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Rozmow a  z Mariol ą  Kaczmarek ,  narciark ą  alpejsk ą 

Uprawianie  sportu wyczynowo zajmuje sporo czasu.  Jak  radziła 
sobie pani ze  szkolą? 
Prawie mnie  tam  nie było.  Żeby  osiągnąć jakieś wyniki  musia
łam  przez  cały  czas  mieć  kontakt  ze  śniegiem.  Właściwie 
jeździłam  przez  3/4  roku.  Jak  u  nas  nie  było  śniegu,  to  na 
lodowcach.  Nieobecności  w  szkole jednak  nikt  nie  miał  mi  za 
złe.  Rekompensowałam  je  dobrymi  wynikami  i  wszyscy  byli 
dumni,  że  rozsławiłam  szkołę  i  Ustroń. 
Jak się pani czuła na renomowanych zawodach, w tak doborowym 
towarzystwie? 
Fatalnie. Byłyśmy zawodniczkami  z kraju, o którym prawie nie 
słyszano,  kraju  komunistycznego  i  do  tego  bez  pieniędzy. 
Dziewczyny  z innych  ekip przyjeżdżały pięknym  busem, w jed
nakowych  kombinezonach  z  małymi  walizeczkami,  drugim 
samochodem  przyjeżdżały  narty,  trzecim  obsługa:  kierownik, 
lekarz,  masażysta.  Rozpakowywały  się  w  hotelu,  ubierały 
dresiki  i  szły  na  trening.  A  my  samochodem  trenera,  każda 
inaczej  ubrana,  narty  same  sobie  ściągałyśmy,  a  trener  je 
przygotowywał.  Nawet  później,  mimo,  że  dostawałyśmy  już 
jednakowe  ubrania,  to  nigdy  nie  miałyśmy  ani  masażysty,  ani 
lekarza i wszystko było na głowie trenera. Kiedyś zdarzył się taki 
wypadek, że wyskoczył mi dysk. Jadę sobie orczykiem w górę, aż 
tu  nagle  usztywniło  mnie.  Nie  mogłam  się ruszyć,  ani  w jedną, 
ani w drugą stronę. Ktoś mnie zwiózł na dół na plecach, a ja cały 
czas płakałam, bo tak mnie bolało. Doszłam jakoś do hotelu, ale 
co dalej? Trener zaczął mnie masować, a ja się darłam w niebog
łosy.  Usłyszeli  te  krzyki  Włosi,  przybiegli  i pytają  co  się  u  nas 
dzieje.  Trener  mówi,  że  chora  i  tyle.  Przyszedł  austriacki 
masażysta,  położył  mnie  na  jednym  boku,  potem  na  drugim, 
usłyszeliśmy  chrup,  chrup,  potem  mnie  postawił,  przejechał 
palcami  wzdłuż  kręgosłupa  i  byłam  zdrowa.  Powiedział,  że  to 
tylko  dysk,  ale  zabieg  mógł  wykonać  tylko  wykwalifikowany 
masażysta  lub  lekarz. 
Jakie stosunki  panowały  między  zawodniczkami  na  zawodach? 
Bardzo dobre. Nie spotkałam  się żeby jakaś dziewczyna z czołó
wki  zadzierała  nosa.  Owszem  nie  zwracają  uwagi  na  osoby, 
które  zaczynają jeździć,  bo  to  nie jest  ich  kategoria.  Ale  nie są 
zarozumiałe, egoistyczne,  przepraszają, gdy np. wjadą w narty. 
Bardziej zażyłe stosunki  zaczynają  się po czasie, kiedy widzi  się 
ciągle  te  same  osoby  na  zawodach,  przychodzą  coraz  lepsze 
wyniki.  Grałyśmy  razem  w  piłkę  nożną,  bawiłyśmy  się.  Są  to 
bardzo  sympatyczne  dziewczyny.  Co  roku  otwierało  się  sezon 
na zawodach  „pierwszego  śniegu"  Pucharu  Świata w Vald'Ize 
we Francji. Odbywały się od  1 do 6 grudnia. Ja mam  pierwszego 
urodziny, więc przyjeżdżałam  od  razu  na przyjęcie, a na  koniec 
zawodów  w  Mikołaja  wszystkie  ekipy  robiły  sobie  prezenty. 
Tak  było  co  roku,  wszyscy  wiedzieli,  że  mam  urodziny  i  przy 
śniadaniu  śpiewano  mi  „Sto  lat",  składano  życzenia,  mlekiem 
wznosiliśmy  toast  i było  bardzo  sympatycznie,  bo  czuliśmy  się 
jak rodzina. Choć raz pamiętam, zdarzył się tragiczny  wypadek. 

(cd.  na  str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

REGIOIMTOUR  '9 6 
„Rynek  czeski  wydaje  się 

być  niedocenianym  przez  pol
ską  branżę  turystyczną.  Gwał
townie  rośnie  liczba  przyjaz
dów, w tym  także  typowo  tury
stycznych.  (...)  Obserwuje  się 
cały czas  tendencję  wzrostową. 
Rośnie  też  udział  osób o  moty
wacji  typowo  turystycznej, 
a przeciętne  wydatki  tych  tury
stów  osiągają  prawie  80  USD 
na  jedną  osobę."  Tak  udział 
polskich  regionów  w  V  Tar
gach  Regionów  Turystycz
nych  „REGIONTOUR  '96" 
w Brnie uzasadniał  Arkadiusz 
Trefon  z  agencji  Promenada, 

która  była organizatorem  sto
iska  województwa  bielskiego. 
Obok  Ustronia w targach  zde
cydowały  się jeszcze  uczestni
czyć:  BielskoBiała,  Czerni
chów,  Andrychów  i  Jeleśnia. 
Koordynatorem  ekspozycji 
zaprezentowanej  1114  stycz
nia  w  Brnie był  Wydział  Poli
tyki  Gospodarczej  i  Rozwoju 
UW w BielskuBiałej. Ogólnie 
ekspozycja  pod  nazwą  „Pol
skie  Beskidy"  miała  zachęcić 
turystów  do  odwiedzania  po
granicza  polskoczeskiego. 
Poza  Ustroniem  jako  całym 

(cd.  na  str.  4) 

w  i  E J 1EHI EH l i l i l í 
Biuro  Ewidencji  Ludności  Urzędu  Miejskiego  podało  dane 

statystyczne  za  rok  1995.  Łatwo  zauważyć,  że  w  Ustroniu 
mieszka,  rodzi  się,  a nawet  przyjeżdża więcej kobiet  niż  przed
stawicieli  brzydszej  płci.  Generalnie  natomiast  w  porównaniu 
z 280 urodzeniami  w  1980  roku  i  190 w  1990  roku  w  ubiegłym 
roku  przyszło  na  świat  znacznie  mniej  ustroniaków,  co  jest 
zgodne  z  ogólnopolską  tendencją.  Mniej  osób  zamieszkało 
w  naszym  mieście  na  stałe  niż  wyprowadziło  się.  Czyżby  nas 
ubywało? 

31  grudnia  1995  roku  na  stałę  zameldowanych  w  Ustroniu 
było  15.486  osób  w  tym  8.249  kobiet  i  7.219  mężczyzn,  a  na 
pobyt  czasowy  289  kobiet  i  186  mężczyzn  czyli  475  osób.  Na 
stałe  zameldowanych  ustroniaków  przybyło  231,  a  ubyło  301. 
W  1995  roku  urodziło  się  136  dzieci,  78  dziewczynek  i  58 
chłopców.  Zmarło  161  osób,  80  kobiet,  81  mężczyzn. 



(cd. na sir.  1) 

W trakcie testowania nart zginął narciarz, narzeczony  zawodniczki 
francuskiej  Fabien  Serrat.  Do  końca  już  wszystko  odbywało  się 
w ciszy i skupieniu,  by w ten  sposób  uszanować  śmierć człowieka. 
Fabien załamała  się, pozostał jej uraz psychiczny i zrezygnowała ze 
startów. 
Na jakich nartach  pani  jeździła? 
Na  początku  zawodnik  w  ogóle  nie  decydował  na  czym  będzie 
jeździł. Wybierano firmę, która najwięcej oferowała, z korzyścią dla 
całej kadry. A i później, gdy przyszły już sukcesy, wybór nart nie do 
końca był mój, o czym mogłam się przekonać gdy chciałam zmienić 
narty.  Reklamowaliśmy  wtedy  firmę  Völkl  za  co  dostawaliśmy 
kilka par  za darmo  i samochód.  Jednak  dla mnie  te narty  były za 
miękkie,  bo  jeździłam  twardo,  po  męsku.  Trener  powiedział,  że 
zainteresował  się  mną  Rossignol  i  spytał  czy  chciałabym  zmienić 
firmę.  Bardzo  chętnie  się  zgodziłam.  Zrobiono  dla  mnie  12  par 
pięknych,  twardych  rossigniolów,  na  mój wzrost  i wagę z nazwis
kiem  Michalska.  Czekały  na  mnie  w  fabryce.  Trener  Kozak 
z  Zakopanego,  który  nie  darzył  sympatią  Ślązaków,  za  naszymi 
plecami  przedłużył  umowę  z  firmą  Völkl  i  przez  następny  sezon 
musiałam jeździć na  ich nartach. Później trener  Kołaczyk  poradził 
mi  wypróbować  narty  Dynamie.  Dostałam  dwie  pary  zrobione 
specjalnie dla mnie, na próbę. Pech chciał, że było to w roku, kiedy 
się rozbiłam, ale narty mam  do dzisiaj i świetnie się na nich jeździ. 
Dzieci  ze  szkółki  się  ze  mnie  śmieją,  że  mam  antyczne  narty 
i  rzeczywiście,  bo  mają  już  prawie  20  lat. 
Teraz  jest  pani  nauczycielką  wychowania  fizycznego  w  Szkole 
Podstawowej   nr   1.  Jak  pani  ocenia  kondycją  fizyczną  naszych 
dzieci? 
Niestety jest  coraz gorzej. Dzieci  bardzo  mało  się ruszają, a wolny 
czas spędzają przed  telewizorem  lub komputerem. Brak  gimnastyki 
1 ruchu, nieprawidłowe siedzenie wpływa też na skrzywienia kręgos
łupa, które dotykają coraz większą liczbę dzieci. W szkole w ramach 
lekcji WF  staramy  się polepszyć kondycję  fizyczną,  a na zajęciach 
gimnastyki  korekcyjnej  poprawić  wady  postawy.  Są  to  jednak 
2 godziny  tygodniowo,  często  łączonych  lekcji  i możemy  zrealizo
wać  tylko  podstawowe  ćwiczenia  ogólnorozwojowe.  Bez  pomocy 
rodziców niewiele można zrobić. To oni powinni zachęcać dzieci do 
ruchu,  spacerów,  uprawiania  sportu  i  przede  wszystkim  dawać 
przykład.  Czasem  jednak  są  zbyt  zapracowani  lub  zmęczeni  by 
zawieźć  pociechę  na  trening  czy  na  basen  lub  wyjść wspólnie  na 
powietrze,  zresztą  mają  utrudnione  zadanie,  bo  muszą  dowozić 
dzieci  do  innych  miast,  bo  u  nas  nie  ma  hali.  Wydaje  mi  się,  że 
wystarczyłoby już ciągłego mówienia o braku pieniędzy.  Uczniowie 
z Ustronia  osiągają dobre  wyniki  sportowe,  startują  w wojewódz
kich  zawodach,  ale  nie mają  gdzie  trenować.  Koszykarki  z naszej 
szkoły tylko dzięki współpracy  z cieszyńskim  klubem  „Cieszynian
ka" mogą grać i wygrywać. Jednak bez względu na warunki musimy 
pamiętać, że ruch jest bardzo ważny dla rozwoju młodego  organiz
mu,  wzmacnia  go  i uodparnia  na  choroby. 
Prowadzi pani też szkółkę narciarską. Proszę coś powiedzieć o zasa
dach jej funkcjonowania. 
Marzyłam o tym, by założyć klub. Chciałam profesjonalnie zająć się 
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Jednym  z niewielu  miejsc w Ustroniu,  gdzie  mogą  startować  alpejczycy 
jest  stok  na  Poniwcu.  Fot.  W.  Suchta 

dziećmi,  trenować  i  wychować  sobie  narciarza.  Jak  się  połknie 
bakcyla  sportu, to chciałoby się przekazać doświadczenia.  Niestety 
potrzeba  by  wiele pieniędzy.  Szkółka  istnieje już  2  sezon  i jeżdżą 
w niej dzieci z Jedynki" i „dwójki" . Ma charakter czysto rekreacyj
ny.  Chodzi  o  to,  żeby  dzieci  nauczyły  się  jeździć  na  nartach. 
Najpierw  przygotowujemy  się  do  zimy,  a  potem  zjeżdżamy  na 
Czantorii, Salmopolu. Wielu moich znajomych z Ustronia nigdy nie 
miało  nart  na nogach.  Uważają  to  za straszny  grzech, chcieli  więc 
przynajmniej  nauczyć  dzieci  i  tak  się  zaczęło.  Dzieci  mają  swój 
sprzęt, muszą  też być dowożone na  miejsce, choć chcę powiedzieć, 
że rodzice bardzo dobrze ze sobą współpracują  i podwożą  dzieciaki 
na  zmianę.  Szczególnie  pan  Szeja  i  Zamoyjski  mi  pomagają. 
Zawiózł  nas  np.  swoim  samochodem  do  Szczyrbskiego  Plesa. 
Wydaje mi  się,  że miesięczny  koszt  szkółki  300  tysięcy  to  nie jest 
ceny wygórowana za naukę i bardzo fajną zabawę na śniegu. Mogą 
później startować w różnych amatorskich zawodach, bo uczą się też 
jazdy  na  tyczkach. 
Co  trzeba  by  zmienić  w  Ustroniu,  żeby  ludzie  przyjeżdżali  tu  na 
narty? 
W  Ustroniu  przede  wszystkim  brakuje  wyciągów.  Bardzo  lubię 
Czantorię,  związane  są  z  nią  moje  najwspanialsze  wspomnienia, 
lubię tam jeździć z dziećmi na narty,  a kierownik  Sadlik  specjalnie 
dla nas uruchomił  orczyk  i cieszy się, że najmłodsi uczą  się jeździć. 
Warunki  są bardzo dobre  i długo  utrzymuje się śnieg,  ale są  tylko 
dwa  wyciągi. Przy  szczycie,  na  górnej polanie  aż  się prosi  o  mały 
wyciąg. Mogliby tam śmiało jeździć początkujący i dzieci, podobnie 
przy  wyjeździe  z  niebieskiego  szlaku,  przy  dolnej  stacji  kolejki. 
Niedawno byłam z dziećmi w Szczyrbskim Piesie na Słowacji i tam 
działa wyciąg na wyciągu. Nawet na zjeździe skoczni  zainstalowano 
zwykłą,  krótką  linę  z  supełkami  i maluchy  3,4letnie  mogą  sobie 
podjechać w górę.  W Jaszowcu  są  dwa  wyciągi, choć  tam  z kolei 
krócej  leży  śnieg.  Żeby  działały  armatki  potrzebna  jest  tylko 
minusowa  temperatura.  Wprawdzie  są  to  dość  duże  koszty,  ale 
wyciągi mogłyby używać armatek na spółkę. Jeśli chodzi generalnie 
o obiekty sportowe to bardzo brakuje w Ustroniu hali np. takiej jak 
w Brennej i dużego  basenu. 

Rozmawiała:  Monika  Niemiec 
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Zbliżają  się ferie zimowe,  a  to 

oznacza, że na cieszyńskim  sztu
cznym  lodowisku  odbywać  się 
będą  wspaniałe  zabawy  rekrea
cyjnosportowe  dla  dzieci.  Naj
popularniejszą  z  nich  jest  Bal 
Przebierańców.  Na  zwycięzców 
czekają  atrakcyjne nagrody  rze
czowe. 

Już  34 rok  działa  w  Cieszynie 
popularny  Klub  Propozycji, 
wymyślony  i prowadzony  przez 
nestora  polskich  dziennikarzy, 
redaktora  Władysława  Oszeldę. 
Na  temat  działalności  klubowej 
ukazało  się  w  różnych  gazetach 
krajowych  i  zagranicznych  po
nad  cztery  tysiące  informacji 
i  artykułów.  Spotkań  zorgani
zowana  już ponad  1400, a  ucze
stniczyło  w  nich  blisko  1000 
prelegentów. 

101  lat  liczą  sobie  wodociągi 
w  grodzie  nad  Olzą.  Po  raz 

pierwszy  woda  popłynęła  w  lis
topadzie  1894  r.  z  ujęcia  w  Ty
rach  na  Zaolziu. Pompowano  ją 
rurami  o  długości  15  kilomet
rów. 

  * 
W  Cisownicy  znajduje się  re

zerwat  przyrody  Zadni  Ga j, 
który  zajmuje obszar  blisko  6,5 
ha.  Rośnie  w  nim  blisko  40 
okazów  cisa.  Najstarszy  liczy 
ok. 250 lat  i ma  13 m  wysokości. 

*

Osiem wystaw  zorganizowało 
w ub.  roku  Muzeum  Beskidzkie 
w  Wiśle.  Zwiedziło  je  ponad  15 

tys.  osób,  głównie  wycieczki 
szkolne.  Oglądano  szopki  góra
lskie,  beskidzką  kuźnię,  obrazy 
twórców  z  regionu  cieszyńskie
go,  pamiątki  szkolne  i  słynne 
koniakowskie  koronki.  Regu
larnie  swoje  prace  prezentowali 
członkowie  Grupy  Twórczej 
„Wiślanie". 

W  Strumieniu  działa  prywat
na  firma,  za jmująca  się  analizą 
uciążliwości  powietrza  atmosfe
rycznego  w  oparciu  o  specjalny 
program  komputerowy. 
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2  Gazeta  Ustrońska 



W  1995 r. w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  w  Ustroniu  zawarły  związek 
małżeński  94  pary  w  tym  dwie  osoby  posiadające  obywatelstwo 
francuskie  i  ukraińskie. 

W  tym  samym  czasie  przedstawiciele  władz  miejskich  odwiedzili 
i złożyli życzenia  123 Jubilatom,  którzy  ukończyli  80, 85, 90 i więcej lat. 

W  USC  sporządzono 96 aktów  zgonu  z czego 75 osób,  to  mieszkańcy 
Ustronia. 

T*   ćr 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

13 stycznia  1996  r. 
Pelagia  Bodak,  Ustroń  i  Wilhelm  Jaszowski,  Ustroń 
Sylwia  Gruszczyk,  Ustroń  i  Dariusz  Krzywoń,  Goleszów 

*   *  te 
Urząd  Stanu  Cywilnego  w Ustroniu  zwraca  się z uprzejmą  prośbą  do 

par  małżeńskich  mieszkających  w  Ustroniu,  które  wspólnie  przeżyły 
w  małżeństwie  50  i  więcej  lat,  a  nie  zawarły  związku  małżeńskiego 
w  Ustroniu,  o  zgłoszenie  się  w  USC  w  Ustroniu  celem  umożliwienia 
dokonania  formalności  związanych  z  przyznaniem  tym  małżeństwom 
przez  Prezydenta  RP  Medali  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie. 

k.  T"
  

Vi  ' 
....     

  v 

v :. ; .   A"    : v

..  , 2

Straż  Miejska  kilkakrotnie  już  interweniowała  w  sprawie  nieporządku 
przy  OWL  „Wilga" .  Bez  skutku.  Kierownictwu  przypominamy,  że 
Zawodzie  jest  uzdrowiskową  częścią  naszego  miasta  służącą  przede 
wszystkim  kuracjuszom  i  wczasowiczom.  Powinno  być  wizytówką 
Ustronia  i przyciągać  gości  nie  tylko  pięknymi  widokami,  ale  i  schlud
nym,  zadbanym  wyglądem.  Fot.  W.  Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Paweł  Glajc,  lat  80,  ul.  Leśna  43 

Ze zbiorów Muzeum 

12.1.96  r. 
O  godz.  13.30,  na  ul.  Daszyń
skiego,  kierujący  peugeotem 
— obywatel  Niemiec uderzył w  tył 
„malucha".  Sprawcę  kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
100  zł. 

13.1.96  r. 
O  godz.  13.00  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  został  powiadomiony 
0  włamaniu  do  będącego  w  budo
wie  budynku  w  Ustroniu  Lipo
wcu. Sprawcy po wyważeniu  okna 
w  piwnicy,  skradli  wyposażenie 
kuchenne,  wartości  około  1000 zł. 
na  szkodę  mieszkańca  Sosnowca. 

Trzy  godziny  później  —  kolejne 
zgłoszenie o włamaniu,  tym  razem 
do  dwóch  domków  campingo
wych,  usytuowanych  przy  ul.  Na
drzecznej.  Złodzieje  po  wyważe
niu  drzwi  wejściowych  i  spenet
rowaniu  wnętrz  skradli  telewizor 
czarnobiały,  antenę  telewizyjną 
1 zastawę  stołową.  Łączną  sumę 
strat  oszacowano na  około  500 zł. 

13.1.96  r. 
O godz.  19.00, na ul.  Katowickiej, 
kierujący oplem, mieszkaniec  Ha
rbutowic  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i uderzył  w ładę,  miesz
kańca  Ustronia.  W  związku z roz
bieżnościami  co  do  interpretacji 
zdarzenia, spisano wniosek do  ko
legium. 

13.1.96  r. 
O  godz.  23.00,  na  ul.  3  Maja 
zatrzymano,  znajdującego  się 
w  stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Ustronia,  kierującego polonezem. 
Wynik  badania  alkometrem 
—  1,98  prom. 

16.1.96  r. 
0  godz.  5.00  pracownik  klubu 
bilardowego przy  Motelu  „Mara
bu"  zgłosił  kradzież  bil  bilardo
wych  wartości  około  270  złotych. 
W  wyniku  podjętego pościgu  fun
kcjonariusze  Komisariatu  Policji 
zatrzymali  sprawcę  kradzieży 

1  odzyskano  skradzione  bile. 
Sprawcą  „ rabunku"  okazał  się 
mieszkaniec  Dąbrowy  Górniczej. 
Postępowanie  wyjaśniające w  to
ku. 

16.1.96  r. 
O  godz.  10.50,  na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej z Cieszyńską  do
szło do  kolizji  drogowej.  Kierują
cy zastawą,  mieszkaniec  Ustronia 
wymusił pierwszeństwo  przejazdu 
na  mercedesie,  którym  kierował 
mieszkaniec  Wisły.  Sprawcę  koli
zji ukarano  mandatem  w  wysoko
ści  60  zł. 

17.1.96  r. 
O  godz.  18.45  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  otrzymał  zgłoszenie 
o  włamaniu  do  domu  campingo
wego przy ul. Lipowskiej.  Włamy
wacze  po  wybiciu  szyby  skradli 
śpiwory  i dresy.  Straty  oszacowa
no  na  około  500  zł.  (M.P.) 

12/13.1.  —  W  trakcie  kontroli 
okolic  dyskoteki  „Mirage  2000" 
nałożono mandaty  karne na  sumę 
80  zł  za  nieprzestrzeganie  przepi
sów  ruchu  drogowego  i  parkowa
nie  w  niedozwolonych  miejscach. 

O  godz.  3 zatrzymano  miesz
kańca  Puńcowa,  który  w  stanie 
nietrzeźwym  tłukł  puste  butelki 
w miejscu publicznym.  Wynik  ba
dania  alkometrem  2,13  prom. 
Sprawa  trafi do  kolegium  d/s  wy
kroczeń. 

13/14.1.  —  W  trakcie  wspólnego 
patrolu  z  Policją  zatrzymano  nie
trzeźwego kierowcę.  Wynik  bada
nia  alkometrem  1,98 prom.  Spra
wę  prowadzi  Policja. 

16.1.  —  Po  raz  kolejny  spraw
dzono  prawidłowe  oznakowanie 
taksówek  w naszym  mieście.  Wła
ścicielom  samochodów  oznako
wanych  niezgodnie  z uchwałą  Ra
dy Miejskiej nakazano  umieszcze
nie  właściwego  numeru  bocznego 
na  drzwiach. 

18.1.  —  Rekontrola  porządków 
przy OWL  „Wilga" na  Zawodziu. 
—  Przeprowadzono  rozmowę 
z  dyrektorem  OWL  „Wilga" , 
ukarano  go mandatem  w  wysoko
ści 200 zł i bezwzględnie  nakazano 
zaprowadzenie  porządków  i  usu
nięcie  gruzu  budowlanego  z  oko
li c  domu. 

—  Nakazano jednemu  z domów 
wczasowych  na  Jaszowcu  napra
wę  swojej  tablicy  reklamowej 
ustawionej  na  Zawodziu. 

18.1.  —  Nakazano  zaprowadze
nie  porządku  za  barem  „Wrzos" 
przy  ul.  Grażyńskiego.  Ponad
to  wezwano  właściciela  odstra
szającego  kiosku  przy  parkin
gu  K S  „Kuźnia"  (patrz  foto 
str.  6) 

Ostatnio  SM  przyjmuje  dużo 
zgłoszeń  o  zniszczonych  znakach 
drogowych.  W  razie  zauważenia 
uszkodzenia, wyrwania znaku, ze
rwania  tablicy  należy  zwracać  się 
bezpośrednio  do  Zakładu  Usług 
Komunalnych  przy ul.  Konopnic
kiej,  tel.  543500. 

(mn) 

Wys tawy  e tnog ra f i czne  ze  z b i o r ów  w łasnych  M u z e um  cieszą  się 
zwykle  d u ż ym  za in te resowan iem.  J e d n ak  M u z e um  p rowadzi 
r ó ż n o r o d ną  dz ia ła lność  ku l t u ra lną  (wys tawy  czasowe,  koncer
ty,  s p o t k a n ia  au to rsk ie ),  to też  n ie  ma  na  razie  stałej  wys tawy 
e tnogra f i czne j.  Wszys tk ich  za in te resowanych  losem  e k s p o n a
tów  muzea lnych  i n f o r m u j e m y,  że  są  one  p r z e c h o w y w a ne  w  od
powiedn ich  w a r u n k a c h,  a  każdy  egzemp la rz  ma  swój  n u m e r, 
n a d a w a ny  z chwi lą  wp isan ia  do  księgi  i nwen ta rzowej  o raz  ka r tę 
ka ta logu  n a u k o w e go  i swo je mie jsce w magazyn ie.  Dz iś  p o k a z u
j emy  los  e k s p o n a t ów  w  czasie  .  wmiw^m 
gdy  czeka ją  na  ko le jną  wy  f L 
stawę.  N a  fo tog ra f ii  f r a g m e nt  Mm'  r^j'! 1^!  " 
j ednego  z  m a g a z y n ów  m u z e a
lnych.  Na  gó rnej  pó łce  słó  JHHh  ^ ' ' i J m * 0 

miónki  i  d r e w n i a ne  naczyn ia  JKSt  ' . ' . ' Ś B e S 
a  pod  n imi  g l in iane  garnki 
i  babówk i.  K o l e j na  wys tawa 
e tnogra f i czna  ze  z b i o r ów  wła
snych  p t.  „ U s t r o ń s k ie  miesz
kan ie  w  okres ie  m iędzywo jen
n y m"  c z y n na  będz ie  w  M u 
zeum  od  29.1.  Z a p r a s z a m y. 
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miastem  na  targach  prezento
wały się hotele  Narcyz  i  Muf
lon.  W  ulotkach  pisano: 
,,USTROŃ—  najvetsi  lazens
ka  lecebna  ve  Slezskych  bes
kydech,  v  udo li   reky  Wisły, 
mezi  hrebenem  Równice  (885 
m)  a Cantorie  (995  m).  Zaca
tek  hlami  beskydske  stezky, 
horska  chata na Rownici,  seda
ckova  lanovka  na  Cantorii,  os
vetleny  lyzarsky  svah.  Sporto
vni a kultur ni  akce." 

Na  stoisku  „Polskie  Beski
dy"  prezentowano  przede 
wszystkim  materiały  promo
cyjne  pięciu  gmin  biorących 
udział w targach,  podstawowe 
dane dotyczące województwa, 
dostarczoną  z Urzędu  Powia
towego w FrydkuMistku  ma
pę pogranicza  polskoczeskie
go. Były też kolorowe  plakaty, 
wydawnictwa  albumowe,  od
wiedzających  gości  obdaro
wywano słodyczami z cieszyń
skiej  „Olzy" ,  drobnymi  upo
minkami  żywieckiego  browa
ru, malowanymi  ptaszkami  ze 
Stryszawy. Szczegółowo rejes
trowano  wszystkie  rozmowy 
prowadzone na stoisku. W  su
mie  odnotowano  59  partne
rów,  z  którymi  utrzymywany 
będzie stały kontakt.  Zorgani
zowano  również wspólną  pol
skoczeską  konferencję praso
wą  przedstawicieli  powiatu 
frydeckiego  i  województwa 
bielskiego. Mimo tych  wszyst
kich  atrakcji,  a  informację 
o nich zaczęrpnęliśmy ze spra

wozdania  Promenady  z  tar
gów, osoby z naszego  regionu, 
które  miały  okazję  tam  być, 
określały  nasze  stoisko  jako 
niezbyt  atrakcyjne. 

Targi  w  Brnie  odwiedziło 
wielu  gości,  m.  in.  minister 
Gospodarki  Republiki  Czes
kiej  Kareł  Dyba,  minister 
Współpracy  Gospodarczej 
Republiki  Czeskiej  Stanislav 
Bielohradek  wicewojewoda 
bielski Jan Wysogląd,  burmis
trzowie  i wójtowie gmin  zrze
szonych  w Związku  Komuna
lnym  Ziemi  Cieszyńskiej.  Na
sze Miasto reprezentował  bur
mistrz Kazimierz Hanus i jego 
poprosiliśmy  o  krótkie  pod
sumowanie  wyjazdu do  Brna. 
Burmistrz  powiedział  nam: 
,,10  stycznia  Związek  Komu
nalny  Ziemi  Cieszyńskiej  zor
ganizował  wyjazd  do  Brna  na 
międzynarodowe  targi  turysty
czne.  Prezentowały  się  tam  re
giony  turystyczne,  a  także  po
szczególne  firmy.  Województ
wo  bielskie  prezentowało  re
gion  Beskidy,  w  którego  ra
mach znalazła  się oferta  Ustro
nia.  Organizatorem  był  Urząd 
Wojewódzki,  zaś obsługę  stois
ka  prowadziła  agencja  Prome
nada  z  Cieszyna.  Moje  wraże
nia  sprowadzają  się  do  stwier
dzenia,  że w porównaniu  z ubie
głym  rokiem  były  to  targi  bar
dziej  profesjonalne,  promocja 
poszczególnych  regionów  była 
bardziej  sugestywna.  Beskidy 
prezentowały  się  dosyć  skrom

16 stycznia  rozpoczął  się remont  ulicy  3 Maja. Brak  opadow  i śniegu 
umożliwił spółce „Beskidzkie Drogi" SA naprawę nawierzchni,  głównie 
łatanie dziur.  Jest  to  droga  krajowa  i  finansowanie  jej  utrzymania  nie 
leży w  gestii  gminy  Ustroń.  Na  wypełnienie  jednej dziury  o pow.  Im2 

czterocentymetrową  warstwą  potrzeba  100 kg asfaltu, a położenie jednej 
tony  kosztuje  300  zł.  Remont  trwał  do  19 stycznia,  gdyż  rankiem  tego 
dnia  zaczęło  sypać.  Ulice  pokryła  cienka  warstwa  śniegu.  Wprawdzie 
część  dziur  załatano,  ale  problemem  stała  się  śliska  nawierzchnia, 
a  kierowcy  skarżyli  się na  nieposypane  ulice.  Fot.  W.  Suchta 

nie ale już  sama obecność na  tej 
wystawie jest  sporym  osiągnię
ciem.  Trzeba  mieć  świadomość 
ogromnych  kosztów  związa
nych  z  uczestnictwem  w  tak 
dużej imprezie.  Przy  okazji  tar
gów  burmistrzowie  i  wójtowie 
Ziemi  Cieszyńskiej  w  miejsco
wości  Kyjow  koło  Brna  pod
pisali  umowę  o współpracy  re
gionalnej, przy  czym  stronę  po
lską  reprezentował  ZKZC, 
a  stronę  Czeską  Związek  Ko
munalny  Powiatu  Karwina 
i  Rada  Regionalna  Rozwoju 
i  Współpracy  z  siedzibą 
w Trzyńcu.  Wprawdzie  ta  mię
dzyregionalna  współpraca  już 
funkcjonuje  od  dwóch  lat,  ale 
kolejna  umowa  była  jakby  jej 
uściśleniem  i  uszczegółowie
niem.  Oczywiście  współpraca 
ogranicza  się  do  wymiany  in
formacji,  wymiany  kulturalnej 
między  poszczególnymi  zarzą
dami  miast,  a  także  pomiędzy 

i ot.  W.  Suchta 

poszczególnymi  organizacjami 
turystycznymi.  Na  przykład 
faktem  jest,  że  wycieczki  or
ganizowane  przez  przedsiębio
rstwa  czeskie  są  tańsze,  przez 
co bardziej  atrakcyjne  dla oby
wateli  polskich.  W  okresie  zi
mowym  czeskie  firmy  turysty
czne  występują  z  ofertą  atrak
cji narciarskich  zachęcającą  ze 
względu  na dobre warunki  śnie
gowe  i  stosunkowo  niewielkie 
koszty.  Również  dla  Czechów 
zachęcająca  jest  nasza  oferta 
na zasadzie  inności.  Spędzenie 
jakiegoś  czasu  w  Polsce  jest 
zawsze  wyjazdem  za  granicę, 
a poza  tym  na pewno jest  to dla 
nich  atrakcja  turystycznohan
dlowa.  Najlepiej  widać  to  po 
ilości osób przyjeżdżających  do 
Polski  z  Czech,  głównie  do 
miejscowości  przygranicznych 
i to nie  tylko  h> celu  zwiedzania 
zabytków  i urzekania  się  pięk
nymi  widokami."  (ws) 

FERIE  W  SZKOŁAC H 
W czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, które nie wyjeżdżają 

z  Ustronia,  szkoły  oraz  placówki  kulturalne  przygotowały  zajęcia 
sportowe, plastyczne i zabawy. 

W  Muzeum  Zbiory  Marii  Skalickiej,  we  wtorki  i  czwartki  od 
10.00  13.00 odbywać  się będą  nieodpłatne  warsztaty  plastyczne dla 
dzieci  szkół podstawowych  prowadzone  przez plastyka  Iwonę Dzier
żewiczWikarek. Uczestników prosi się o przyniesienie własnych mate
riałów:  kredek  świecowych,  farb,  pędzli  i  papieru.  Najciekawsze, 
wyróżnione  prace  zostaną  wysłane  na  konkurs  prac  plastycznych. 
Tematem  zajęć  będą  ulubione  postacie  z  bajek,  filmów  i  świata 

,  zwierzęcego. Po zakończeniu  warsztatów zorganizowana  zostanie wy
stawa prac dzieci. Adres: Ustroń  ul. 3 Maja 68, tel. 542996. 

Szkole Podstawowej nr  2 i nr  6 od  8.00 do  12.00 czynne  będą  sale 
gimnastyczne,  gdzie  odbywać  się  będą  zajęcia  ruchowe  prowadzone 
przez nauczycieli. W „szóstce" będzie też udostępniona  świetlica, sala 
video i biblioteka, a jeśli pogoda dopisze powstanie  lodowisko. 

W SP1 będą  też zajęcia na sali gimnastycznej w godz. 9.00—11.00 
(pon. wt. śr. — kl. VI   VIII ,  czw. pt. — kl. I—V). 

30.01. o godz. 10.00 w „dwójce" rozpocznie się spotkanie z artystami 
cyrkowymi, którzy wprowadzą dzieci do świata magii i iluzji, zademons
trują  swoje umiejętności  żonglerskie,  zaproszą  do konkursów,  zabaw 
i wspólnego  śpiewania. 

Również  w  SP2,  3  lutego  od  godz.  9.00  walczyć  będą  młodzi 
pingpongiści we wszystkich kategoriach wiekowych o Puchar Ustronia 
w Otwartym  Turnieju Tenisa Stołowego. 
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SPADOCHRON 
DLA BEZROBOTNY 

W  końcu  grudnia  1995 roku  w  Rejonowym  Urzędzie  Pracy 
w Cieszynie  zarejestrowanych  było  429 bezrobotnych  z  Ustro
nia w tym  279 kobiet.  W porównaniu  z 408 w końcu  listopada 
liczba bezrobotnych  wzrosła. Zastępca Kierownika  RUP  Anita 
Labus powiedziała nam, że jest  to zjawisko normalne,  ponieważ 
osoby  zatrudnione  na  czas  określony  mają  często  podpisane 
umowy  do  końca  roku.  Generalnie  bezrobocie  w  naszym 
regionie  utrzymuje  się  na  stałym  poziomie  i nie przewiduje  się 
istotnych  zmian.  W  miastach  takich  jak  Ustroń  czy  Wisła 
niewielki  wzrost  bezrobocia  następuje jeszcze  po  zakończeniu 
sezonu,  nie  są  to  jednak  tak  duże  skoki  jak  np.  w  wypadku 
wiosennoletniego  rejestrowania  się  absolwentów. 

Poza  standardową  działalnością  urzędu:  rejestrowaniem, 
wypłacaniem  zasiłków,  pośrednictwem  pracy,  coraz  większą 
popularnością  cieszą  się  tzw.  aktywne  formy  przeciwdziałania 
bezrobociu.  Z  dużym  odzewem  spotkały  się  dofinansowania 
pracodawców  przy  tworzeniu  nowych  miejsc  pracy.  W  myśl 
zasady,  że  lepiej  dać  wędkę  niż  ryby,  nacisk  kładzie  się  na 
szkolenie  lub  przekwalifikowanie  osób  pozostających  bez  pra
cy. Jeżeli  bezrobotny  ma  realną  szansę  na  uzyskanie  pracy  po 
zwiększeniu  swoich  kwalifikacji,  potwierdzoną  przez  zakład 
pracy  czy  firmę,  koszty  kursu,  szkolenia  pokrywane  są  przez 
RUP. 

W Cieszynie działa  również „Klu b pracy", w ramach  którego 
organizowane  są  seminaria  o bardzo  różnorodnej  tematyce,  od 
wskazówek  jak  szukać  pracy,  przez  kursy  małej  przedsiębior
czości  do  treningów  pt.  „Spadochron".  Jest  to  nowa,  bardzo 
rozbudowana  forma  nauki  poruszania  się  na  rynku  pracy 
przeznaczona  dla  osób  planujących  karierę,  szukających  pracy 
i  zmieniających  zawód.  RUP  pragnie  w  tym  roku  objąć 
programem  „Spadochron"  wszystkich  absolwentów,  gdyż  od 
1  marca  zacznie  obowiązywać  nowa  ustawa  o  bezrobotnych, 
a zmiany w dużym stopniu dotyczyć będą  opuszczających mury 
szkolne młodych  ludzi. Opracowana  przez Amerykanów  meto
da obejmuje kompleksowo  problem  ludzi bez pracy. Na  trenin
gach prowadzonych  przez specjalnie wyszkolonych,  licencjono
wanych  trenerów  można  uzyskać  porady  jak  szukać  pracy, 
zmienić  kwalifikację,  jak  pisać  podania,  życiorysy  i  w  jaki 
sposób  przekonać  ewentualnego  pracodawcę  do  swojej oferty. 
Próbuje się wpłynąć także na zmianę sposobu  myślenia, psychi
czne  skutki  i  radzenie  sobie  w  trudnej  sytuacji  człowieka  bez 
pracy. 

Bardzo  istotną  sprawą  jest  doradztwo  zawodowe  dla  mło
dzieży,  dlatego  też  urząd  ściśle  współpracuje  ze  szkołami, 

również  podstawowymi,  a  od 
3 lat prowadzone  są  seminaria 
z  doradztwa  zawodowego  dla 
nauczycieli. Natomiast od  tego 
roku odbywać się będą w szko
łach  ponadpodstawowych  ak
tywne, pokazowe lekcje przed
stawiające zagrożenia  i  uczące 
jak  nie  stać  się  bezrobotnym 
absolwentem, a następnie nau
czyciele  będą  je  kontynuować 
na  swoich  lekcjach. 

Anita  Labus  podkreśla,  że 
coraz  więcej  osób  korzysta 
z  różnorodnych  ofert  RUP, 
w  1995  roku  wzrosła  liczba 
osób  przeszkolonych.  Bezro
bocie  na  naszym  terenie  nie 
jest wysokie i utrzymuje się na 
stałym  poziomie,  a  tendencja 
wzrostowa  zatrzymała  się. 

Monika  Niemiec 

Polecam y  w  ciągłe j 
sprzedaży : 

rury , zawory ,  złączki , 
armaturę , 
grzejniki , 

piec e  c.o .  i  c.w . 

Ustroń,  ul. Sportowa  7 
(za  Budopolem) 

ZAPRASZAM Y 
w  godz.  8,00—16.00 
w  soboty  8.00—13.00 

Zimowa  królowa.  Fot.  W.  Suchta 

USTROŃ W  UTRECHCIE 
Od  9  do  14  stycznia  od

bywały  się  w  Utrechcie  Mię
dzynarodowe  Targi  Turysty
czne  „Vakant iebeurg  '96". 
Giełda  Turystyczna  jest  im
prezą  o  zasięgu  światowym, 
wzięło  w  niej  udział  1300  wy
stawców  reprezentujących 
100  regionów. 

Nasze  województwo,  wraz 
z  nowosądeck im,  zapraszało 
do  zwiedzenia  gór na  wspólnie 
utworzonym  stoisku  „ K a r p a
ty" . W ekspozycji  uczestniczy
ły  m.in.  BielskoBiała,  And
rychów,  Szczyrk  oraz  Ust roń. 
Każda  ofer ta  zawierała  szcze
gółowe  informacje  dotyczące 
organizowania  poby tów,  ak
tualne  ceny,  opis  danej  miej

scowości  i  jej  atrakcje.  Spe
cjalną  ofertą  stoiska  były  in
teresujące p rog ramy  poby tów 
10,  7  i  5  dn iowych.  Wśród 
kl ientów  odwiedzających  stoi
sko  przeważali  indywidualni 
turyści  holenderscy.  General
nie  Targi  cieszyły  się  bardzo 
dużym  zainteresowaniem, 
o  czym  świadczyć  może  licz
ba  150  tys.  sprzedanych  bile
tów. 

Podsumowu jąc  pobyt  na 
giełdzie  należy  podkreśl ić,  że 
m i mo  uczestnictwa  po  raz  pie
rwszy,  okazało  się,  iż  nasz 
region  ma  wiele  do  zaofero
wania,  t rzeba  ty lko  atrakcje 
Beskidów  umiejętnie  p romo
wać  i  rek lamować. 

ROK  W  KLUBI E 
Z a r z ąd  M ie j ski  P o l s k i e go  K o m i t e tu  P o m o cy  Spo łecznej 

w  U s t r o n iu  U z d r o w i s ku  od  p o n ad  20  lat  p o m a ga  miesz
k a ń c om  naszego  m i a s ta  w  c iężkiej  sy tuac ji  życ iowej. 
W  świet l icy  p rzy  ul. C ieszyńsk iej  dz i a ła  K l u b  S e n i o r a,  gdz ie 
w  ub ieg łym  r o ku  o r g a n i z o w a no  r ó ż ne  imprezy:  wys tępy 
c h ó r ó w,  m łodz ieży  szko lne j,  kape li  l u d o w e j,  s p o t k a n ia 
p rzedśw ią teczne,  m i k o ł a j k i ,  D z i eń  Babc i,  D z i eń  K o b i e t, 
a  21  cze rwca  1995  u s t r o ń s cy  sen io rzy  m o g li  s p o t k ać  się 
i  p o r o z m a w i ać  z s e n i o r a mi  z  N e u k i r c h e n  V l u y n.  P o za  t ym 
P K PS  d o f i n a n s o w u je  o b i a dy  d la  u c z n i ów  Szkół  P o d
s t a w o w y ch  nr  1 i 2.  P r o w a d z e n ie  tej  dz ia ła lności  b y ł o by  n ie 
moż l iwe  bez  p o m o cy  s p o n s o r ów  M i c h a ła  B o ż k a,  P SS 
„ C z a n t o r i i " ,  Sp.  M i e s z k.  „ Z a c i s z e"  i  Sp.  S a m o p o m oc 
C h ł o p s ka  ze  S k o c z o w a.  (mn) 

Parkingowi  na  rynku  dc r  bi)  w i  neL  >  lokum  I ot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 
Lekcje  gry na  pianinie  i  fortepianie 
—  dzieci  5—7  lat.  Podstawy  umuzykal
nienia.  Os.  Manhatan  6/17,  tel.  543673 
w godz.  19—20. 

Lodówkę  tanio  sprzedam,  ul.  Gałczyńs
kiego  23,  tel.  542040. 

Firma  wynajmie  lokale  handlowe.  Tel. 
542252  w godz.  8—17. 

Zapraszamy  do Salonu  Fryzjerskiego. 
Ustroń  Hermanice  ul.  Dominikańska  30. 

Ubezpieczenia  na  życie z funduszem eme
rytalnym.  Możliwość  zatrudnienia.  Bar
bara Czapla, Ustroń, ul. Lipowska  181 po 
18.00. 

i żyw a na 

R0ŃHERMANIC E 
L. SOSNOWA 15 

C z y n ne 
C O — 1 8 . 00 

o b o t a 
. 0 0 — 1 5 . 00 

^   HURTOWNIA  CHEMI 
GOSPODARCZEJ  I  KOSMETYKÓ W 

„ JANMAR " 
Jan i Marzen a  Podżorsc y 

ZAPRASZAJ Ą  do  now o  otwar 
teg o  sklep u  drogeryjneg o na 
os .  Manhata n  ul .  A .  Brod y  33c 

C e n y  h u  r t o w e ! ! ! 

ALLFINAN Z 
Proponujemy Państwu bezpłatne i niezobowiązu
jące doradztwo  majątkowoubezpieczeniowe. 

Zanim  się  ubezpieczysz,  założysz  polisę  czy  zain
westujesz swoje pieniądze, zasięgnij  porady dorad
cy  finansowego. 

Możliwość  pracy  dodatkowej. 

Świadectw a  udziałow e  NFI  korzyst 
nie kupię .  Biuro  Usług  Turystycznych 
„Ustron ianka" .  Ustroń,  ul.  A.  Brody 
19, tel.  543288 

DYŻURY  APTEK 
Do  sobot y  27  styczni a  dyżu r  pełn i  aptek a 
w  IMierodzimiu .  27  styczni a  rano  dyżu r 
przejmuj e aptek a  na os .  Manhatan . 

   Ir* . 

Fol.  W.  Suchta 

To  szkaradziejstwo  „rośnie"  przy  ul.  Gra/ynskiego.  ł ot.  W.  Suchta 

C O  N A S  C Z  E K A 
Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i Kuznictwo  Ustronia 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 
—  wystawa i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystaw}'  czasowe: 
—  Wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych  „Ustrońskie  miesz

kania  z okresu  międzywojennego" 
Wystawa  twórczości  plastycznej  Rudolfa  Piwki  (od  29.01.1996  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.  9.00  13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  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,  tel.  541100 

Centralna  Informacj a i Recepcja,  Ustroń, Rynek 7, tel. 542653 
Czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.3015.00 
Wystawa  stała:  Prezentacja  prac  Grupy  Stowarzyszenia  Twórczego 
„Brzimy" . 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (teł.  543244) 
Zajęcia  stałe  w  kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych. 

Imprezy kulturalne 
26  i 27.1.1996  r.  Ekumeniczny Wieczór   Kolęd  — w wykonaniu  Ewan
piątek/sobota  gelickiego Chóru  Kościelnego  z Ustronia  oraz  Chóru 

„AVE "  Parafii Katolickiej św. Klemensa  w  Ustroniu 
26.01.  godz.  17.00  Kościół  EwangelickoAugsburski 
27.01.  godz.  17.00  Kościół  Katolicki  Św.  Klemensa 

29.1.19%  r. 
poniedziałek 
godz.  17.00 

1.2.1996  r. 
czwartek 
godz.  16 i 19 

2.2.1996  r. 
piątek 
godz.  17.00 

5.2.1996  r. 
poniedziałek 
godz.  17.00 

KLU B  PROPOZYCJI 
„Piękno gór  i starej  architektur y drewnianej"  — prelekcja 
z  przeźroczami  w  wykonaniu  Czesława  Szindlera 
—  Wstęp  wolny 

TADEUSZ  DROZDA  z programem  „Śmiechu  warte" 
sala  widowiskowa  Zakładu  Przyrodoleczniczego 

Wernisaż  wystawy  Rudolfa  Piwki 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

Tadeusz  Dytko  —  „Wędrówk i  po Ziemi  Świętej" 
—  prelekcja i video.  Oddział  Muzeum  —  Zbiory  Marii 
Skalickiej,  ul.  3 Maja  68 

UWAGA :  Dom y wczasowe , hotel e  itp . —afisz e z programa 
mi  impre z  odbiera ć  możn a  bezpłatni e w Cli R  —  Ryne k  7. 
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FERIE 
Ministerstwo  Edukacji Na

rodowej  ustaliło,  że ferie zi
mowe  1996  mają  zmieścić się 
w  terminie  od 15 stycznia do 
24  lutego.  Już  we  wrześniu 
poszczególni  wojewodowie 
w porozumieniu  z kuratorami 
zobowiązani  byli  przekazać 
do  MEN termin  wakacji zi
mowych. Po konsultacji  z od
powiednimi  władzami  sąsied
nich województw,  bielskie  po
dobnie jak  np.  katowickie  czy 
nowosądeckie przerwę w nau
ce  zarządziły  na dni od  29 
stycznia  do 10 lutego. 

ZEBRANI E 
11  stycznia  w  Sali  Sesyjnej 

Urzędu Miejskiego odbyło się Ze
branie  SprawozdawczoWybor
cze Towarzystwa  Kontaktów  Za
granicznych.  Podsumowano  do
tychczasową  działalność,  omó
wiono cele towarzystwa  i ich reali
zację, współpracę z władzami mia
sta,  zaplanowano  działania na 
przyszłość  oraz  wybrano  nowe 
władze.  Prezesem  został  Andrzej 
Piechocki, jego zastępcą  Zygmunt 
Białas,  sekretarzem  Bogusław Bi
nek, a skarbnikiem  Urszula Wan
tułaRakowska.  Do zarządu we
szli także: Bogumiła Czyż, Andrzej 
Duda,  Józef  Waszek  i  Edward 
Wójcik . 

BAL  CHARYTATYWN Y 
Sporo  atrakcji,  a w tym wybór  królowej  balu,  aukcję ob

razów, loterię  fantową i pokaz mody przewidzieli  organizatorzy 
Balu  Charytatywnego,  który  odbędzie  się 27 stycznia w hotelu 
Stok w Wiśle Jaworniku.  Swój  udział  zapowiedziały  już  posła
nki  Grażyna  Staniszewska  i Ewa  Spychalska,  spodziewany  jest 
udział  byłych  i obecnych  ministrów.  Są jeszcze  bilety. 
Bliższe  informacje:  Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnospraw
nymi,  tel. 542391 

PODZIĘKOWANI A 
Składamy serdeczne podziękowania  za dofinansowanie paczek  mikoła

jowych.  Komitet  Rodzicielski  Przedszkola  Nr 2 
*  *  * 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr 2  serdecznie  dziękuje  wszystkim 
rodzicom  oraz  sponsorom,  którzy  przyczynili  się do  zorganizowania 
wspaniałego  Balu  Szkolnego  w DW Malwa.  Dochód  z balu  wyniósł 
9.500  zł  (95.000.000  st. zł) i zostanie  przeznaczony  na zakup  nowej 
kserokopiarki  oraz  wstępne  prace  związane z remontem  sanitariatów. 
Ten  rekordowy  dochód  zawdzięczamy  ogromnemu  zaangażowaniu 
Rady  Rodziców,  którą  kierują  Józef  Górka  i Małgorzata  Waszek, 
rodzicom  oraz  sympatykom  naszej  szkoły. 

PRZYJMĘ  DO PRACY  STRÓŻA  NOC
NEGO  I PANIĄ  DO  SZATNI  — WC. 

MIRAG E  2000 TEL .  542237 

Uzdrowiskowy  Zak ład  Przyrodoleczniczy,  Ustroń, ul. 
Sanatory jna  7/9  zaprasza  do korzystania  z  solankowego 
basenu  leczniczego  w okresie  ferii  z imowych  codziennie 
w  godz.  13.00—20.00,  soboty  i niedziele  12 .00 19 .00 

ł ot. W.  Suchta 

SZKOŁ A  ZDROWIA 
08.02.96  r.  Rehabilitacja w Schorzeniach  Układu  Ruchu — mgr 

Damian  Krąkowski 

12.02.96  r.  Zdrowe  Żywienie — Porady  Dietetyczne — dietetyk 
Barbara  Malejka 

15.02.96  r.  Zdrowie  Psychiczne  —  Autopsychoterapia  —  mgr 
Krystyna  Zagórska 

19.02.96  r.  Schorzenia  Układu  Krążenia — lek.  med.  Zbigniew 
Bączek 

21.02.96  r.  Dieta  w  miażdżycy  — pielęgniarka  dyplm.  Jolanta 
Frosztęga 

26.02.96  r.  Schorzenia  Układu  Krążenia —  lek. med  Dariusz 
Hampel 

29.02.% r.  Schorzenia  Układu  Ruchu  — lek.  med.  Jerzy  Klim
czak 

Wszystkie  wykłady  odbywają  się w ogrodzie  zimowym 
o  godz.  1400 — SCR  „Repty" 

SPROSTOWANIE 
W  GU nr 2/96  ukazał  się artykuł  pt.  „Zasłużony  dla miasta". 

Niestety  wkradło  się do niego  kilk a  błędów.  Fakty  następujące: 
Zygmunt  Białas  zamieszkał  w naszym  mieście  w  1973 roku, 
z  wykształcenia  jest  hydrogeologiem,  a  pracuje  na stanowisku 
zastępcy  kierownika  Uzdrowiskowego  Zakładu  Górniczego. 
Z  obawy  przed  przypisaniem  jego  osobie  całej  zasługi  pod
pisania  umowy  z  NeukirchenVluyn  chciałby  przypomnieć, że 
zabiegi  o  nawiązanie  kontaktów  podjęte  zostały  ze  strony 
miasta  niemieckiego  w 1989 roku,  a  nowa  Rada  Miasta  po
wołana  w  1990*  działania  te  kontynuowała  doprowadzając 
w  1991 do parafowania  i  ratyf ikowania  umowy,  na  której 
z  naszej  strony  widnieją  podpisy  Zygmunta  Białasa  i  Andrzeja 
Georga. 

Monika  Niemiec 

|llll!IIU!l!!!!i!IMII!!l!ll!l!!II W 

Videoteka 
Zaprasza  codziennie 

10.00 — 20.00 
Osiedle  Manhatan 
Pawilon  Handlowy 

ul.  Brody 16 

Kupo n   Bonifikat a 
0,50 zl (5000 st . zl ) przy wypożyczeni u 
kasety .  Ważny  do 31  styczni a  1996  r. 

18  stycznia  na swym  balu  bawiły  się  dzieci  z  przedszkola  na  os. 
Manhatan.  Fot. W. Suchia 
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44  imprezy  spor towe  zap lanowano  w  Ustroniu  w  1996  roku. 
Najwięcej  będzie  biegów,  których  część  na  stałe  już  weszła  do 
kalendarza  spor towego  z  Marszobiegiem  Dooko ła  Dol iny 
Wisły,  Ogólnopolsk im  Biegiem  Przeła jowym,  Mi lami  Burmist
rza  i Biegiem  Legionów  na  czele.  Będzie  też  turniej  koszykówki 
na  asfalcie  Beton  '96  oraz  zawody  dla  siłaczy  od  wyciaskania 
leżąc  zaczynając a  na  siłowni  na  rękach  kończąc.  Najwięcej,  bo 
17  imprez  zorganizuje  T RS  „Si ła" ,  11  imprez  Miejski  Zarząd 
Szkolnych  Zespołów  Spor towych  (uwzględniono  na  razie  tylko 
I półrocze),  5 imprez  K S  „Kuźn i a  U s t r o ń"  (tu nie  uwzględniono 
cyklicznych  rozgrywek  np.  pi łkarzy  „Ak lasy") ,  4  imprezy 
samodzielnie  Urząd  Miejski  przy  czym  w  wielu  innych  wspiera 
organizatorów,  3 imprezy T W S o P O Z IO  w 2006 czyli  Towarzys
two  Wspierania  Starań  o  Przyznanie  Organizacji  Z imowych 
Igrzysk  Olimpi jskich  w  2006  r.  Polsce,  zaś  po  jednej  imprezie 
zorganizują:  Un ia  Wolności  —  Marsz  Wolności  (przypomni j
my,  że  w  95  r.  w  tym  marszu  wzięli  udział  m.in.  L .  Balcerowicz, 
B.  Geremek,  K .  Kozłowski),  Bar  Barman  —  turniej  szachówy 
oraz  K lu b  Lotni owy  Ziemi  Cieszyńskiej, k tóry  zamierza  27—30 
czerwca  rozegrać  na  Czantor ii  i  Równicy  zawody  lotniowe. 

Najbl iższe  imprezy  spor towe  w  Ustroniu  to  3  lutego  Turniej 
Tenisa  Stołowego,  10  lutego  zawody  w  wyciskaniu  leżąc,  17 
lutego  Puchar  Czantor ii  w  Narciarstwie  Alpejskim  i  18  lutego 
Marszobieg  Narciarski  na  Czantor ię.  O  miejscu,  godzinie 
rozpoczęcia  i  warunkach  udziału  w  każdej  imprezie  infor
mujemy  w  GU  na  bieżąco. 

JMef l i r  .  .  Bf'te  ii 
I i Ł f J .  '  "i* 
WMtBSmli ¿śi* 

W  Ustroniu  biega  się  cały  rok.  1 ot.  W.  Suchta 

Roztomili ustróniocy! 
Wysiadóm se oto w tych dniach z autobusu  w Ustroniu na  Rynku 

i  naroz  widzym  Karła  spod  Małej  Czantoryje,  jak  maszyruje 
środkym  Rynku,  cały sfuczany  i straszecznie  sie  śpiycho. 

Nale  witej! Kaj sie  tak  śpiychosz?  —  pytom  sie  go. 
Na smyczym  sie od Jadama  z  Równice  i śpiychóm  sie,  coby  mi 

gminy  nie  zawrziłi.  Chcym  Jadama  zgłosić  na  kandydata  do 
kómisyje  przi  tym,  jako  to  nazywajóm  referendum.  Dyć  żeś  też 
musiała  w „Ustróńskij"  o  tym  czytać  —  prawi  Kareł. 
—  Na toć, Jadam by do takij kómisyje pasówoł.  Wiełkij  gospodarki 
nimo,  tóż  nimo  takij  straszecznej  roboty.  Gazety  rod  czyto,  na 
polityce  sie zno.  A  zgodził  sie,  cobyś go  tam  zgłosił? —  pytóm  sie 
Karła. 
  Doś tak nimioł nic przeciwko  tymu.  A le spytać żech sie go jednak 

zaszeł.  A poza  tym musiołech se łodpisać wszyckijego  dane,  dejmy 
na  to kiery  i kaj  sie urodził, jako  jego  tatulek  i mamulka  mieli  na 
miano,  jako  mamulka  sie  za  panny  nazywała.  Bołech  sie,  że  co 
zapómnym,  tóż  do  przigody  żech  se  aj i  nómero  jego  kr ag la  od 
koszule  i nómero  bótów  zapisoł  —  prawi  Kareł. 

Teraz jyny  trzeja być  dobrej myśli,  że Jadama  do  tej  kómisyje 
wylosujóm.  Nó,  ale jak  tak  w lutym  śniega  nasuje,  lóż jako  borok 
Jadam  sie z  tej Równice  zeszkrobie?  —  pytóm  sie  Karła. 

Nie  starej  sie,  Haniczko  —  prawi  Kareł.  —  Jak  sie  rozchodzi 
o politykę,  to Jadamowi  nigdy nima ciynżko,  coby kajzónś.  Na dyć 
po tym  zaś mo  być jakisi  referendum,  że snoci skyrs  tej, jako  sie to 
nazywo,  kónstytucyje.  Mój  szwagier  prawi,  że  pumału  tak  sie 
nauczymy  chodzić ku  tymu  głosowaniu,  że jak  tak z kiery  miesiónc 
żodnego głosowania nie bydzie,  to bydzie  sie nóm nudziło. Nó, bo to 
przi  takim  głosowaniu  człowiek  mo przileżytość  sie  przeszpacyro
wać, ze znómymisie  spotkać,  łopowiadać też je o czym...  Nikierzisie 
starajóm,  że  tego  głosowanio  je  za  moc,  chcóm  to  referendum 
z  lutego przełożyć  i  zrobić  to  w kupie  z  tym  referendum  o  kon
stytucji.  Ale  to sóm przeca  dwie całkiym  insze sprawy  i ludziom sie 
to  może  pobałuszyć,  o  co  sie  to  wszycko  rozchodzi.  Ale  to  isto 
jeszcze  bydzie  dokumyntnie  w gazetach  wyónaczóne,  prowda? 

—  Na  toć,  że  jeszcze  moc  razy  bydóm  o  tym  pisać.  A  mosz 
szczynści,  że cisie  udało zónś do Jadama  po suchu, bo śniega nima. 
Ale oto za niedłógo dziecka bydóm miałyJeryje,  tó śmiyg  sieprzido, 
coby se dziecka  mógły  na sónkach  i na nartach pojeździć.  Na  dyć 
iv zimie  mo  być  zima,  prowda? 

Hanka z Manhatanu 

POZIOMO:  1) brutto  minus  netto  4)  zapuszkowany  śledź 8) 
bałwan  morski  9)  Rzym  po  włosku  10) nauczyciel  w  gwarze 
szkolnej 11) bezrobotny na Śląsku  12) jadalna roślina  tropikal
na  13) koń  niejednolitej maści  14) zachodnia  rzeka  graniczna 
15)  rodzaj  dzianiny  16)  komediopisarz  rzymski  17)  kręta 
i wyboista  18) Cygan  19) autor  powieści  „Nana"  (wspak) 
20) okres  w dziejach 
PIONOWO:  1) niepotrzebny  podczas  ferii 2) prąd  literacki 3) 
podcięcie przeciwnika na boisku 4) ścienny lub kieszonkowy 5) 
estrada, podium  6) teleskop jak  luneta 7) święte miasto  Sikhów 
11)  galeria  lub  loża  w  świątyni  13)  impreza  handlowa  17) 
otwiera  gamę  muzyczną 

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

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Świątecznej 
N O W Y  R OK  J A K I ,  C A Ł Y  R OK  T A K I 

Nagrodę 50 zł wylosował Marek Kąjzar  z Ustronia,  ul. Katowicka 
126. Zapraszamy  do  redakcji.  Otrzymaliśmy  111 prawidłowych  roz
wiązań. Dziękujemy i życzymy szczęścia w losowaniu kolejnych nagród. 
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