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Rozmowa  z  Ewą  PrzestaszewskąPorębską, 
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Czy  często  bywa  pani  w  Ustroniu? 
Przyjeżdżam  tu  od  czasu  do  czasu,  gdyż  rodzina  mojego  męża 
jest  z  Ustronia. 
Jakie były  pani odczucia  podczas  pierwszego  kontaktu  z  naszym 
miastem? Jak  się  pani  spodobała  architektur a  Ustronia? 
Jest  tu  bardzo  charakterystyczna  zabudowa  przedwojenna, 
rynek,  do  tego  przepiękna  zieleń.  To  zostawia  wrażenie.  Może 
trochę  gorzej jest  ze  współczesną  architekturą. 
Wjeżdżając do Ustronia od razu rzuca się w oczy Zawodzie. Jakie 
były  pani  odczucia  po  zobaczeniu  piramid? 
Znałam  je  wcześniej  z  historii  architektury.  Nazwiska  ich 
autorów  Henryka  Buszki  i  Aleksandra  Franty  to  jedne  z  nie
wielu  polskich  nazwisk  wymienionych  w  prestiżowym  wydaw
nictwie  „Contemporary  Architects".  Te  zabudowania,  w  la
tach 70. określane jako pionierskie, dziś są mocno  krytykowane. 
Al e  na  każdą  część  architektury  trzeba  patrzeć  z  perspektywy 
czasu. 
Zobaczyła  pani zabudowę  Zawodzia  znając ją wcześniej.  Zdjęcia 
i  makiety  zazwyczaj   są  bardzo  ładne  lecz  czasem  odbiegają  od 
rzeczywistości. 
Nie  potrafię  tego  w  ten  sposób  rozgraniczać.  Jestem  architek
tem  i  inaczej  czytam  zdjęcia.  Wiedziałam  czego  mogę  się 
spodziewać.  Mimo,  że Zawodzie  może  być niepopularne,  wcale 
nie  uważam  aby  była  to  tak  tragiczna  zabudowa,  jak  o  tym  się 
mówi  w  chwili  obecnej.  Natomiast  niedobrze  się  stało,  że 
budynki  występują  tam  w  takiej  masie,  że jest  to  tak  ogromny 
kompleks. 
Zawsze  uważałem,  że  błędem  jest  budowanie  na  zboczach  gór, 
obojętnie  czego  by  tam  nie  postawić.  Nie  wiem  jak  na  to  patrzą 
architekci,  ale  gdy  słyszę  o  „wtapiani u  obiektów  w  zieleń", 
jednoznacznie kojarzy mi się to z niszczeniem, a często dewastacją 
środowiska  naturalnego. 
Nie można  tak  generalizować.  Wiele  zależy  od  skali  obiektów, 
od  kultury  i  talentu  architektów.  Pracownia  Renzo  Piano 
zaprojektowana  przez  niego  na  stromym  zboczu  w  Vesimie  20 
km  od  Genui  na  pewno  nie  szpeci  otoczenia. 
Jakie  inne  rozwiązania  stosuje  się  w miejscowościach  turystycz
nych  i  wypoczynkowych? 
Ludzie wolą  wypoczywać,  nawet jeśli  to duży  i bardzo  komfor
towy  kompleks,  gdy  jest  on  zbliżony  do  zabudowy  danego 
terenu. Człowiek,  który przyjeżdża z dużego miasta, chciałby  się 
znaleźć w trochę innym  świecie, charakterystycznym  dla  danego 
rejonu.  Trudno  jednak  wyobrazić  sobie,  by  tak  się  czuł  ktoś 
mieszkający  w  takim  kompleksie  jak  na  Zawodziu. 
Człowiek  przyjeżdża  do  Ustronia  czy  Wisły  i  praktycznie,  by 
dojść do  lasu  musi  poświęcić  dość  dużo  czasu.  Po  prostu  zbocza 
gór   zabudowano  wieloma  dużymi  domami  wypoczynkowymi. 
Gdyby  ta baza  była inna,  trochę mniejsza, nie byłaby  uznana  za 
wystarczającą  w  latach,  gdy  ją  budowano.  Panowała  wtedy 
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SZACUNKU  I  CODZIENNOŚCI  JAK  MARZENIE 
ŻYCZYMY  WSZYSTKIM  PANIOM 

Fot.  W.  Suchta 

0 SOBIE I 
Józefa  Jabczyńska  —  emerytowana  nauczycielka 

Sądząc po  tym  co zrobiono  z Dnia  Kobiet,  wydaje mi się, że 
jest  to  święto  niepotrzebne.  Nie  odgrywa  takiej  roli,  jak 
powinno.  Czasami  wręcz  szarga  opinię  kobiet,  które  po  ob
chodach  swojego święta  wracają  chwiejnym  krokiem  do  domu. 
Kobieta  powinna  się  szanować  i  pamiętać  o  tym,  że  jest 
człowiekiem.  Zawsze  starałam  się wpoić  tę zasadę moim  dziew
czynkom  w  internacie.  Otrzymywałam  potem  listy  od  nich 
z  podziękowaniem  za  takie  wychowanie.  Chciałabym,  aby 
zakończyły się dyskusje na  temat  tego, co mają  robić kobiety,  bo 
to  zależy  od  tego,  jak  one  traktują  siebie.  Widziałam  kiedyś 
rysunek  w szwajcarskim  czasopiśmie,  który  przedstawiał  panią 
domu  z kilkunastoma  rękami.  W jednej miała młotek, w drugiej 
siatki, jeszcze  inną  prowadziła  dziecko.  Tak  właśnie  wyglądają 
nasze  panie. 
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gigantomania,  uważano  że  wszyscy  będą  wyjeżdżać na  wczasy 
w  jednym  terminie  w  jedno  miejsce.  Dziś  nie  wiem  czy  te 
budynki  są  wykorzystane. 
Są,  a  niektóre  dość  dobrze  prosperują  i  przynoszą  dochody. 
Chciałbym  teraz  zapytać o zabudowę  Ustronia.  Mówi  się, że jest 
chaotyczna. 
Rzeczywiście.  Byłam  tu  w  lecie  i jesienią.  Tak  jak  wiele  innych 
miast,  Ustroń  wygląda  wtedy  wiele  lepiej.  Może  dotyczy  to 
Ustronia  w  większym  stopniu,  gdyż  ma  wyjątkowo  udane 
założenia  zieleni, piękny  park  i to  sprawia,  że  tworzy  się  pewna 
całość.  Natomiast  gdy  zieleni  nie  ma,  to  jest  dużo  pustych 
przestrzeni  pomiędzy  zabudową  i  to  pustych  w  bardzo  złym 
znaczeniu  tego  słowa.  Dość  chaotycznie  budowane  są  nowe 
domy.  Specjalnie  zwracałam  uwagę  na  to co  się nowego  buduje 
i są  to  rzeczy,  które mają jedynie  tę wartość,  że są  nowe  i czyste, 
ale  chyba  niewiele  więcej. 

Co  zrobić,  by  zaradzić  takiemu  stanowi  rzeczy?  Budynki ,  któr e 
powstają zostaną zakończone i chyba nikt ich nie będzie  rozbierał. 
W  pierwszym  rzędzie  renowacja  tego  co  jest  wartościowe. 
Wszystko  zaczyna  się jedynie  od  planu  urbanistycznego,  który 
nie  tylko  istnieje  na  papierze,  ale  jest  rzeczywiście  wdrażany. 
Jeżeli władze  lokalne przestrzegają  planu,  to  istnieje  możliwość, 
że  może  nie  w  ciągu  roku,  ale  w  dłuższej  perspektywie  czasu 
chaotyczna  zabudowa  zostanie  uporządkowana. 
M a  pani  szersze  spojrzenie  na  architektur ę  w  Polsce.  Z  czym 
gminy  mają  najwięcej   problemów? 
Właśnie  z  planami  urbanistycznymi.  Obecnie  wraca  się  do 
myślenia jako  o  całości.  Po  zmianach  politycznych  i  gospodar
czych  nastąpił  boom  budowlany.  Wreszcie  można  było  budo
wać w inny sposób,  ale architekci  zwracali  uwagę na  pojedyncze 
budynki. Parę lat minęło i zaczynamy widzieć rezultaty  budowa

nia  bez  planu  przestrzennego.  Gdy  jednak  plan  powstaje,  to 
powstaje  też  możliwość  uporządkowania  zabudowy.  W  rów
nym  stopniu  dotyczy  to  Warszawy  i  Ustronia. 
Czy  generalnie  w  Polsce  przestrzega  się  planów  przestrzennych 
czy  też  istnieją  one  tylk o  na  papierze? 
Często  nie  istnieją  nawet  na  papierze,  więc  po  pierwsze  muszą 
powstać. 
System panujący w Polsce przed 1989 r. polegał przede wszystkim 
na mnożeniu błędów w każdej  dziedzinie.  Dlatego chyba  architek
tur a  w  naszym  kraj u  wygląda  tak  jak  wygląda.  Jaka  jest 
odpowiedzialność  za  to  polskich  architektów.  To  chyba  oni 
projektowal i  budynki,  dzielnice,  miasta. 
Tak  jak  w  innych  zawodach,  każdy  wykonywał  swoją  pracę 
w pewnych  warunkach.  Jedni  się  temu  bardziej  poddawali  inni 
mniej.  Uważam,  że  talent  nie jest  zależny  od  ustroju,  w  którym 
się  projektuje.  Narzucano  ogromne  ograniczenia,  ale  znam 
architektów,  którzy nie chcieli projektować wielkich  osiedli  i nie 
robili  tego.  Oczywiście  gorzej  im  się powodziło.  Odpowiedzial
ność jest  sprawą  bardzo  osobistą  i  t rudno  zwalać  wszystko  na 
ustrój.  Człowiek  w  każdej  sytuacji  musi  się jakoś  zachować. 
Cała  Polska  usiana  jest  budynkami  —  sześcianami.  Czy  to 
faktycznie  tak  jest,  że  tanio  da  się  wybudować  tylk o  taki  dom? 
W przypadku  domów jednorodzinnych  występują pewne  mody. 
Obecnie  jest  to  budowa  łuczków  i  wysokich  dachów,  które 
często  nie  są  wcale  wiele  lepsze.  W  numerze  „Architektury" 
z  lutego  zamieściliśmy  artykuł  „ O  brzydkich  domkach,  roz
czarowanych  architektach,  skażonym  ustrojem  społeczeństwie 
i podłych  mass mediach"  odpowiadający dowcipnie  właśnie  na 
pana  pytanie.  Zachęcam  do  przeczytania.  Poza  tym  trzeba 
powiedzieć,  że przeważnie  ludzie nie  szukają  dobrych  architek
tów,  a  ci  dobrzy  architekci  też  nie  zawsze  chcą  projektować 
domy  jednorodzinne. 
„Architekturamurator "   to pismo oddziaływujące  przede  wszyst
kim  na  środowisko  architektów.  Na  co  kładziecie  szczególny 
nacisk? 
To  czasopismo  z  założenia  jest  dla  specjalistów,  ale  nie  tylko, 
gdyż  wiemy,  jak  wiele  osób  interesuje  ta  tematyka.  Każdy 
numer  „Architektury"  składa  się z kilk u  części, główna  dotyczy 
współczesnej  polskiej  architektury.  Staramy  się  natychmiast 
pokazywać  to co  zostało  zbudowane.  Nie  preferujemy  żadnego 
nurtu,  stylu.  Chodzi  nam  o  to,  by  architektura  była  dobrze, 
profesjonalnie  zaprojektowana.  Staramy  się  też  robić  numery 
tematyczne, w których  zajmujemy się np. zabudową  mieszkalną 
czy  biurową  w  różnych  miejscach  Polski. 
A  które  polskie  miasto  podoba  się  pani  szczególnie? 
Wiele  miast.  Przepiękne  jest  historyczne  centrum  Krakowa. 
Jeżeli  chodzi  o  architekturę  ostatnich  lat,  to  dużo  ciekawych 
rzeczy powstało  na  Śląsku, gdzie pracuje wiele dobrych  projek
tantów. Jeśli ktoś jest zainteresowany współczesną  architekturą, 
to  warto  się  tam  wybrać.  W  Polsce  można  wymienić  sporo 
pięknych  miejsc, niestety  są  to  tylko  dzielnice,  ulice,  fragmenty 
miast.  Nawet  gdy  się  wyjdzie  poza  centrum  Krakowa,  to  już 
zaczyna  być  trochę  gorzej. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Fot.  W. Suchla 
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Ponad  40 artykułów  wytwarza
nych jest w cieszyńskimi  „Elekt
rometalu".  Zakład  specjalizuje 
się  w  sprzęcie  dla  górnictwa. 
Kopalnie  otrzymują  m.in. 
sprzęt  oświetleniowy,  systemy 
łączności  dołowej,  urządzenia 
dyspozytorskie,  zawory  redu

kcyjne. Załoga  liczy ponad  400 
osób. 

Mało  kto dziś pamięta,  że w  la
tach  30. istniało  w  Drogomyślu 
stado ogierów, liczące 200 koni. 
Przetrwało  okres  wojny  i  na 
początku  lat  60  ...  zostało  roz
wiązane.  Obiekty  zajął  zakład 
unasienniania  bydła,  który 
przeniesiono  ze  Skoczowa. 

Blisko  2  lata  temu  w  Cieszynie 
toczyły  się obrady  Międzynaro
dowego  Kongresu  Ekumenicz
nego.  Uczestniczyło  w  nim  kil 

kuset  delegatów  z  kilkunastu 
krajów  oraz  dostojnicy  koście
lni. 

Od  początku  lutego  trwa  proces 
burzenia kominów starej cemen
towni w Goleszowie. Przy użyciu 
trotylu wysadzone zostaną  wszy
stkie, czyli  12. Mają od 40 do  75 
metrów  wysokości.  Cała  część 
technologiczna  zniknie  z  powie
rzchni.  Teren  wykupi  gmina. 

Las  Dziełowy,  Błotny,  Lipo
wski  Groń  i  Góra  Buczę  mają 
utworzyć  rezerwat  na  terenie 

gminy  Brenna.  W  runie  leśnym 
rośnie  14 gatunków roślin  chro
nionych.  Propozycja  jest  cieka
wa. 

400  życiorysów  zawiera  drugi 
tom  Słownika  Biograficznego 
Ziemi Cieszyńskiej. Są one ilust
rowane  340  zdjęciami  i  rysun
kami. 

  * 
Towarzystwo  Miłośników  Sko
czowa  wydało  album  o  mieście. 
Uwagę  zwracają  zdjęcia  sko
czowskiego  grodu  z  początku 
wieku.  (nik) 
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Od  28  lutego  do  1  marca  odbyło  się  w  Ustroniu  I  Sympozjum 
NaukowoSzkoleniowe  organizowane  przez  Górnośląskie  Centrum 
Rehabilitacji  „Repty"  wydział  zamiejscowy  w  Ustroniu  oraz  Sekcję 
Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa  Kardiologicz
nego. 

W  trakcie  dwudniowego  spotkania  lekarze  i  inni  specjaliści  oma
wiali zagadnienia  związane z rehabilitacją  kardiologiczną,  w której od 
wielu  lat  polskie  osiągnięcia  oceniane  są  bardzo  wysoko.  Jej krajowy 
model opracowany  przez profesora Askanasa  i zmodernizowany  przez 
profesora  Rudnickiego  zyskał  akceptację  Światowej  Organizacji 
Zdrowia. 

Omawiane na sympozjum zagadnienia nabrały nowego znaczenia po 
niedawnym  znowelizowaniu  ustawy  o  rehabilitacji  przed rentowej. 
Dlatego  też  oprócz  wykładów  czysto  medycznych  zaprezentowano 
wykład  dr  Elżbiety  Bilobran  —  Uberman  dotyczący  systemu  rehabi
litacji kardiologicznej realizowanej w ramach  prewencji  rentowej przez 
ZUS. 

W Oddziale Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zorganizowano 3 połtora
godzienne  lekcje dla  piątoklasistów  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  1.  Na 
zajęciach,  które  prowadziła  Ilona  Weisman,  uczniowie  poznawali 
tajniki tkactwa  i zwiedzali  muzeum. Edukacyjne wypady  odbywały  się 
podczas zajęć technicznych, a  ich pomysłodawczynią  była Anna  Stryg
ner.  Fot.  W  Suchta 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Na  fotografii model  młota  sprężynowego  typu  „Ajax" .  Nasze 

Muzeum  posiada  kilkanaście modeli  maszyn  kuźniczych,  wyko
nywanych  w  latach  70.  przez  uczniów  Technikum  Mechanicz
nego, pod  kierunkiem  długoletniego,  zasłużonego  pedagoga  tej 
szkoły  inżyniera  Bolesława  Kieconia.  Modele  te  są  wyeks
ponowane  na  wystawie  stałej  i  cieszą  się  dużym  zainteresowa
niem  zwiedzających  ponieważ  są  to  wierne  miniatury  młotów 
i  pras  kuźniczych,  których  na  co  dzień  nie  można  w  zakładzie 
obejrzeć. 

Po  ćwierćwieczu  ich  obecności  na  wystawie  (najpierw  były 
w  Sali  Historii  czynnej  od 
1972  r.  w Z D K  „Kuźnik" )  są 
już nieco zniszczone i  zdekom
pletowane,  toteż  inż.  Kiecoń 
miał  wspaniały  pomysł,  aby 
dwóch  tegorocznych  matu
rzystów  modele  naprawiło 
i  zakonserwowało.  Dziękuje
my  nauczycielowi  pamiętają
cemu  o naszym  Muzeum  oraz 
uczniom:  Aleksandrowi  Bur
dzie  i  Markowi  Cieślarowi, 
którzy  wiele godzin  poświęcili 
na pracę przy  naprawie  mode
li  maszyn. 

19.02.97  r. 
O  godz.  22.30 patrol  policji  za
trzymał  kierującego oplem  mie
szkańca Cieszyna, który  wylegi
tymował  się sfałszowanym  pra
wem jazdy. Kierowcę  zatrzyma
no  do  wyjaśnienia. 

20.02.97  r. 
W  godzinach  rannych  zgłoszo
no  włamanie do Zakładu  Usług 
Komunalnych.  Pomiędzy  go
dziną 22.00 a 6.00 rano,  złodzie
je  dostali  się  do  środka  po  wy
pchnięciu  drzwi.  Skradli  mier
nik  elektryczny  wartości  około 
600 zł. Policja zwraca  uwagę,  że 
jest  to  przedmiot  charakterys
tyczny  i uprzedza  o  konsekwen
cjach  kupna  przedmiotów  po
chodzących z kradzieży.  Ponad
to  mogącym  udzielić  jakichkol
wiek informacji prosi o kontakt. 

20.02.97  r. 
O  godz.  17.50 na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej ze Skoczowską 
kierujący  fiatem  uno  mieszka
niec  Nowego  Dworu  Mazowie
ckiego zajechał drogę mieszkań
cowi  Bytomia jadącemu  merce
desem. Sprawcę kolizji  ukarano 
mandatem  w wysokości  100  zł. 

21.02.97  r. 
Na  targowisku  miejskim  doszło 
do kradzieży kieszonkowej  por
tfeli  z gotówką  i  dokumentami. 
Policja  zatrzymała  domniema
nych  sprawców  przestępstwa, 
których  po dokonaniu  niezbęd
nych  czynności  musiano  zwol
nić, gdyż osoby  poszkodowane, 
które  zgłosiły  się na  komisariat 
nie  były  w  stanie  rozpoznać 
sprawców. 

22.02.',  r. 
O  godz.  23.00  na  ul  Radosnej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkań
ca  Ustronia  kierującego  fiatem 
126p.  Wynik  badania  alkomet
rem  —  1,13  prom. 

23.02.97  r. 
O  godz.  00.15 na  drodze  dojaz
dowj do  ulicy Strażackiej  kieru
jący  nissanem  mierą  mieszka
niec Dąbrowy Górniczej dopro
wadził  do  kolizji  z  fordem  sier
rą.  Sprawca  kolizji nie  posiadał 
uprawnień  do  kierowania  poja
zdami,  a ponadto  znajdował się 
w  stanie  nietrzeźwym.  Wynik 
badania  alkometrem  —  2,25 
prom. 

23.02.97  r. 
O godz. 2.00 na ul. Sanatoryjnej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkań
na  Sosnowca  kierującego  peu
geotem  605.  Wynik  badania  al
kometrem  —  0,65  prom. 

23.02.97  r. 
Na  ul. Nadrzecznej  zatrzymano 
znajdującego  się  w  stanie  nie
trzeźwym  mieszkańca  Goleszo
wa  kierującego  fiatem  126p. 
Wynik  badania  alkometrem 
—  0,80  prom. 

23.02.97  r. 
O  godz. 4.55 włamanie  do  kios
ku  „Ruchu"  na  terenie  targowi
ska.  Po  przecięciu  kółek  zabez
pieczających  drzwi  wejściowe, 
a następnie wypchnięcie ich zło
dzieje  weszli  do  środka  skąd 
skradli  towar  wartości  około 
1000 zł. Sprawców  zatrzymano, 
a  część  skradzionych  towarów 
odzyskano. 

(M.P.) 

21.02.  —  Przeprowadzono kont
rolę hurtowni przy ul. Ogrodowej 
pod  względem  gospodarki  odpa
dami. Nie stwierdzono nieprawid
łowości. 

W trakcie kontroli  targowiska 
do  funkcjonariuszy  Straży  Miej
skiej zgłosiły  się 4  osoby,  którym 
skradziono  pieniądze  i  doku
menty. 

24.02  —  Przeprowadzono  kont
rolę  posesji  przy  ul.  Fabrycznej, 
Daszyńskiego i Cieszyńskiej. Wy
dano 4 nakazy zaprowadzenia po
rządku  na  posesjach. 

—  Naczelnikowi  stacji  PKP 
UstrońZdrój nakazano uporząd

kowanie  peronu  i  terenu  wokół 
stacji. 

25.02.  —  Otrzymano  zgłoszenie 
o wybiciu szyby w jednym z budy
nków  przy  ul.  Daszyńskiego. 
Sprawca,  którym  okazał  się mie
szkaniec  Wisły, uczeń  Szkoły  Za
wodowej w  Ustroniu,  pokrył  ko
szty  wstawienia  szyby. 

26.02.  —  Wspólnie  z  pracowni
kami Wydz. Ochrony  Środowiska 
UM  przeprowadzono  5  kontroli 
p o d m i o t ów  gospodarczych  w  k tó
rych  zwracano  szczególną  uwagę 
na wywóz odpadów  i gospodarkę 
ściekową.  Ponadto  funkcjonariu
sze  SM  przeprowadzili  9  innych 
podobnych  kontroli.  W  kilku 
przypadkach  nakazano  podpisa
nie  umów  na  wywóz  śmieci. 

(mn) 
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O SOBIE I ŚWIĘCIE 
Grażyna  Słotwińska  —  kierownik  pensjonatu  „Przodownik" 

Dzień  Kobiet  jest  bardzo  przyjemnym  świętem,  szczególnie 
w  Polsce.  Nasze  panie  przez  cały  rok  są  bardzo  zapracowane, 
codziennie  wykonują  wiele przeróżnych  prac  dlatego  ten  jeden 
dzień  im  się  należy.  Na  pewno  powinny  oczekiwać  dużo 
uprzejmości  ze  strony  mężczyzn:  kolegów  w  pracy,  mężów, 
synów.  W  tym  dniu  powinny  też  szczególnie  miło  spędzić  czas, 
najlepiej przy  kawie,  ciastku,  lampce  szampana. 

W moim  zawodzie — hotelarza,  płeć nie ma  znaczenia.  Liczy 
się przede  wszystkim  fachowość.  Kobietom  nie jest  ani  łatwiej 
ani  trudniej.  W  tej  chwili  panuje  równouprawnienie  i  ważna 
jest  osobowość,  inteligencja  i  to  co  się  sobą  prezentuje  jako 
człowiek. 

Jadwiga  Dzielska  —  lekarz  pediatra 

Wydaje mi się, że jest wiele ciekawszych  świąt w roku, a  Dzień 
Kobiet  to  trochę  sztuczny  twór.  Kobiety  powinny  czuć  się 
uroczyście  przez  cały  rok.  Szacunek  dla  nich,  dla  pracy  jaką 
wykonują  powinien  objawiać  się  każdego  dnia,  powinny  być 
doceniane. 

To prawda,  że pediatrzy  to najczęściej kobiety,  prawdopodo
bnie dlatego, że posiadają  szczególne predyspozycje do  wykony
wania tego zawodu. Praca z dziećmi jest bardzo zbliżona do  tego 
co  wykonujemy  na  co  dzień  w  domu.  Takie  jest  powołanie 
i tradycyjna rola kobiety  w naszym  społeczeństwie. Poza tym  do 
pediatry  zwykle  przychodzą  mamy  z  dziećmi  i  łatwiej  jest  im 
rozmawiać  z  drugą  kobietą  —  lekarzem. 

Halina  Fober  —  dyrektor  Banku  Spółdzielczego  w  Ustroniu 

Święto  Kobiet  jest  bardzo  miłym  dniem  dla  pań,  ponieważ 
lubią  być  obdarowywane  kwiatkiem,  drobnym  upomin
kiem,  uśmiechem.  Jest  to  o  tyle  istotne,  że  niektóre  z  nas 
mogą  liczyć  na  uprzejmości  tylko  w  tym  jednym  dniu.  Jeśli 
jednak  chodzi  o  mnie,  to  Dnia  Kobiet  mogłoby  nie  być. 
Chciałabym  , aby kobiety traktowane były odświętnie przez cały 
rok. 

Na moim  stanowisku  nie ma znaczenia czy jest się kobietą  czy 
mężczyzną  —  swoją  pracę  trzeba  wykonać.  W  dzisiejszych 
czasach,  mnie jako  dyrektorowi  Banku  Spółdzielczego  pracuje 
się trudniej.  Mówiąc jednak  bardziej  ogólnie,  wydaje mi  się,  że 
jeżeli  kobiety  mają  dobrą  pracę,  to  na  pewno  nie jest  im  gorzej. 
Jeśli  miały  możliwości  i  potrafiły  dostosować  się  do  nowych 
warunków  życia,  na  pewno  są  zadowolone. 

Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

UŚMIECHNIĘT Y  KIOSK 
Ponad  1500 kiosków  z całego  kraju  wzięło  udział w  konkursie 

mającym wyłonić  ten  najlepszy, a  okazał  się nim,  wraz  z jednym 
kioskiem  z  Krakowa,  kiosk  nr  79  z  Ustronia,  w  którym  na  co 
dzień sprzedają  trzy panie: Genowefa Cięgiel, Stefania  Nawrotek, 
i  Irena  Sztwiertnia.  Oceniający  brali  pod  uwagę  bardzo  wiele 
czynników,  przede  wszystkim  zaś  profesjonalizm  sprzedaży, 
uprzejmość,  kulturę  obsługi,  umiejętność  doradzenia  klientowi. 
Chodzi  o  to,  by  klient  nie  odszedł  od  kiosku  bez  towaru,  po  który 
przyszedł  —  mówi  pani  S.  Nawrotek. 

Kiosk  Laureat  stoi  przy  ul.  3 Maja  naprzeciw  technikum  i jest 
trochę inny  od pozostałych  kiosków  w mieście. Przede  wszystkim 
jest  bardziej  przestronny,  jasny,  posiada  zaplecze,  ubikację.  Jest 
wyższy  i przyjemniej się w nim pracuje. Wewnątrz kiosk  wygląda 
trochę  inaczej  niż  przez  szybę  wystawową.  Zdumiewa  ilość 
i  różnorodność  zgromadzonego  towaru.  Gdy  pytam  jak  się 
handluje  w  kioskach  mniejszych,  dowiadujemy  się,  że po  prostu 
nie da się w nich wyeksponować wszystkich  tytułów gazet, a ludzie 
lubią  wiedzieć  co  kupują.  Gdy  stale  w  sprzedaży  jest  około  700 
tytułów,  możliwość  zaprezentowania  ich  klientowi  jest  szczegól
nie ważna.  Nie jest  to  łatwe, gdyż jedne  tytuły gazet  pojawiają  się 
inne znikają. Przeważają  kolorowe  świecące okładki  pism  kobie
cych  i młodzieżowych.  Jednak  w najbardziej widocznym  miejscu 
położona  jest  prasa  codzienna  i tygodniki  społecznopolityczne. 
Trzeba  się  orientować  co  w danym  tytule  można  znaleźć,  by  móc 
doradzić gdy ktoś nie jest zdecydowany — mówią  nam  prowadzące 
kiosk.  Wśród  kupujących przeważają  miejscowi, wielu  z nich  ma 
teczki. 

Bardzo  się cieszymy  gdy  przyjeżdżają  wczasowicze.  Momental
nie  zwiększają  się  obroty  —  mówi  S.  Nawrotek.  —  Np.  Gazety 
Wyborczej  w sezonie  sprzedaje  się  dwa  razy  więcej. 

Dowiadujemy  się  też,  że  najlepiej  sprzedają  się  w  Ustroniu: 
Dziennik  Zachodni, Gazeta  Wyborcza oraz Głos Ziemi  Cieszyńs
kiej  i  Gazeta  Ustrońska,  przy  czym  GZC  i  GU  kupują  głównie 
miejscowi  i ci,  którzy  któryś  raz  odwiedzają  Ustroń. 
Nikt  nie  jest  przyzwyczajony  do  kupowania  słodyczy  w  kiosku 
i  ludzie bardzo  się cieszą, gdy  widzą  tanie  czekoladki  na  wystawie 
—  mówi  S.  Nawrotek. 

Kiosk  w konkursie  oceniała  komisja, przy czym  raz  zjawiła się 
bez zapowiedzi,  a prowadzące  kiosk  nawet  nie wiedziały,  że były 
kontrolowane.  Później  dopiero  nadeszła  o  tym  informacja. 
Udał  się  nam  ten  kiosk.  Może  dlatego,  że  jesteśmy  uśmiechnięte, 
życzliwe,  a  to  przyciąga  ludzi  —  mówią  zgodnie  sprzedające 
panie. 

Praca w kiosku  to  obsługa  klientów przez cały dzień.  Praktycz
nie bez chwili wytchnienia.  Ludzie dokonują  drobnych  zakupów, 
niektórzy  marudzą.  Nie  wszyscy  są  przyjemni  i  uśmiechnięci. 
Jesteśmy na emeryturze, ale ta praca sprawia nam przyjemność. Nie 
wyobrażamy  sobie,  by  będąc  w  pełni  sił  siedzieć  w  pieleszach 
domowych.  Tu  mamy  ciągły  kontakt  z  ludźmi  —  twierdzą  panie 
prowadzące  kiosk  nr  79. 

(WS) 



Jednostka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Kuźni  Ustroń  jako 
pierwsza  rozpoczęła  cykl  zebrań  sprawozdawczych  OSP  w  Ustro
niu.  21  lutego w ośrodku  „Stawy"  w Hermanicach  podsumowano 
strażacki  rok  w  Kuźni,  a  uczestniczyli  w  tym  również  zaproszeni 
goście: płk. poż. Eugeniusz Zabłocki, brygadier Kazimierz  Chrapek, 
zastępca burmistrza Tadeusz Duda, dyrektor Zakładów  Kuźniczych 
Antoni Czerch, komendant  miejski OSP Mirosław Melcer,  sekretarz 
miejski  OSP  Czesław  Gluza,  prezes  OSP  Centrum  Paweł  Dustor, 
prezes  OSP  Lipowiec  Karol  Małysz,  prezes  OSP  Nierodzim  Józef 
Pindór. 

Ze sprawozdania  prezesa  OSP  Kuźni  Piotra  Hudzieczka  dowie
dzieliśmy  się,  że  jego  jednostka  liczy  26  strażaków,  8  członków 
emerytowanych  i  500  członków  wspierających.  Przez  ostatni  rok 

ROK  JUBILEUSZ Y 

Dokonania  jednostki  przedstawił  P.  Hudzieczek.  Fot.  W. Suchta 

przepracowano  na  rzecz  jednostki  770  godzin,  a  zajmowano  się 
głównie  myciem  i czyszczeniem,  usuwaniem  wiatrołomów,  cztero
krotnie  gaszono  śmietniki.  Sukcesem  jednostki  jest  powstała 
w ubiegłym  roku  drużyna  młodzieżowa  przy  Szkole  Podstawowej 
nr  1. Ponadto strażacy z Kuźni uczestniczyli w zawodach w Brennej 
gdzie  zajęli  drugie  miejsce  oraz  efektownie  zaprezentowali  się 
w pokazach  strażackich  podczas  Dni  Ustronia.  W  bieżącym  roku 
jednostka  obchodzi  jubileusz  90lecia  istnienia.  P.  Hudzieczek 
zwrócił się do  starszych  strażaków  o spisywanie swych  wspomnień, 
a także o pomoc w redagowaniu  jubileuszowego  referatu  sprawoz
dawczego. 

T. Duda,  który jest  również prezesem  Zarządu  Miejskiego  OSP, 
przedstawił zamierzenia na najbliższy rok. Tradycyjnie odbędzie się 
konkurs  dla  młodzieży,  pokazy  strażackie.  Ustroń  będzie  też 
organizatorem  zawodów  strażackich.  Dyr.  A.  Czerch  zwrócił 
uwagę, że jubileusz jednostki  pokrywa  się z obchodzonym  również 
w tym  roku  jubileuszem  225lecia  istnienia  zakładu.  Uroczystości 
rozpoczną  się 28 czerwca nabożeństwem  ekumenicznym. Przez dwa 
miesiące  będą  organizowane  rajdy,  festyny,  imprezy  rekreacyjne, 
a zakończenie obchodów  nastąpi  5 września w cieszyńskim  teatrze. 
A.  Czerch  mówił  też  o  problemach  i  osiągnięciach  Zakładów 
Kuźniczych,  które  jego  zdaniem  są  obecnie  najlepszą  kuźnią 
w kraju.  Produkują  51%  odkuwek  motoryzacyjnych,  a  w  1996  r. 
sprzedaż wynosiła  115 min. zł. W tym roku  rozpocznie się prywaty
zacja Zakładów  Kuźniczych. Podkreślił  również, że takie inwestycje 
jak  doprowadzenie  gazu  do  kotłowni,  sprawiają  że zakład  staje się 
bardziej przyjazny  środowisku,  co  tak  ważne  jest  w  uzdrowisku. 

Józef  Balcar podkreślał  wagę pracy  z młodzieżą.  Działania  OSP 
Kuźni  są  tu  budujące.  To  właśnie  dzięki  Zakładom  Kuźniczym 
najlepszych  uczniów  z miejskiego  konkursu  strażackiego  udało  się 
wysłać na  podobny  konkurs  odbywający  się nad  morzem. 

Na zebraniu  przedstawiono plany  strażaków  z Kuźni na  ten  rok. 
Prowadzone  będą  prace  porządkowe,  konserwacyjne,  szkolenia, 
pokazy.  Zaplanowano  też,  że  do  jednostki  wstąpi  ośmiu  nowych 
strażaków,  zaś drużyna  młodzieżowa  oprze  się na  składzie dziesię
cioosobowym. 

Obrady  prowadził  Andrzej Gluza.  (WS) 

0  SOBIE I ŚWIĘCIE 
Lidi a  Szkaradnik  —  dyrektor  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

Nie wiem co sądzić o Dniu  Kobiet, ponieważ bardziej czuję się 
człowiekiem  niż  kobietą.  Nie  lubię  wręczania  kwiatów,  cało
wania  w  rękę  i  wszelkich  podobnych  kurtuazji.  Zwłaszcza,  że 
czuję,  iż  te  zachowania  są  jakby  wymuszane  na  mężczyznach. 
Widzę  jednak,  że  wielu  kobietom  to  odpowiada,  lubię  święto
wać  i  choćby  dlatego  jest  potrzebne. 

Kiedy  byłam  młoda  i  miałam  długie  włosy  fakt,  że  jestem 
kobietą  na  pewno  czasem  pomagał.  Gdy  jako  23letnia  dziew
czyna  rozpoczęłam  pracę w Kuźni, pracowali  tam  sami  mężczy
źni  i bardzo  życzliwie  się do  mnie  odnosili.  W  trakcie  kontroli 
Komisji  Przeciwpożarowej,  ładny  uśmiech  robił  swoje.  Z  bie
giem  lat jest coraz gorzej. Teraz gdy zjawia się komisja  wszystko 
musi  być  w  idealnym  porządku. 

Alin a  Wieją  —  wicedyrektor  Zarządu  Chrześcijańskiej Fundacji 
„Życi e  i Misja",  redaktor  naczelny  magazynu  „Inspiracje" 

Myślę, że każda  okazja jest  dobra,  by  wyrazić sobie  sympatię 
1 miłość.  W  tych  kategoriach  postrzegam  także  Dzień  Kobiet. 
Panie potrzebują  dzisiaj zachęcenia  i wielu  wyrazów  wdzięczno
ści  za  to,  co  czasem  w  wielkim  poświęceniem  robią. 

Uważam,  że poprzez  rolę matki  i żony  kobieta  może  dosko
nale  spełnić  się  w  życiu.  Często  jest  mi  żal  młodych  kobiet 

matek,  które popadają  w depresję, są  sfrustrowane  obowiąz
kami  i  nie  potrafią  czerpać  radości  z  codziennych  spraw. 
Chciałabym,  aby  w  sposób  twórczy  i  odpowiedzialny  zaan
gażowały  się w  życie  rodzinne,  bo  inwestycje poczynione  przez 
nie  procentować  będą  w  późniejszym  okresie.  Nie  jest  jednak 
dobrze, gdy kobieta wszystkie  swoje zdolności  inwestuje w dzie
ci  i  całe  jej  poczucie  wartości  uzależnione  jest  od  nich.  Takie 
matki  i żony  przeżywają  niezwykle  trudne momenty,  gdy  dzieci 
się usamodzielniają. Dlatego kobieta powinna mieć coś  —pracę 
zawodową,  hobby,  która  dałaby jej innego  rodzaju  satysfakcję. 
Kobieta  powinna  przez  całe  życie  pamiętać,  że  jest  kimś 
szczególnym,  obdarowanym,  powołanym  przez  Stwórcę  do 
pełnienia ważnych  ról, zdolnym  do wyczucia w jakim  momencie 
życia  czemu  się  poświęcić.  Pamiętajmy  o  tym,  a  będziemy 
szczęśliwe. 

*  *  * 

W  Ustroniu  mieszka  około  8500 kobiet  i mimo,  że wielu  panów 
deklaruje  się jako  przeciwnicy  obchodów  Dnia  Kobiet,  większość 
z nich  wręczy  symboliczny  kwiatek. Tatiana  Prottung  z kwiaciarni 
„Konwalia"  powiedziała  nam,  że  8  marca  przeżywają  istne  ob
lężenie.  Przez  cały  dzień  ustawiają  się  kolejki  zdenerwowanych 
panów,  często przeklinających  „komunistyczne"  święto,  ale  każdy 
z  nich  stara  się  wybrać  coś  dla  pań.  Największym  powodzeniem 
cieszą  się  tulipany.  W  ubiegłym  roku  sprzedano  300  tych  wiosen
nych  kwiatów,  a  i  tak  nie  wystarczyło  dla  wszystkich  chętnych. 
W  tym  roku  zamówiono  500  sztuk. 

Fot.  W.  Suchta 
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Referat  A n e t y  Ferenc,  S y l w i i  Badury  i  Hal iny  Owczarzy  wyg łoszony  podczas  u roczys te j  sesji  R M  z okazj i  40. 
roczn icy  nadania  U s t r o n i o w i  p r a w  mie jsk ich . 

Jubileusz jakim jest 40lecie nadania praw miejskich Ustroniowi skłania 
do głębszych  refleksji nad  lym, co  się w tym  okresie wydarzyło  w życiu 
kulturalnym  naszego miasta. Aby przybliżyć działalność kulturalną  jaka 
była  prowadzona  należałoby  przedstawić  kilka  instytucji  zaangażowa
nych w te poczynania. Pierwszym z takich obiektów była  „Prażakówka". 
Historia  tego obiektu  sięga  1927 roku. Szczególnie ożywioną  działalność 
placówka  ta  przejawia  od  momentu,  kiedy jej  kierownikiem  został  Jan 
Nowak. Był on zaangażowany w prace kulturalnooświatowe, organizację 
wystaw malarskich, recitali piosenkarskich.  1967 rok przyniósł przekształ
cenie  istniejącego  już  wtedy  Klubu  Fabrycznego  na  Zakładowy  Dom 
Kultury „Kuźnik". Ważne miejsce w działalności  tej instytucji zajmowały 
spotkania  autorskie  pod  nazwą  „czwartków  literackich".  Cyklicznie 
odbywały się spotkania z ciekawymi  ludźmi, tzw. „środy oświatowe". Na 
scenie wystawiano amatorskie przedstawienia  teatralne. Od tej pory nową 
formą upowszechniania sztuki stały się wystawy malarskie. Pierwszą  była 
ekspozycja akwarel Bogusława Heczki w 1961 roku. Zaś nowymi formami 
upowszechniania  wiedzy były sesje popularnonaukowe.  W omawianym 
czasie w „Kużniku" działało  13 zespołów  artystycznych  i 9 kół  zainter
esowań. 

Wnioskując z efektów działalności  „Prażakówki"  tamtych  lat  można 
stwierdzić,  że  był  to  ośrodek  kulturalny  finansowany  w całości  przez 
Kuźnię Ustroń  najprężniej oddziaływujący na życie kulturalne  Ustronia. 

Szczególne miejsce w życiu kulturalnym Ustronia należy się Zakładowej 
Orkiestrze Dętej. Nawiązując do przedwojennych  tradycji zyskała wielką 
popularność.  W  okresie  letnim  orkiestra  dawała  koncerty  w  Parku 
Zdrojowym.  Wielokrotnie  występowała  w  rozgłośni  Polskiego  Radia 
w  Katowicach.  Brała  także  udział  w  każdej  miejskiej  i  zakładowej 
imprezie. Jej długoletnim  dyrygentem  był Bolesław  Mider. 

Placówką,  w której  rozwijane  są  zainteresowania  dzieci jest  Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej. Powstało w 1975 roku  i działa na terenie wszystkich 
ustrońskich  szkół  podstawowych  oraz  w Zakładowym  Domu  Kultury 
„Kuźnik" .  Siedzibą  Ogniska  jest  Szkoła  Podstawowa  Nr  2.  Zajęcia 
prowadzone są w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych. Efekty 
są  oceniane  bardzo  wysoko  na  różnego  rodzaju  imprezach  i  kursach. 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest ważną  placówką  mającą wpływ na życie 
kulturalne dzieci  i młodzieży. 

Społeczne Ognisko Muzyczne w Ustroniu zostało założone w 1960 roku 
jako filia Ogniska Muzycznego w Cieszynie. Oficjalne otwarcie nastąpiło 
2 września w Szkole Podstawowej Nr 1. Działało przez 17 lat. W 1977 roku 
pozostała  już  tylko  jedna  sekcja  fortepianu.  W  tym  okresie  Ognisko 
zakończyło  działalność.  Została  ona  wznowiona  w  1991  roku  poprzez 
starania  Urzędu  Miejskiego.  W  pierwszym  roku  Ognisko  Muzyczne 
działało  jako  filia  Ogniska  w  BielskuBiałej.  W  1992  roku  powstało 
w naszym mieście Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, które przejęło 
działalność Ogniska Muzycznego, a jego siedzibą została  „Prażakówka". 

Jednym  z ustrońskich  ośrodków  kulturalnych  chętnie  odwiedzanych 
przez mieszkańców  i wczasowiczów jest amfiteatr. Imprezą  inaugurującą 
otwarcie  amfiteatru  był  zorganizowany  w  lipcu  1976  roku  I  Konkurs 
Piosenki Czeskiej i Słowackiej o „Kryształową  Lirę". Impreza przerodziła 
się w imprezę ogólnopolską  i jako Festiwal odbywała się nieprzerwanie do 
1989 roku.  Dzięki  tej  imprezie  do  ustrońskiego  amfiteatru przyjeżdżały 
gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. Od początku lat 90tych odbywają 
się tu  Festiwale  Pieśni  Religijnej „GaudeFest"  oraz  imprezy  muzyczne 

organizowane przez kościoły. Ponadto  w amfiteatrze w ostatnich  latach 
odbywa  się  szereg  bardzo  atrakcyjnych  imprez  między  innymi:  Dzie
ciDzieciom, DzieciRodzicom, Kabaretowiska, tradycyjne Dożynki, Wy
bory Miss Wakacji oraz wiele koncertów znakomitych zespołów muzycz
nych  i estradowych. 

Kino „Uciecha" istniało od  lat 40. do 1995 roku w budynku naprzeciw 
kościoła  katolickiego,  który  przez  pierwszą  połowę  XX  wieku  mieścił 
Czytelnię  Katolicką,  sale  zebrań  dla  stowarzyszeń,  kółko  rolnicze  i  or
ganizacje kobiece.  Do  lat  70tych  kino  cieszyło  się  dużą  popularnością 
i miało  różnorodny  repertuar,  później jego  popularność  zmniejszyła się 
przede  wszystkim  z  powodu  rozpowszechnienia  się  telewizji  i  video. 
Działalność  kina  została  zlikwidowana,  a  budynek  rozebrany  w  1996 
roku. Wtedy to otwarto kino „Zdrój" w Zakładzie Przyrodoleczniczym na 
Zawodziu. Jego właścicielką  jest  Grażyna  Bartosz. 

Zaś  w  innej  części  miasta,  mianowicie  w  Jaszowcu  —  dzielnicy 
wczasowej — życie kulturalne  skupiło  się wokół  otwartego  w latach  60. 
Międzyorganizacyjnego Miejskiego Domu Kultury. Jego działalność była 
skierowana  głównie  do  wczasowiczów.  W  Domu  Kultury  oprócz  sali 
widowiskowej funkcjonowała czytelnia, sala telewizyjna, sala wystaw oraz 
sala klubowa. Wśród  organizowanych  imprez należy wymienić koncerty 
znanych  wokalistów,  zespołów  muzycznych,  spektakle  teatralne  dla 
dzieci,  występy  kabaretów,  w  tym  ustrońskiego  kabaretu  „Andrus". 
Międzyorganizacyjny  Miejski Dom  Kultury  był  także  współorganizato
rem  znanej  w  Ustroniu  imprezy  „Wianki" .  Jako  główną  przyczynę 
zamknięcia  Międzyorganizacyjnego  Miejskiego  Domu  Kultury  w  1992 
roku  należy uznać zmiany ekonomiczne jakie  zaszły w naszym kraju na 
początku  lat 90. 

Jednym z elementów mających istotny wpływ na rozwój życia kultural
nego  w Ustroniu  było  i jest  istnienie  biblioteki.  Biblioteka  w  Ustroniu 
rozpoczęła swą działalność już w 1945 roku. 8 września  1948 roku została 
unormowana jej sytuacja prawna.  Wtedy  leż biblioteka  znalazła  miejsce 
w budynku Ratusza. Biblioteką miejską została w 1956 roku, kiedy Ustroń 
uzyskał statut miasta. W 1980 roku nadano Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Ustroniu  imię Jana Wantuły. Patronem został ustroński bibliofil , który 
podarował  bibliotece cenny księgozbiór liczący 332 tomy poezji, powieści 
i  dzieł  popularnonaukowych.  W  latach  60.  przez  5  lat  biblioteka  była 
zamknięta  z powodu  pożaru  Ratusza.  Po  tym  okresie  wróciła  na swoje 
dawne miejsce. Złotym okresem w dziejach ustrońskiej biblioteki były lala 
60. i 70. W tym okresie księgozbiór powiększył się prawie dziesięciokrot
nie. Powiększyła  się leż placówka  centralna  i sieć biblioteczna, nastąpiła 
stabilizacja  kadrowa.  Początek  lat  90  to  era  video. Jednak  w  Ustroniu 
liczba czytelników nie spadła. Obecnie zaznacza się powolny wzrost liczby 
czytelników,  szczególnie  wśród  młodzieży.  Wzrasta  też  zainteresowanie 
literaturą  popularnonaukową.  Statutowym  obowiązkiem  biblioteki jest 
też organizowanie  imprez kulturalnych,  takich jak  spotkania  autorskie, 
prelekcje, wieczory  poezji, wykłady  oraz  organizacje  imprez  dla  dzieci. 
Wszystkie  te imprezy  cieszą  się niezwykłą  popularnością. 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  to  instytucja  gromadząca  dobra 
kultury.  Jednak  to  nie  jedyna  forma  działalności  jaką  prowadzi  ta 
placówka.  Wystawiennictwo  jest  najwidoczniejszą  formą  działalności. 
Organizowane  są  także  koncerty,  wieczornice,  spotkania  ze  znanymi 
osobistościami.  Ustrońskie  Muzeum  imienia  Jana  Jarockiego  otwarte 
zostało  18 kwietnia  1986 roku  w zabytkowym  budynku  dyrekcji dawnej 

Fot.  W. Suchta 
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AMATORSKI E  CIĘŻARY 
W  poprzednim  numerze  GU  pisaliśmy  o  zawodach  o  Puchar 

Burmistrza  Ustronia  w  Wyciskaniu  Leżąc  „Orli k  Cup'97". 
Poza  zmaganiami  najlepszych  polskich  zawodników,  była  też 
okazja  do  rywalizacji  nieco  lżejszego  kalibru.  Do  wyciskania 
sztangi  zaproszono  publiczność.  Znalazło  się  kilku  śmiałków, 
a  najlepszy  wśród  nich  Wiesław  Sołtys  wycisnął  140  kg.  Dwaj 
następni  również przekroczyli  „setkę" —  Ryszard  Skiba  i Artur 
Walkiewicz  wycisnął po  125 kg.  Udało  się również  namówić  do 
do  rywalizacji  panie  zasiadające  na  widowni.  Żona  mistrza 
Stefana Piotra  Kozła Grażyna,  wycisnęła  50 kg i zajęła pierwsze 
miejsce.  Druga  była  Izabda  Palka  (35  kg),  natomiast  trzecia, 
Sylwia  Cieślar  (na  zdjęciu)  zdołała  jedynie  wycisnąć  samą 
sztangę,  czyli  22,5  kg. 



huty  „Klemens".  Organizatorem  Muzeum  była  Kuźnia  Ustroń.  Do 
ekspozycji wykorzystano materiały zgromadzone przez Jana  Jarockiego, 
długoletniego  dyrektora  Kuźni.  Od  października  1992  roku  Muzeum 
funkcjonuje  jako  zakład  budżetowy  Urzędu  Miejskiego.  W  okresie 
dziesięciu  lat  działalności  zorganizowano  ponad  100  wystaw,  imprez 
okolicznościowych  i  koncertów,  w  tym  wystawy  towarzyszące  wielu 
miejskim corocznym  imprezom. 

Oddział Muzeum pod nazwą  „Zbiory Marii Skalickiej" otwarto w 1993 
roku.  Fundatorka  Maria  Skalicka  przekazała  na  rzecz  miasta  zbiór 
cieszynaliów,  ekslibrisów,  grafik,  druków  bibliofilskich  i  numizmatów 
wraz ze swym rodzinnym domem, w którym otwarto Muzeum. W zbiorze 
znajdują  się  prace  m.in.  Pawła  Stellera,  Franciszka  Jaworskiego,  Jana 
Wałacha. Od stycznia  1994 roku przy Oddziale Muzeum działa ustroński 
Klub  Propozycji.  W  ciągu  dwóch  lat  istnienia  Klub  ten  zorganizował 
kilkanaście  spotkań  z ciekawymi  ludźmi. 

Na działalność kulturalną  wśród młodzieży szkolnej miały wpływ także 
zespoły teatralne. 1  tak w sali widowiskowej Zakładowego Domu  Kultury 
„Kuźnik"  wystawiane  były  szkolne  przedstawienia  teatralne.  Najwięk
szym  wydarzeniem  było  wystawienie  baśni  „Królowa  Śniegu"  przez 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w UstroniuPolaniew  reżyserii  Renaty 
Ciszewskiej.  Poziom  artystyczny  przerósł  wszelkie  oczekiwania,  a  frag
menty  spektaklu  zarejestrowała  TV  Katowice.  Inne  formy  działalności 
wśród  młodzieży  szkolnej  to  istnienie  zespołów  regionalnych.  W Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Lipowcu  działał zespół regionalny założony w 1966 
roku, przy Szkole Podstawowej Nr  3 Zespół Pieśni  i Tańca  „Czantoria", 
a obecnie przy Szkole Podstawowej  Nr  1 działa  Dziecięcy Zespół  Pieśni 
i Tańca  „Równica". 

Tradycje śpiewacze w Ustroniu  sięgają ponad  100 lat, a przez ostatnich 
40 lat  podtrzymywanie  tych  tradycji miało  szczególne znaczenie. W okre
sie powojennym  do  tradycji  tych  nawiązywały  Chór  Moniuszko  i  Chór 
Spółdzielczy. Oba zespoły osiągnęły wysoki poziom artystyczny. Napotyka
jąc jednak na trudności kadrowe zakończyły działalność pod koniec lat 50. 
W Ustroniu obecnie działa kilka chórów, a wśród nich parafialne i świeckie. 

Historia  chóru  działającego  przy  parafii  ewangelickoaugsburskiej 

Grafika  B.  Heczko 

w  Ustroniu  sięga  100  lat.  Dyrygentem  chóru  jest  Maria  Cieślar.  Chór 
corocznie daje koncerty w mniejszych i większych diasporalnych parafiach, 
a także za granicą. Zawiązał on także przyjaźnie i utrzymuje stałe kontakty 
z wieloma  zagranicznymi  miastami. 

Estrada Ludowa „Czantoria" została założona w 1988 roku przy Klubie 
Nauczyciela. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym został Marian Żyła. 
Chór zainaugurował działalność koncertem podczas wieczornicy poświęco
nej  10 rocznicy  śmierci Jana  Nowaka.  Na  repertuar  zespołu  składają  się 
pieśni ludowe Beskidu Śląskiego. Zespół dał ponad  100 koncertów w kraju 
i  za  granicą.  Bierze  także  aktywny  udział  w  życiu  naszego  miasta, 
uświetniając swoimi występami uroczystości państwowe i miejskie. Estrada 
Ludowa  „Czantoria" jest  laureatem wielu  nagród  i wyróżnień. 

Kameralny zespół Wokalny „Ustroń" powstał w 1981 roku. Dyrygentem 
choru  jest  Ewa  BocekOrzyszek.  Chór  występuje w  kraju  i  za  granicą. 
Repertuar  obejmuje pieśni  patriotyczne,  ludowe,  religijne.  Patronat  nad 
wokalistami  objął Urząd  Miejski. 

Zaś  chór  „AVE "  działający przy  kościele  katolickim  powstał  w  1980 
roku.  Obecnie  dyrygentem  chóru  jest  Alicj a Adamczyk.  Od  jesieni  1995 
roku  siedzibą  chóru  została parafia kościoła katolickiego pod  wezwaniem 
św. Klemensa. 

Do rozwoju życia kulturalnego w Ustroniu niewątpliwie przyczyniają się 
działające w  mieście  stowarzyszenia,  których  szczególny  wzrost  w  ilości 
i  aktywności  odnotowuje  się  w  latach  90tych.  Wymienię  choćby  kilka: 
Stowarzyszenie  Kultury  Ludowej  „Czantoria",  Stowarzyszenie  Twórcze 
„Brzimy", Towarzystwo Miłośników  Ustronia, Towarzystwo  Kontaktów 
Zagranicznych, Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego. 

Z  tego  bardzo  krótkiego  i  z  pewnością  niepełnego  opisu  istniejących 
w minionym czterdziestuleciu  placówek kulturalnych  i społecznych  ośrod
ków  kultury  można  pokusić  się  o  bardzo  syntetyczną  ocenę.  Z  całą 
stanowczością  stwierdzić  trzeba,  że  dzięki  atywności  wielu  ludzi,  którzy 
związali się z życiem kulturalnym  czy to zawodowo czy społecznie, Ustroń 
zaistniał na mapie Ziemi Cieszyńskiej jako miasto, w którym prężność życia 
kulturalnego  przyczyniła  się do  wszechstronnego  rozwoju  społeczeństwa 
naszego miasta;  naszej małej ojczyzny. 

Ustawa  z  13  września  1996 
roku,  która  weszła  w  życie 
1  stycznia  1997  roku  określa 
między  innymi  zadania  właś
cicieli nieruchomości  dotyczą
ce  utrzymania  czystości  i  po
rządku.  Czytamy  w  niej,  że 
właściciele  nieruchomości  za
pewniają utrzymanie  czystości 
i  porządku  przez:  wyposaże
nie  nieruchomości  w  urządze
nia  służące  do  gromadzenia 

odpadów  komunalnych  oraz 
utrzymywanie  tych  urządzeń 
w  odpowiednim  stanie  sanita
rnym  i  porządkowym  oraz 
przyłączenie do  istniejącej  ka
nalizacji  sanitarnej,  groma
dzenie  powstałych  na  terenie 
nieruchomości  odpadów  ko
munalnych  w  urządzeniach, 
o  których  mowa  powyżej, 
usuwanie  i  unieszkodliwianie 
odpadów  komunalnych, 
oczyszczanie  ze  śniegu  i  lodu 
oraz błota  i innych  zanieczysz
czeń  z chodników  położonych 
wzdłuż  nieruchomości. 

Przez  właścicieli  nierucho

mości  rozumie  się  także 
współwłaścicieli,  użytkowni
ków  wieczystych  oraz  jedno
stki  organizacyjne  i osoby  po
siadające nieruchomości  w  za
rządzie  oraz  inne  podmioty 
władające  nimi.  Przez  odpa
dy  komunalne  rozumie  się 
między  innymi  stałe  i  ciekłe 
odpady  powstające  w  gospo
darstwach  domowych,  po
rzucone  wraki  pojazdów  me
chanicznych  oraz  odpady 
uliczne. 

Za  niewykonywanie  tych 
obowiązków  grozi  kara  grzy
wny. 

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
o g ł a s za 

PRZETARG 
na  wykonanie  następujących  prac: 
1)  Pokrycie  blachą  magazynu  i  bu

dynku  mieszkalnego  na  podwó
rzu. 

2)  Wykonanie  kraly  kutej  o  dł. 
3,5  m 

3)  Wykonanie  dodatkowego  sani
tariatu  w  Oddziale  Muzeum. 

Szczegółowych  informacji  udziela 
sekretariat  Muzeum  w  godz.  9—14 
tel.  542996. 
Termin  składania ofert wraz z wyce
ną  robót  do  15 marca  br. 
Muzeum  może  odstąpić od  przetar
gu  bez  podania  przyczyn. 
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Fot.  W.  Suchta 

szampana,  był obiad  i  wspaniały  deser.  Obecny  dyrektor 
Andrzej  Rożnowicz  oprowadził  byłych  uczniów  po  szkole. 
Inicjatorami  spotkania  było  małżeństwo  Bronisława  i  Rudolf 
Tomiczkowie,  on  absolwent  roku  1947, ona  z  1948. W  przygoto
wania  włączyły  się  Mar ia  Błachut  i A n na  Chrapek.  Należało 
wszystkich  zawiadomić  i  spotkanie  przygotować.  Pomogli 
miejscowi  przedsiębiorcy,  którzy  za  d a r mo  dostarczyli  n iektóre 
artykuły  spożywcze,  tak  że ze składek  pozosta ła  po  zakończeniu 
nadwyżka.  Zgodnie  pos tanowiono  przekazać  ją  szkole,  (ws) 

ZAPROSZĄ  ARTYSTÓW 
Jednym  z głównych  zadań  Samorządu  Polskiej  Mniejszości 

Narodowej  na Węgrzech  jest  pielęgnacja  polskich  tradycji 
ludowych,  języka  ojczystego  i  ut rzymanie  ciągłego  kontaktu 
z  kulturą  polską.  Propozycję  stałej  współpracy  z tą  organizacją 
otrzymał  także  Ust roń.  Dlatego  też  w spotkaniu,  k tóre  od
bywało  się  od  20  do  23  lutego z delegacją  Samorządu  Polskiej 
Mniejszości  XI  Dzielnicy  Budapesztu,  uczestniczyli:  Kazimierz 
Hanus,  Danu ta  Koenig  i  Bogusław  Binek,  a  także  Daniela 
Łabuz  i Mar ian  Żyła  z Estrady  Ludowej  „Czan to r ia ". 

Podczas  pobytu  delegacji  usta lono  wstępnie  plan  współpracy 
z naszym  miastem.  Węgrzy  zamierzają  zaprosić  do  Budapesztu 
kilk u  artystów  ustroriskich  pielęgnujących  tradycje  ludowe  na 
Dni  Mniejszości  w maju  tego  roku  oraz  EL  „Czan to r ia"  na 
Festiwal  PanEuropejski  we wrześniu  1997  roku.  W  celu 
pielęgnowania  języka  ojczystego  p lanu je  się  zorganizowanie 
letnich  wczasów dzieci  polskich  w stolicy Węgier  i z imowych  dla 
dzieci  węgierskich  w Ust ron iu. 

In formacja o propozycji  bratniej  współpracy  zostanie  przed
stawiona  Zarządowi  Miasta  oraz  radnym  na  najbl iższej  sesji 
Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ust roń. 
Przypomni jmy,  że  Ust roń  nawiązał  już  par tnersk ie  kontakty 
z  węgierskim  miastem  Ha jdunanas,  a  współpraca  z  Samo
rządem  Mniejszości  Polskiej  na Węgrzech  rozszerzy  ustrońs
kowęgierską  współpracą. 

KLINIK A 
Stomatologiczn a 
im .  prof .  Meissner a 
Ustroń  Zawodz ie 
ul.  Sanatoryjna 5 pok.  130 
(Budynek  Zakładu  Przyrodoleczniczego) 

ORTODONCJA  —  a p a r a ty  s t a łe  i  r u c h o me 
STOMATOLOGIA  ZACHOWAWCZA  —  leczen ie  c h o r ób 
przyzębia,  p a r a d o n t o zy 
PEDODONCJA  —  s t o m a t o l o g ia  dz iec ięca 
PROTETYKA  ESTETYCZNA  —  korony,  m o s ty  p ro te t y
czne,  p ro tezy  t r a d y c y j ne  i  n o w ej  gene rac j i,  p ro tezy 
n a t y c h m i a s t o we 
CHIRURGIA  LASEROTERAPIA 
O d p ł a t n o ść  ra ta lna  —  do  d w ó ch  lat. 
Czynne:  pon iedz ia łek—pią tek  —  9.00—18.00 

s o b o ta  —9.00—13.00 
Tel.  543534  w e w.  640 

D o  pierwszej  klasy  szkoły  podstawowej  mieli  iść  1  września 
1939 r. Początek  roku  szkolnego  nastąp ił jednak  z  dwumiesięcz
nym  opóźnieniem,  w  innym  języku  i innym  państwie. 
Naszym  pierwszym  nauczycielem  był  pan  Raszka,  któr y  byl 
Polakiem znającym język  niemiecki.  Następny  nauczyciel  Fittin g 
nie znał już  ani słowa  po  polsku —  wspomina  Rudolf  Tomiczek. 
—  Za  Niemców  była  dyscyplina.  Nik t  nie  podskoczył.  Po  klasie 
mogłaby chodzić mysz i byłoby ją słychać.  Cichutko  musiał  każdy 
siedzieć,  inaczej,  prawdę  powiedziawszy,  dostał  w  pysk. 

Kończyli  szkołę  w  latach  1947—48  już  w  Polsce. 
Pamiętam  jak  na zakończenie  szkoły  śpiewaliśmy  piosenkę 
„Upływ a  szybko  życie"   —  mówi  R.  Tomiczek. 
M y  napiekłyśmy  kołaczy,  co  na  owe  czasy  było  dość  bogatym 
zakończeniem.  Były  śpiewy  i herbatka  —  doda je  żona  Bronis
ława. 

Minęło  50  lat i w  tę  okrągłą  rocznicę  uczniowie  „podstawó
wki "  w  Nierodzimiu  postanowi li  się  spotkać.  Większość  dalej 
mieszka  na  Śląsku  Cieszyńskim,  kilk u  los  rzucił  w  inne  rejony 
kra ju.  Stawili  się  jednak  prawie  wszyscy.  Przyjechał  inżynier 
rybołóstwa  ze Świnoujścia, lekarz z Pińczowa,  inżynier  z Gliwic, 
w  sumie  27  absolwentów  lat  1947—48. 

Gdy  czytano  listę  obecności,  n iektórzy  nie  mogli  ukryć 
wzruszenia.  Ciszą  uczczono  zmarłych  kolegów  i  nauczycieli. 
Potem  już  ty lko  wspominano  dawne  czasy,  biedne  i  t rudne,  ale 
zawsze  najmi lsze  czasy  młodości.  Spotkanie  uczczono  lampką 

Urząd Miejsk i Wydzia ł Finansow y w Ustroni u zawiadami a wszy 
stkic h  podatników ,  że  termi n  płatnośc i  podatk u  rolnego ,  od 
nieruchomośc i i od wywoz u  odpadó w  komunalnyc h  upływ a  15 
marca 1997. Decyzj e wymiarow e są do odbior u w  Urzędzi e  Miej 
skim pok . nr 6, 7 i 20. 
Natomias t  mieszkańc y  dzielni c  Polany ,  Lipowc a  i  Nierodzimi a 
— odbió r decyzj i i płatnoś ć podatkó w  u inkasentów . 

PLA N SZKOŁ Y  ZDROWIA — MARZEC 1997 R. 
3.03.  Zdrowe  żywienie,  porady  dietetyczne  — Barbara  Malejka 

—  dietetyk 
11.03.  Stres  —  mgr  Krystyna  Zagórska  —  psycholog 
12.03.  Schorzenia  układu  krążenia  —  lek.  med.  Tadeusz  Recman 
18.03.  Schorzenia  układu  ruchu  —  Osteoporoza  —  lek.  med.  Alina 

Marzec 
20.03.  Wpływ  otyłości  na  układ  krążenia  —  piel.  dypl.  Katarzyna 

Sztwiertnia 
26.03.  Rehabilitacja  w schorzeniach  układu  krążenia  — mgr  Damian 

Krąkowski 
Wykłady odbywają się w Ogrodzie Zimowym GCR „Repty"  o godz. 14.00. 

Zarząd  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia 
informuje swoich  P.T.  Członków,  że  statutowe 

ZWYCZAJN E WALN E  ZGROMADZENIE 
(sprawozdawczowyborcze) 

odbędzie  się w dniu  14 marca  1997  roku o godz.  17.  (I   termin) 
w Muzeum  Zbiory  Marii  Skalickiej  ul.  3 Maja  68 
Prosimy  o  uregulowanie  składek  członkowskich. 

Labo ra to r i u m  T e c h n i k 
D e n t y s t y c z n y c h 

K.A.C.  Denta l 
Ustroń ,  ul . Akacjow a  44, 

telefo n  544731 
serdeczniezaprasz a do współ 
pracy w  zakresi e wykonywa 
nia koro n i mostkó w  z mate
riałó w  światłoutwardzalnyc h 
Gwarantujemy : 
— szybki e  terminy  realizacj i prac 
— wysok ą jakoś ć  i precyzj ę 
—  przystępn e ceny 

Centrum  Treningowe 
Wojakowskich w Za
kresie  Rozwoju  Pa
mięci,  Koncentracji 
Uwagi i Inteligencji 

Ustroń  ul.  Lipowa 1 
ogłasza  zapisy  dzieci 
na  grupę  marcową 

Zainteresowanych  prosi
my o kontakt  pod  nume

rem  telefonu  542881 
po  godz.  20.00 
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Urząd  M ie j sk i w  Us t ron iu  zaw iadamia  m ieszkańców 
Ust ron ia ,  że w m a r c u  i k w i e t n i u  odbędz ie  się  w iosen 
na  zb iórka  z ł omu 

1.  Poda jem y  t e r m i n y  w y s t a w i e n i a  z ł omu : 

LIPOWIEC 
NIERODZIM 
HERMANICE 
GOJE 
ZAWODZIE  DOLNE I GÓRNE 
CENTRUM 

—  10—11  MARCA  (poniedz.,  wtorek) 
—  12—13  MARCA  (środa,  czwartek) 
—  14—15  MARCA  (piątek,  sobota) 
—  17—18  MARCA  (poniedz.,  wtorek) 
—  19—20  MARCA  (środa,  czwartek) 
—  21—22  MARCA  (piątek,  sobota) 

JELENICA,  BRZEGI,  PONIWIEC  —  2—3  KWIETNIA  (środa,  czwartek) 
POLANA, JASZOWIEC  —  4—5  KWIETNIA  (piątek, sobota) 

2.  Zlom musi być dostarczony  do drogi w  miejscach, gdzie swobodnie  może 
dojechać  samochód  ciężarowy. 
3.  Informujemy, że osblugujący akcję nie będą pomagali w wyciąganiu złomu 
z piwnic,  z szop  itd. 
4.  U W A G A !  Dodatkowo  informujemy, że mieszkańcy którzy wystawią  ztom 
po  ustalonym  terminie,  będą  musieli  za wywóz  złomu  zapłacić. 
5.  Przy bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych  terminy zbiórki mogą 
ulec  przesunięciu.  Prosimy  wtedy  o śledzenie  ogłoszeń  na  tablicach. 
6.  Prosimy o dostosowanie  się do ww.  wskazówek,  aby zbiórka  przebiegała 

sprawnie. 
7.  Informacje i zapytania  można  kierować  do: 

skup złomu  Ustroń,  ul.  Fabryczna  7,  tel  544037 
lub Wydziału  Ochrony  środowiska  tel.  543479 

Urząd Miejski w  Ustroniu  zawiadamia  mieszkańców  Ustronia, że w  kwietniu 
i  maju  odbędzie  się  wiosenna  objazdowa  zbiórka  opakowań  szklanych 
i stłuczki  szklanej 
1.  Podajemy  terminy: 
LIPOWIEC 
NIERODZIM 
HERMANICE 
GOJE 

ZAWODZIE  DOLNE I GÓRNE 
CENTRUM 
JELENICA,  BRZEGI,  PONIWIEC 
POLANA,  JASZOWIEC 

—  4,  5  kwietnia  (piątek,  sobota) 
—  11,12  kwietnia  (piątek, sobota) 
—  18,  19  kwietnia  (piątek, sobota) 
—  25,  26  kwietnia  (piątek,  sobota) 
—  9,10  maja  (piątek,  sobota) 
—  16,  17  maja  (piątek,  sobota) 
—  23,24  maja  (piątek,  sobota) 
—  30,31  maja  (piątek,  sobota) 

2.  Wystawione opakowania szklane  (butelki, słoiki)  i stłuczka szklana  musz ą 
być czyste , bez kapstli , nakręte k — najlepiej w workach lub pojemnikach. 
3.  Opakowania  szklane i stłuczka  muszą  być  dostarczone  do drogi w  miejs
cach, gdzie  swobodnie  może dojechać  samochód  ciężarowy. 
4.  U W A G A !  Informujemy,  że mieszkańcy  którzy wystawią  opakowania  po 
ustalonym  terminie,  będą  musieli  za wywóz  opakowań  zapłacić. 
5.  Przy bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych  terminy zbiórki mogą 
ulec  przesunięciu.  Prosimy wtedy  o śledzenie  ogłoszeń  na  tablicach. 
6.  Prosimy o dostosowanie  się do  ww.  wskazówek,  aby zbiórka  przebiegała 
sprawnie. 
7.  Informacje i zapytania  można  kierować  do: 
skupu  opakowań,  Ustroń,  ul.  M.C.  Skłodowskiej  2, tel.  542351 

SZANOWNI 
MIESZKAŃC Y 

Przypominamy, w związku z wejściem w życie z dniem  1 stycznia 
ustawy o porządku  i czystości w gminach  (Dz.U. nr  132 poz.  622 
z  1996 r.),  że właściciele  nieruchomości  czyli: właściciele,  współ
właściciele,  użytkownicy  wieczyści,  jednostki  organizacyjne 
i  osoby  posiadające nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowa
niu i inne  osoby  władające nieruchomościami  odpowiadają  za: 

wyposażenie  nieruchomości  w  urządzenia  do  gromadzenia 
śmieci, 

—  gromadzenie  śmieci  w  w/w  urządzeniach, 
podłączenie  nieruchomości  do  kanalizacji  sanitarnej, 
oczyszczenie  ze śniegu,  lodu,  błota  i  innych  zanieczyszczeń 
z  chodników  położonych  wzdłuż  nieruchomości. 
Właściciele  zobowiązani  są ponadto  do  udokumentowania 
korzystania z usług  v/ywozu  śmieci i  fekalii. 
Uwaga!  Kto  nie  wykonuje  w/w  obowiązków  podlega  karze 
grzywny. 
Jednocześnie  informujemy,  że pojemniki  na śmieci  można 
zakupić  w  następujących  miejscach: 

sklep  „Beskid",  ul.  3  Maja  4,  tel  542419  (kubły  110 1) 
sklep  „Trosbud",  ul 3 Maja  48,  tel.  544044  (kubły  110 
1 i kontenery  1,1  m3) 
sklep  GS,  ul.  Fabryczna  11,  tel.  542889  (kubły  110 1) 

—  Zd  „Kubala",  ul.  Daszyńskiego  70c  (kontenery  i  kosze 
uliczne) 

Zca  Burmistrza 
mgr  inż.  Tadeusz  Duda 

OGŁOSZENI E 
Zarząd  Miasta  Ustronia 

Rynek  1,  tel.  542609 

ogłasza  przetargi  nieograniczone 
1.  na  wykonanie  remontu  ul.  Osiedlowej  w  UstroniuHer

manicach  po  budowie  kanalizacji  sanitarnej i deszczowej 
2.  na wykonanie remontu ul. Akacjowej  w Ustroniu po budowie 

kanalizacji  sanitarnej 

Zalecany  termin  realizacji  zamówienia:  30.06.1997  r. 

Warunkiem  udziału w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia 
jest  wniesienie  wadium  w  wysokości  po  3.000  zł w  kasie  UM 
najpóźniej do  3.04.1997  r.  do  godz.  9.00 

Formularze  zawierające  specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia  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  10  zł. 

Zamkniętą  kopertę, zawierającą  ofertę, należy złożyć w  Urzę
dzie  Miejskim  w  Ustroniu  (I  piętro,  pok.  32)  w  terminie  do 
3.04.1997  r.  do  godz.  9.00. 
Koperta  powinna  być  oznaczona  odpowiednio: 
„remont  ul.  Osiedlowej  —  przetarg"  i „remont  ul.  Akacjowej 
—  przetarg" 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z oferentami  jest 
Naczelnik  Wydziału  TechnicznoInwestycyjnego  mgr  inż 
Andrzej  Siemiński  (tel.  542609) 

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  UM  w  sali  sesyjnej nr  24 
w  dn.  3.04.1997  r.  odpowiednio  o godz.  12.00 i  13.00. 

W  przetargu  mogą  brać  udział  wykonawcy,  którzy: 
1.  spełniają  wymogi  określone w specyfikacji istotnych  waru

nków  zamówienia 
2.  spełniają  wymogi  określane  w  art.  22  Ustawy o zamówie

niach  publicznych. 

Fot.  W.  Suchta 

PODZIĘKOWANI E 
Urząd  Miejski  w  Ustroniu  serdecznie  dziękuje panu  Krzysz

tofowi  Bujwidowi,  kierownikowi  hotelu  „Jaskółka"  oraz  pań
stwu  Urszuli  i Henrykowi  Tomaszkom,  właścicielom  „Zbójnic
kiej  Chaty"  za sponsorowanie  pobytu  delegacji  Samorządu 
Polskiej  Mniejszości  Narodowej z Budapesztu. 
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Ogłoszenia  drobne 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dy
wanów,  tapicerki  meblowej i sa
mochodowej. Ustroń, ul. Chałup
nicza  39. Tel.  543839. 

Fachowy  i szybki  montaż  płyt 
kartonowogipsowych,  ścianki 
działowe, sufity podwieszane. Tel. 
547096. 

Wyna jmę garaż,  na jchętn iej na  os. 
Manhatan  lub  w okolicy.  Tel. 
544072. 

Sprzedam siedzenia do mercedesa 
busa. Tel.  543069. 

Blacharstwo  budowlane,  konser
wacja dachów. Tel.  544498. 

Sprzedam  VW  bus,  1988,  stan 
bardzo dobry. Teł.  541235. 

Sprzedam  VW golf  1500 D,  1978, 
ul. Dominikańska  30. Cena  5.500 
zł. 

Wykonuję  instalacje  sanitarne. 
Teł.  544498. 

Potrzebna  opiekunka do dziecka. 
Tel.  544498. 

Zat rudn ię  op iekunkę  do  dziecka. 
Tel.  543068 po godz.  18.00. 

542198 

R ó w n i e ż 

AGENCJ A 
OCHRONY 

ul .  Sanatoryjn a 7 
Ustro ń 

te l .  54 46 58 ,  54 23 07 
w e w .  479, 

p a w i l o n  Zak ład u 
Przy rodo leczn iczeg o 

zaprasz a cał y  tydzie ń 
nawe t w  NIEDZIELĘ 

9 . 0 0 — 1 9 . 00 

a *  p 
Hurtowni a 

_  RSP „ J ELE NIC A" 
,  ul .  Skoczowsk a  76,  te l . / fa x  543201 

o f e r u j e : 

Zapewniamy  dogodny  dojazd,  szybką  i milą  obsługę  oraz 
bardzo  niskie  ceny!!! 

Na życzenie klienta towar dowozimy własnym transportem do 20 km w tej samej cenie. 
Godziny otwarcia od poniedziałku do soboty  7.00—19.00 

Klientów indywidualnych zapraszamy zaś do nowo otwartego sklepu 
obok hurtowni  z cenami  półhurtowymi 

Od poniedziałku do soboty  w godz. 6.00—19.00 
PRZYJEDŹ) I PRZEKONAJ SIĘ! 

DYŻURY  APTEK 
Do 8 marca — apteka  Pod  Najadą  przy  ul. 3  Maja. 
8—15 marca — apteka w Nierodzimiu. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o godz.  8.00. 

Kempingowa  zabudowa  na  zboczu  Czantorii.  Fot.  W.  Suchta 

CO S Z
Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a i Kuźnictw a  ul. Hutnicza 3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczkowie — wy

stawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 

Ustroń  w barwnej fotografii Andrzeja  i Marka  Więcławków. 
Suknia cieszyńska — wystawa etnograficzna ze zbiorów  własnych. 

Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9—16,  od  środy  do  piątku  w  godz. 
9.00—14.00,  soboty  od  9.0013.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
3  Maj a  68,  tel.  542996 
—  Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
—  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej  —  dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze  zbiorów 

Marii  Skalickiej). 
Wystawa  malarstwa  Iwony  DzierżewiczWikarek. 

Oddział  czynny  we  wtorki  od  9—18,  w  środy i czwartki  od  9—14 
w piątki i soboty  od  9—13. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  na  „Gojach"  B&K  Heczkowie, 

ul. Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" , 
ul. Sanatoryjna 7,  tel.  543534,  wew. 488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do piątku  od 9—16, w soboty  9—13. 
Biuro  Promocji i Wystaw  Artystycznych  (9 Listopada  2) 
(Galeria  czynna codziennie  oprócz  sobót  i niedziel  w godz.  9—17). 
Klub  Młodzieżowy  (budynek  Chrześcijańskiej Fundacji  „Misj a 

i Życie",  ul.  3 Maja,  tel.  544522). 
Klub Języka Angielskiego.  Spotkania  w środy  o  godz.  15.30. 
Klub Sportowy. Spotkania  w poniedziałki  o godz.  16.00 
Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  (tel.  543244) 
Zajęcia stałe w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych. 

Imprezy  kulturalne 
09.03.97  godz.  18.00  Koncert  EL  „Czantoria" z okazji MDK. — Bu

dynek  Chrześcijańskiej Fundacji  „Życie  i Misja",  ul.  3 Maja 
14. Wstęp wolny. 

Sport 
06.03.97  godz.  15.00  3 Marszobieg  Narciarski  na  Równicę  (4 km). 
06.03.97  godz.  18.00  3 Narciarski  Bieg  Romantyczny  (10  km). 
08.03.97  godz.  10.00  7 Narciarski  Bieg Doliną  Wisły (25 km).  Ustroó 

—  Równica. 

Kino  „Zdrój"   — ul.  Sanatoryjna  7 (baseny) 

05.03.97  18.45  Okup 
21.00  Nieuchwytny 

06.03.97  16.00  Okup 
18.45  Nieuchwytny 

7—13.03.97  16.00  Jack 
18.45  Nieuchwytny 

Kino  nocne: 
06.03.97 
13.03.97 

22.00  Wyspa  Doktora  Moreau. 
22.00  Lemur  zwany  Rollo. 

Prywatne  wysypisko.  Fot.  W.  Suchta 
U W A G A :  Domy wczasowe,  hotele  itp. — afisze z  programami  imprez odebrać 
można  bezpłatnie  w Centralnej   Informacj i  Turystycznej,  Rynek  2,  tel.  542653. 
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Moje  wspomnienie  o Józefie  Pilchu 
Naszego  p rzezacnego  „ p i ś m i o r z a"  z  G o j ó w,  k tó rego 

pierwszą  rocznicę  śmierci  obecn ie  obchodz imy,  pozna łem 
j u ż  wiele  lat  t emu.  Było  to  j e d n ak  poznan ie  prze lo tne 
w  ramach  dzia ła lności  z a w o d o w ej  w  sektorze  spółdziel
czym.  Wywarł  On  wówczas  na  mn ie  duże  wrażenie  ze 
względu  na pos iadaną  wiedzę  h is toryczną  naszego  regionu 
Śląska  Cieszyńskiego,  a p rzede  wszystk im  mias ta  Us t ron ia 
i  jego  okol ic.  Wiedza  ta  e m a n o w a ła  zwłaszcza,  k iedy 
wgłębiało  się w szczegóły  i ta jn iki  przeszłości.  Jednocześnie 
fascynowała  mn ie  Jego  n iezwykła  s k r o m n o ść  i  p o k o ra 
wobec potęgi  wiedzy  i nauk i, j ak  również  bez in teresowność 
i  wielka  p racowi tość.  Te  wspan ia łe  cechy  charak te ru 
z jednywały  M u  rzesze  zna jomych  i  przy jac ió ł.  Przy jac iół 
znanych  i  wyksz ta łconych  z  kręgu  l i teratury  i  wiedzy 
poznawczej  z zakresu  histor ii  i k ron i ka rs twa.  W s p o m nę  tu 
choc iażby  tych  najb l iższych  sercu  Józe fa: dr A .  Ta rga,  mgr 
L .  Brożka,  dr  Po loczkową,  a  z  okresu  począ t kowego 
bibl iof i l a  J.  Wan tu łę. 

Ko le jnym,  lecz  znacznie  późn ie jszym  e tapem  mo jej  zna jo
mości,  to j uż  bezpośredn i,  częsty  k o n t a kt  i wspó łp raca  przy 
op racowan iu  k i lk u  końcowych  „Pam ię tn i ków  Us t rońs
k ich" ,  a przede  wszystk im  podczas  op racowan ia  słownict
wa  gwary  cieszyńskiej. 
Wielce  ceni łem  sobie  tę  wspó łp racę,  e fek tem  której  by ło 
wydanie przez a u t o r ów  „S łown ika  G w a ry  Śląska  Cieszyńs
k iego".  Podczas  wspó lnych  dywagac ji  nad  poszczególnymi 
wyrazami  gwarowymi,  m o g ł em  p o z n ać  bliżej  zasób  Jego 
wiedzy  także  i z tego  zakresu.  Zadz ierżgn ię ta  w ten  sposób 
wspó łpraca  zaowocowa ła  szczerą  przy jaźn ią  i  ko leżeńskoś
cią. Często  odwiedza l i śmy  się wza jemn ie  lub  przekazywal i
śmy  sobie  uwagi  i spost rzeżenia  do t yczące jak iegoś  tematu, 
bądź  to  przez  pocztę,  b ą dź  przez  cz łonków  Jego  Zacnej 
Rodz iny. 
Podczas  o p r a c o w a n ia  ko le jnego  a r t yku łu  szczególnie  łożył 
nacisk  na rzete lność  i f ak tog ra f ię  zdarzeń.  Pod tym wzglę
dem  był s tanowczy  i zwyk le  po t ra f ił  p r zekonać  do  swojej 
koncepcj i.  Stare,  podn iszczone  i  pożó łk łe  fo togra f ie ob
razu jące  życie  naszych  p r z o d k ów  i  dz ia ła lność  różnych 
organizacji  spo łecznych  były  J e mu  szczególnie  bl iskie 
i  o  p ie rwszorzędnym  znaczen iu.  Dzięki  tak im  wyszuka
nym,  s ta rym  ma te r i a ł om  pub l icys tycznym  wzbogacał  wie
dzę  o  Śląsku  Cieszyńsk im  i  mieście  Us t ron iu.  Wiele 

Już po  raz ósmy, od 7 do 9 lutego  1997 roku  Międzynarodowe 
Targi  „Tourissima'97"  otwarły  swe podwoje  w  Lill e  Grand 
Palais.  Salon  zgromadził  730 wystawców  z  ponad  20 krajów, 
których  ekspozycje  zajęły  powierzchnię  16 000 m2. 

Województwo  bielskie  prezentowało  swoją  ofertę na stoisku 
0  powierzchni  6 m2.  Zgromadzono  na nich  dużą  ilość  materia
łów  promocyjnych  i  informacyjnych  o  Andrychowie,  Zawoi, 
Kalwarii  Zebrzydowskiej  i  Ustroniu.  Osobno  walory  swoje 
zachwalały  obiekty,  które  partycypowały  wcześniej w  kosztach 
pobytu  francuskich  tour —  operatorów na  terenie  województwa 
bielskiego.  Do nich  należały  między  innymi  ustrońskie  hotele 
„Sokół",  „Narcyz",  „Mu f lon "  i  „Mazowsze".  Dużym  zainter
esowaniem  profesjonalistów  angielskich,  francuskich,  belgijs
kich  i  holenderskich  cieszył  się  folder  Beskidy  obrazujący 
piękno  krajobrazu  beskidzkiego  w  różnych  porach  roku  oraz 
sfinansowany  z  środków  P H A RE  przewodnik  turystyczny 
zawierający  katalog  bazy  noclegowej  województwa  bielskiego. 

Większość  pytań  skierowanych  do  obsługujących  stoiska 
dotyczyła  możliwości  aktywnego  wypoczynku  ze szczególnym 
uwzględnieniem  sportów  zimowych  i wodnych  oraz  jeździectwa 
1 turystyki  pieszej.  Sporą  grupę  odwiedzających  stoisko  stano

un ika lnych  zdjęć  t ym  s a m ym  nie  u legło  zniszczeniu  i  zapo
mnien iu,  a  pieczołowicie  zosta ły  o d t w o r z o ne  na  ka r t kach 
ko le jnych  ośmiu  „ P a m i ę t n i k ów  U s t r o ń s k i c h ".  Osobiście 
m am  mu wiele do zawdzięczenia,  zwłaszcza  gdy  op racowy
wałem  „Szkice  z  dz ie jów  G ó r n e go  U s t r o n i a ",  pon ieważ 
mog łem  skorzys tać  z wielu  rad i podsun ię t ych  mi  ks iążek 
o raz  z  Jego  p rzeboga tego  zb io ru  b ib l io tecznego.  Zawsze 
zna jdował  czas,  by służyć  t ym,  k tó r zy  o to prosi l i,  w  m ia rę 
pos iadanej  wiedzy  i dośw iadczen ia  p isarsk iego.  Wie lok ro t
nie  odwiedza łem  Jego  warsz tat  p racy  na G o j a c h,  spo tyka
j ąc  się z serdecznością  i gośc innośc ią,  o k tó rą  b a r d zo  dba ła 
wielce M u p o m o c na  wspó ł towarzyszka  życia  pani  He lena. 
W  osta tn ich  la tach  więcej  czasu  m ó gł  poświęc ić  z n a j o m ym 
i  p rzy jac io łom  na r o z m o wy  i dyskus je,  gdy znużony  pracą 
i  poga rsza jącym  się s tanem  swo jego  zd row ia  szukał  od
poczynku  i  p o m o cy  lekarzy  w  szpi ta lu  na  Zawodz iu 
w  Us t ron iu.  W ó w c z as  podczas  odwiedz in  i sk ładanych M u 
wizyt  pozwa lał  sobie  na w s p o m n i e n ia  z dz iec ińs twa  i  prze
żytych  lat,  k tó re  nie ob f i t owa ły  zawsze w dos ta tek  i spoko j
ne  beztroskie  życie.  Wiele  razy  n a p o m y k a ł,  że j uż  zdrowie 
nie  służy  i  będzie  się t rzeba  wyco fać  z p r o w a d z o n ej  do tej 
po ry  in tensywnej  p racy. 

Podczas  os ta tn iego  p o b y tu  w Szpi ta lu  U z d r o w i s k o w ym  na 
Zawodz iu,  cieszył  się b a r d zo  z f a k t u, że kończy  się d r uk tak 
ba rdzo  leżącego  M u  na  sercu  g r u p o w e go  o p r a c o w a n ia 
„S łown ika  G w a ry  Ś ląska  C ieszyńsk iego",  k tó rego  był 
przecież  in ic ja torem  i znaczącym  w s p ó ł a u t o r e m . N ie  przy
puszczałem,  że  śmierć  jest  j uż  tak  bl iska  i  za  pa rę  dni 
n iespodz iewanie  ode jdz ie  od  nas  na  zawsze.  N i ć  życia 
zosta ła  p rze rwana.  Skończy ły  się wspó lne  spo t kan ia  i  dys
kusje,  pozosta ły  jedyn ie  serdeczne  wspomn ien ia,  a u  po to
mnych  wspan ia łe  owoce  Jego  d ługo le tn iej  wy tężonej  p racy 
pisarskiej. 

Władysław  Majętn y 

Artykuł  był przeznaczony do „Pamiętnika  Ustrońskiego" nr 
9  na  równi  z  innymi  opubl ikowanymi  serdecznymi  i  cennymi 
wspomnieniami.  I  tam było  jego  miejsce.  Wskutek  niedopat
rzenia  ze strony wydawcy  nie znalazł  się tam  za co  Szanownego 
Autora  i PT Czytelników  przepraszam. 

W  imieniu  redakcji  „Pamiętnika  Ustrońskiego" 
Stanisław  Niemczyk 

wił y  osoby  pochodzenia  polskiego  pragnące  odwiedzić  kraj 
swoich  przodków. 

Targi  urozmaicały  występy  zespołów  regionalnych,  jednak 
największym  przebojem  stał  się kolorowy  drewniany  ptaszek 
„Beskidek"  przypinany  na  kształt  broszki,  wzbudzający za
chwyt  dzieci  i dorosłych.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 
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| * CENTRUM  ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ 

sauna 
solarium 

|
*  KAWIARNI 

z dyskoteką  (codziennie 

ą
a

1 

POZIOMO:  1) pszenna  lub żytnia 4) chłopcy po angielsku  6) 
klubpiwny 8) rodzaj narzuty 9) kant, skraj 10) smak, apetyt 11) 
w  wieżowcu  12)  nasza  planeta  13)  piosenkarka  włoska  14) 
kolor niebielonego płótna  15) łapacz gapowiczów 16) warowny 
obóz kozacki  17) Hieronim dla kolegów  18) stępka  19) deptak 
na palach  (wspak)  20) brat  Abla 
PIONOWO:  1)  rozkazuje generałom  2)  miasto  w  woj.  częs
tochowskim 3) sąsiadka Szkocji 4) atrybut  w procesji 5) drzewo 
iglaste  6) z dala  od  centrum  7) Belg —  koń  ciężkiej rasy  11) 
w studni  13) jełop,  matoł  14) odzywa  się w  lesie 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu 
liter  z pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  odpowiedzi  mija  21 marca  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki Nr  6 

MROŹNY LUTY 

Nagrodę  20 zł otrzymuje MARCIN  FIEDOR  z Ustronia,  ul. 
Wysznia  3. Zapraszamy  do  redakcji. 

Roztomile  ustrónioczki 
Podziwołech sie oto  w pyndzialek  do kalyndorza,  chyciłech 

sie  za  głowę, a potym  hónym  dolech  sie  do  pucówanio  mojij 
trómpety  coby pieknie  błyszczała.  Zaczylech  se  też  ćwiczyć co 
piekniejsze śpiywki. Jak żech już  tak  trzeci dziyń na tej trómpecie 
duchoł, moja  Francka nie wydzierżała  i pyto  sie mie: 
—  Nale, Jozefku,  cóż sie tak rychtujesz ku graniu? Dyć Józefa je 
dziepro  za  dwa  ty dnie,  to jeszcze  mosz  doś  czasu  sie  ku  wy
growaniu  przirychtować,  a żeby  teraz  w  sobotę  miało  być  jaki 
wiesiełi, to żech  też nie  słyszała. 
—  Bodajże,  Francko  —  prawiym  swojij  ślubnej  —  mosz  już 
takóm  kiepskóm  pamiynć,  żeś zapomniała,  że  w te sobotę  tryfio 
Babski  Świynto?  Że  jo  zapómnioł,  to  nie  dziwota,  bo  to  moi 
świynto  ni ma,  ale że  ty  o  tym  nie pamiyntosz?  Nó, jo  ci chcioł 
zrobić ucieche i na  to  twoi świynto  chciołech ci jakóm  szumnóm 
śpiywke  wygrać.  Może  bych  też  potym  poszeł  wygrać  jakim 
inszym  znómym  paniczkóm,  dejmy  na  to  Hance z  Manhatanu, 
Hance od Śliwków czy Jewce od Karla spod Malej Czantoryje  abo 
Stecce  ze  Zowodzio? 
—  Dyć jako  my sóm spolym,  to nie pamiyntóm,  żebyś chodził  na 
Babski  Świynto  wygrować.  W to  świynto  chłopi  przeważnie 
dowali paniczkóm  kwiotki  i jakóm  czekulade abo bómbóniere, tóż 
jak  cos i takigo od ciebie dostanym,  to by dym rada. Ale co ci też  do 
głowy pizło z tym  wygrowanim? —  dziwuje sie  Francka. 

Bo  widzisz,  Francko,  wszyccy  dookoło  nóm  wmowiajóm,  że 
Babski Świynto  to było jyny  za czyrwiónych.  Ale po moimu  to byl 
bardzo piękny  łobyczoj imało  ważne, kiery go  wymyślił.  O  polity
ce  i komunie  sie przeca  w to Świynto  nie mówiło, jyny  całkiym 
0 czym  inszym. Jo by tam nie chcioł, coby sie tyn łobyczoj stracił, 
chocioż dycki przi  tym świyncie żech kierysi  grosz na ty  kwiotki 
1 bómbóniere umarnił. Z tym  wygrowanim  to żech kapkę przesa
dził, ale chciołech wszyckim paniczkóm,  dziełuszkóm  istareczkóm 
też, pieknie powinszować na to Babski Świynto.  Winszujym  Wóm, 
cobyście  dycki  były  zdrowe  i wiesiołe,  cobyście  sie z nami, 
chłopami, nie wadziły, a my  coby byli  dycki  dlo  Was  szykowni. 
Winszujym  Wóm  też,  coby  Wóm  dycki  piniyndzy  starczowało, 
cobyście sie nie musiały starać, jako  wszycko do chałupy pokupić, 
łopłacić wszycko i skónd tu na szporowani pojczać. A nie dejcie se 
wmówić, że  tego Babskigo  Świynta  już  nima,  bo jak  kiery  chce 
kómu  zrobić radość, to każdo przileżytość  ku  tymu je  dobro, aji 
Babski  Świynto  też. 

Jozef  Muzykant 
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