko 
zdobywa pierwszego gola.  Następnie z 20 m na 2: :0 podwyższa  Maciej 
Szatanik, zaś w 32. przypadkową  bramkę zdobywa Jasienica. W drugiej 
polowie w 49 min. bramkę znowu  strzela K. Wawrzyczek, w 56 min. po 
silnym  strzale  M.  Szatanika  odbitą  przez  bramkarza  piłkę  dobija 
Andrzej   Krzystek  i  jest  4 :1.  Wynik  spotkania  ustala  w  70  min.,  po 
ominięciu  czterech  piłkarzy  Jasienicy  i bardzo  ładnym  strzale,  kapitan 
Kuźni  Janusz  Szalbot. 

Najgroźniejsi  rywale  Kuźni  na  drodze do  awansu,  piłkarze  Strumie
nia, pokonali Piasta II Cieszyn 3 :0. Utrzymano  też wynik  poprzedniego 
spotkania, gdy to musiano mecz w Strumieniu  przerwać na 3 min. przed 
końcem  przy  stanie  3:3.  Tabeli  „Aklasy"  przewodzi  nadal  Kuźnia 
  53  pkt.  (bramki  —  66:23)  przed  LKS  Strumień  48  pkt.  (60:24). 

W czwartek  6 czerwca  Kuźnia  gra  na  własnym  boisku  ze Strumieniem, 
v niedzielę 9 czerwca, również na własnym  boisku  z Piastem  II  Cieszyn. 

Emocje  towarzyszyć  będą  na  pewno  meczowi  oldboyów  w  piątek 
7  czerwca  o  godz.  17  na  stadionie  Kuźni.  Zmierzą  się  jedenastki 
prowadzone  przez  byłych  reprezentantów  Polski:  Zygfryda  Szoltysika 
i Jana  Gonolę. 

Taki se bajani 
Porobiły  misie  wrzody.  Kiesi  Lelón  prziyszeł  ze slóżby  i  widzi, 

że jo  tak  ciyrpiym.  Poszel  kajsi,  a jak  prziszel  po  czasie,  przinós 
zajyncze  sadło.  Prawi  że  to je  nejlepszy  lyk.  Pokroi  to  sadło  na 
kąski,  nadrzilszmatek,  poprziyklodolmi  kaj  trzeja,  poobwiązywoł 
i  tak  kozol  zustawić  do drugigo  dnia.  Jak  mie  to zaczlo  boleć,  jak 
mie  drzilo,  zdało  sie  że  bydym  po  ścianie  lazła.  Wrzeszczalach, 
wie la sie  dało,  ale  Łelón  mie  wachowol.  Po  czasie  mi  ulżyło,  a na 

1  drugi  dziyń.juk  prawił,  wszystko  było  dobrze,  wrzody  sie  straciły. 
Po  dzisio,  jak  se  spómnym,  to  tak  se  myślym  —  skąd  tyn  mi gol 
wiedziol  że  zajyncze  sadło  je  dobre.  Lelón  mioł  jyny  pomyślunek, 
żeby  nóm  pumóc  jak  trzejy  było,  czy  cos i majstrować,  ale  nie  doł 

\  nóm  krzywdy  zrobić.  Chocioż  prowde  powiedzieć,  to  miyndzy 
sobóm  wiela  razy  my  sie  wadzili,  a  nie  roz  pobili  —  ale  to je  co 
inkszego  —  cudzym  lod  nas  wara.  Poradził  sie  aji  dać  do  bitki 
z  wiykszym  synkym  lod  siebie,  jak  widzioł,  że  nas  kiery  tyrpie, 
przezywo,  czy  bije.  Kiesi  też  na  kamiyńcu,  jak  żech  z  Lelónym 
pasła  krowy,  jakisi  wielki  synek  zaczyl  mie  drzić  za  włosy 
i  szpat nie  przezywać.  Jo  wrzeszczym  Lelón  poszel  nagnać 
krowy,  na  roz  Lelón  leci  ku  nóm  z  jakómsikej  karkoszkóm 
w gorści.  Synek  sie jeszcze  stawio,  Lelón  podeszeł,  nagiyrzył  sie 
i prawi:  łodyńć,  bo jak  ci kopnym  do  lajera,  to  ci  bydzie  trzi  dni 
grol,  a co godzinę  to  inaczyj.  Synek  sie  dziwo,  gymbe  rozdziawił 
i zaczyl  sie pumalu  cofać  aż sie z wyrtnyl  i pogzul  ku  rzyce.  Takich 
wiecy  było  wiyncyj,  zaś przezywani  sie było  we zwyku.  Nejwiyncyj 
my  sie  przezywali  skuli  wiary.  Jako  gupi  dziecka.  Tak  żyli  my 
pospołu  i zgodliwie,  ale jak  kómu  co gupigo  pizło  do głowy,  to  już 
wszyscy  sie  przezywali;  baji  tak  —  idzie  świnia  kole  proga,  nie 
pozdrowi  Pana  Boga;  katolik,  nas...  na  stolik,  ze  stolika  sie  leje, 
katolik  sie śmieje  —  taki  rozmańte  wiecy  my  wywrzaskiwali.  Tak 
czasym  se myślym,  że  teraz  starzi  leż  majóm  taki  gupi  chwile  i sie 
wadzóm,  a  isto  prziy  tym  zapóminajóm  o  co  poszło.  A  przeca 
razym  poradzili  my  sie  jajnie  bawić,  pojczować  książki,  prziy 
zadaniu  se  putnóc.  Tak  se  pomyśleć,  to  tu  w  Ustroniu  je  isto 
polowa  rodzin  pomiyszanych  i żyjórn  zgodliwie.  Tak  było  i  kiesi, 
jak  trzeja  było  sprzągnąć  kónia,  iść  na  pobaby,  na  szkubaczki, 
a już  nie  dej  Boże  do  łognia  czy  powodzi,  to  sie  nie  dziwało,  jakij 
kiery  je  wiary.  Ludzie  szli,  robili   co trzeja  i pumogalijedni  drugim. 
Tak  to je,  że  i radość  i starość  ludzi  jednoczy,  jyny  czymu  gupota 
naszo  to  psuje? 

Hanka  lod  Śliwko  w 

POZIOMO:  1) nazwa margaryny 4) nieudane dzieło 6) rodzaj, 
gatunek 8) na zupę 9) część pożyczki  10) jasnowidz,  przepowia
dacz  11)  latający  koń  12)  mały  Bartosz  13)  listy  od  „życz
liwych"  14)  kochanka  Nerona  15)  udaje  powieść  16)  mecha
nizm  zegarka  17) ważny  w korespondencji  18) wąż z  „Księgi 
dżungli"  19) pełna  gotówki  20)  środek  odurzający 
PIONOWO:  1) broń  sportowa  2)  pruje  fale jeziora  3) szafka 
z napitkami  4) grupa  jeźdźców  5) hiszpański  bohater  w masce 
6) mierzy gorączkę 7) wieko garnka  11) rodzaj kaszy  13) tło 17) 
w talii  kart 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych  liczbami  w  dolnym rogu. Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija  3  czerwca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr   19 
KINO  ZDRÓJ 

Nagrodę 20 zł otrzymuje MON IKAŁYŻBICK A  z Kozakowic 
Dolnych  2.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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