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Jak  sprawdza  się  instytucja  dzielnicowego?  Czy  jest  potrzebna? 
Likwidacja dzielnicowych  była  błędem, a ponowne  ich  wprowa
dzenie  nie  odbędzie  się  bez  trudności.  Jest  to  bardzo  potrzebna 
funkcja,  ponieważ  nikt  nie  ma  takiego  rozeznania  w  pro
blematyce  poszczególnych  dzielnic  jak  właśnie  dzielnicowi. 
Zostały  im przydzielone  specjalne zadania związane z prewencją 
kryminalną,  mające  na  celu  uświadamianie  ludzi  jak  przeciw
działać  i  walczyć  z  przestępczością.  Nie  twierdzę,  że  chcemy 
nasze  obowiązki  przerzucić  na  mieszkańców,  ale jeśli  sami  się 
nie przypilnują,  to  garstka  policjantów  też nie jest  w stanie  tego 
zrobić.  Początki  nie  są  łatwe,  ale  już  wtedy  widać  efekty.  Na 
przełomie  1996  i  1997  roku  dzielnicowi  brali  udział  we  wszyst
kich  zebraniach  wyborczych  do  rad  osiedlowych.  Mają  za 
zadanie  utrzymywać  stały  kontakt  z  radami,  a  te  z  kolei 
powinny  informować  o  negatywnych  zjawiskach  mających 
miejsce na  ich  terenie  i zwracać  się do  dzielnicowych  z  każdym 
problemem. 

Czy  mieszkańcy  czują  się  w  związku  z  tym  bezpieczniejsi? 
Dzielnicowi  są  lepsi  i  gorsi.  Będę  wdzięczny  mieszkańcom  za 
sygnały, jeśli  w ich dzielnicy  policjanta nie widać. Obecnie  są  już 
dzielnicowi,  ze  ściśle  określonymi  obowiązkami  i  zadaniami, 
mający służyć ludziom.  Umówiłem  się nawet,  że jeśli z odległych 
przysiółków  t rudno  jest  dotrzeć  do  komisariatu,  to  zgodnie 
z życzeniami  możemy  ustanowić  dni  i godziny  służby  w  poblis
kiej  strażnicy  czy  szkole.  Ludzie  nie  powinni  się  bać,  bo 
dzielnicowy  ma  służyć  radą  i pomocą,  bronić  przed  złem.  Może 
na  przykład  doradzić  jak  ustrzec  się  przed  kradzieżą  lub  jak 
zabezpieczyć  posiadany  majątek. 
W  Ustroniu  nie  widać  pieszych  patroli.. . 
Zgadzam  się  z  tym,  ale  mam  nadzieję,  że  społeczeństwo  będzie 
chciało  zrozumieć,  że  nie  zawsze  jest  to  możliwe.  Nie  będę 
utyskiwać  nad  tym,  że  jest  nas  mało,  choć  jest  to  fakt  nieza
przeczalny.  Mam  świadomość,  że  co  pieszy  patrol  to  pieszy 
patrol,  ale  żeby  zobrazować  nasze  trudności  podam  przykład. 
Załóżmy,  że  wysyłam  pieszy  patrol  na  Zawodzie,  policjanci 
wychodzą,  a właśnie  w  tym  momencie  otrzymujemy  zgłoszenie, 
że  musimy  natychmiast  interweniować.  Policjanci  musieliby 
przybiec na  komisariat,  bo nie mam  nawet  samochodu,  który  by 
ich  przywiózł.  Albo  inny  przykład.  Próbowałem  inaczej  roz
wiązać problem  patroli  pieszych  i wysyłałem  funkcjonariuszy na 
Manhatan  samochodem.  Zostawili  go  na  osiedlu  i  dalej  poszli 
pieszo.  Gdy  wrócili  po  kilkunastu  minutach,  nic  było  już 
lusterka.  Trochę  lepiej  jest  w  nocy,  bo  wtedy  dysponujemy 
większą  liczbą  patroli  i  pieszo  kontrolujemy  bardziej  niebez
pieczne  okolice  takie  jak:  Zawodzie,  osiedle  Centrum,  Man
hatan,  obszar  wokół  dyskotek.  O  naszej  sytuacji  informuję  na 
bieżąco  przełożonych,  ale  zarządzenia  odgórne  nie  rokują 
większych  nadziei.  Obiecano  mi  przydzielenie  jednego  etatu 
i  zdaję  sobie  sprawę,  że  przynajmniej  w  okresie  letnim  patrole 
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Zima  wciąż  trzyma.  Fot.  W.  Suchta 

Już  po  raz  trzeci  odbyła  się  w  Ustroniu  Aukcja  Obrazów 
Rzeźby,  Wyrobów  Jubilerskich  i  Sztuki  Użytkowej.  W  Domu 
Zdrojowym  na  Zawodziu  kilkadziesiąt  osób  przymierzało  swe 
portfele  do  licytowanych  kwot.  Jan  Sikora,  Galeria  Biur a 
Wystaw  Artystycznych  w  Rynku,  Marek  Więclawek,  Lidi a 
Szkaradnik,  Stanisław  Sikora,  Bogusław  Heczko,  Eugeniusz 
Delekta,  państwo  Kapołkowie  i  Uniwersytet  Śląski  w  Cieszynie 
przekazali  dzieła  sztuki  na  aukcję  za  darmo.  Inni  określali  cenę 
zazwyczaj  na  poziomie  kosztów  zużytych  materiałów.  Licyto
wano  37 dzieł sztuki, a w sumie  uzyskano  za nie blisko  17.000 zł. 

Aukcję  otwierał  burmistrz  Kazimierz  Hanus,  w  sali  Kina 
Zdrój  dostrzegliśmy  przedsiębiorców,  przedstawicieli  władz 
miasta, duchowieństwa,  artystów  ze Stowarzyszenia  Twórczego 
„Brzimy" .  Dyskretnie  grał  zespół  muzyczny,  licytację  zaś 
prowadziła  Ewa  Wach  z  pomocą  katowickiego  aktora  An
toniego  Gryzika .  (cd.  na  str.  4) 

Do  władz  Ustronia  zwróci
ła  się  z  propozycją  f irma 
GSM,  która  zainstaluje na  te
renie  naszego  miasta  odpo
wiednie  anteny  mające  popra
wić jakość  odbioru  telefonów 
komórkowych.  Aparaty  tc 
wchodzą  przebojowo  na  ry
nek  polski  stając się  konkure
ncją  dla  tradycyjnych  telefo
nów.  Producenci  starają  się 
zapewnić  odbiorcom  jak  naj
większy  komfort. 

Antena  umieszczona  zosta
nie  tymczasowo  na  budynku 

Telekomunikacji  S.A.  i  będzie 
łagodzić  skutki  niezbyt  dogo
dnego  ukształtowania  terenu 
Ustronia,  a  co  za  tym  idzie 
interferencji  fal.  Dzięki  ante
nie  zostaną  ustalone  najmniej 
korzystne  miejsca  pod  tym 
względem  i  w  przyszłości  jed
ną  antenę  zastąpi  kilk a  mniej
szych,  odpowiednio  umiejsco
wionych.  Dodatkowo,  w  bu
dynku  PSS  „Społem"  przy  ul. 
Partyzantów  powstanie  sklep 
dealerski  firmy  GSM. 
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piesze  powinny  się  pojawić.  Na  razie  ich  funkcje  muszą  pełnić 
dzielnicowi,  którzy  na  swoim  terenie  poruszają  się  bez  samo
chodów. 
Poważnym problemem jest chyba  przestępczość  nieletnich. Jaka  jest 
skala  tego  zjawiska  w  Ustroniu? 
Muszę  powiedzieć,  że  to  co  dzieje  się  dzisiaj  w  naszym  kraju 
przewidziałem  w  1992 roku,  gdy  zajmowałem  się nieletnimi  w  Ko
mendzie  Rejonowej  w  Cieszynie.  Zwracałem  uwagę  przełożonym, 
że jeśli z pełnym  zaangażowaniem  nie zajmiemy się tym  problemem, 
sytuacja  może  wyglądać  groźnie.  Jak  się  okazało  nie  trzeba  było 
długo czekać. Brutalne przestępstwa  popełniane  przez nieletnich  są 
alarmujące  i niepokojące  zarazem.  Na  terenie  Ustronia,  odpukać, 
nie  jest  tak  źle,  co  nie  znaczy  oczywiście,  że  jest  dobrze.  Pewne 
zdarzenia  nie  dają  nam  spać  spokojnie  i  każą  myśleć  poważnie 
o  zagrożeniu.  Mamy  kilku  recydywistów,  którzy  stale  psują  nam 
krew,  ale na  bieżąco  ich  kontrolujemy  i  trzymamy  rękę  na  pulsie. 
Jak  zapobiega  się  przestępczości  wśród  nieletnich? 
Jestem  pedagogiem  z  wykształcenia  i  szkoły  mają  we  mnie  swego 
sojusznika.  Osobiście  prowadziłem  spotkania  dla  ósmoklasistów 
we wszystkich  szkołach  w  Ustroniu  na  temat  przestępczości  nielet
nich,  narkomanii,  alkoholizmu  i  innych  zjawisk  patologicznych. 

Fot.  W.  Suchta 

Spotkania  przebiegają  w  sympatycznej  atmosferze  i  myślę,  że 
informuję  uczniów  przynajmniej  o  ich  podstawowych  prawach 
i  obowiązkach  jako  obywateli  tego  kraju.  W  momencie,  gdy 
spotykamy  się  służbowo,  nie  mogą, jak  to  zwykle  bywało,  tłuma
czyć się nieznajomością przepisów. Wiedzą, a przynajmniej powinni 
wiedzieć,  że  nic  nie  uchodzi  bezkarnie.  Niestety  nasze  prawo  jest 
zbyt  łagodne  dla  nieletnich.  Jeśli  młody  człowiek,  który  popełnił 
przestępstwo,  nie ponosi  żadnej kary  z wyjątkiem nadzoru  kurato
ra,  to  staje  się  on  bohaterem  dla  kompanów  i  działa  na  nich 
demoralizująco. Sytuację utrudniają przepełnione domy  poprawcze 
i  bardzo  trudno  uzyskać  sądowy  nakaz  umieszczenia  w  nich 
nieletnich. 
W Ustroniu są  lokale, gdzie sprzedaje się alkohol  osobom poniżej   18 
lat. Czy  ich  właściciele  ponoszą  jakieś  konsekwencje? 

Zdajemy  sobie  sprawę  z  tego  problemu.  Dzielnicowi,  jako  jedno 
z  zadań  otrzymali  polecenie  uprzedzenia  wszystkich  właścicieli 
lokali, że w przypadku jeżeli  zatrzymamy  nietrzeźwego  nieletniego, 
który  potwierdzi,  że w konkretnym  lokalu  sprzedano  mu  alkohol, 
będziemy  występować  o  pozbawienie  koncesji.  Fakt,  że  młodzież 
mamy  wyrośniętą  i  można  się  pomylić.  Niejednokrotnie  sam 
w trakcie  służby nocnej prosiłem  młodego człowieka o  dokumenty, 
a  on  wyciągał  dowód  osobisty.  Musiałem  grzecznie  przeprosić. 
Poza  tym, jeśli  przy  stoliku  siedzi  grupa  kolegów,  można  po  piwo 
posłać osobę  pełnoletnią.  Nie  zawsze  barman  czy  właściciel  lokalu 
jest  w  stanie  kontrolować  nieletnich.  Natomiast  z całą  pewnością 
można  ich  przypilnować  w  sklepach.  Podobnie  sprawa  ma  się 
z papierosami  i w tym przypadku  ustawa  także  ściśle określa  komu 
można  je  sprzedać.  Postaramy  się  by  właściciele  lokali  i  placówek 
handlowych,  w których  ewidentnie  przepisy  tych  ustaw  są  łamane, 
zostali  surowo  ukarani.  Grożą  im  wysokie,  sięgające kilku  tysięcy 
złotych  kary  plus  utrata  koncesji. 
Najważniejsze  jednak,  by  konsekwencje  rzeczywiście  były  wy
ciągane. 
Każdy  mieszkaniec jest  niejako  odpowiedzialny  za  to,  co dzieje się 
w jego  mieście.  Jeśli  ktoś  widzi,  że  nieletni  bez  problemu  kupuje 
alkohol  czy  papierosy,  może  zatrzymać  delikwenta,  powiadomić 
policję,  zwłaszcza,  że  telefonów  nam  w  tej  chwili  nie  brakuje. 
Powinien  też zeznać, że był świadkiem, jak  ta pani czy pan  sprzedała 
towar  łamiąc przepisy  ustawy  antyalkoholowej.  Nam  jest  trudniej, 
gdyż  w  Ustroniu  nie pracuje  zbyt  wielu  policjantów  i zazwyczaj są 
rozpoznawani,  nawet  jeśli  chodzą  bez  mundurów. 
Czy  w Ustroniu  istnieje  problem  narkomanii? 
Są  w  Ustroniu  narkomani,  choć  nazwałbym  ich  raczej  okazjonal
nymi.  Zatrzymaliśmy  na  terenie  naszego  miasta  jednego  dys
trybutora,  a  także  w  czasie  ferii  dwóch  warszawiaków.  Byli  tu 
z  rodzicami  na  wczasach  i  choć  nie  znaleźliśmy  przy  nich  nar
kotyków,  szwędali  się po  szkole  w jednoznacznym  celu.  Mieliśmy 
kilk a doniesień, choć nie stwierdziliśmy  tego, że na terenie  Ustronia 
są wąchacze. Znam  to  zjawisko, gdyż pracując w Cieszynie  miałem 
z nimi do  czynienia.  Niedawno  dowiedziałem  się, że jeden  z moich 
byłych  podopiecznych  powiesił  się.  Podczas  spotkań  w  szkołach 
staram się uświadomić młodzieży, jakie konsekwencje niesie za sobą 
wdychanie  rozpuszczalników  czy  klejów, jaki  to  ma  wpływ  na  ich 
układ  nerwowy. 

Czy  nasza  policja  jest  przygotowana  do  walki  z  narkomanią? 
Wiemy, że towar sprzedawany jest zazwyczaj w foliowych, zgrzewa
nych  woreczkach, ale ani ja,  ani  żaden  z moich  funkcjonariuszy nie 
jest  w stanie  określić dokładnie  co  się w nich  znajduje. Od  tego  są 
biegli  i  rzeczoznawcy.  Natomiast  można  dość  łatwo  określić  czy 
młody  człowiek  jest  pod  wpływem  narkotyków  i  tu  chciałbym 
zaapelować  do  rodziców.  Jeśli  wasze  dziecko  ma  czasem  mętny 
wzrok,  bełkotliwie  mówi,  a  nie  wyczuwacie  alkoholu,  prosimy 
o  zasygnalizowanie  problemu.  Nie  chcemy  od  razu  karać,  robić 
z  młodego  człowieka  narkomana,  przestępcy,  chcemy  pomóc. 
Zwalczanie  narkomanii  jest  trudną  sprawą  i  jest  tu  konieczna 
współpraca  rodziców,  szkół  i samej  młodzieży.  Być  może  sytuację 
poprawi  nowa  ustawa,  choć  trudno  przewidzieć  w jakim  kształcie 
wejdzie  w  życie. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Drużyny  piłkarskie  Piasta 
Cieszyn  i  Beskidu  Skoczów 
na dobre  usadowiły  się w  szpi
cy  IV  ligi .  Czy  jednak  uda 
się  którejś  z  nich  przeskoczyć 
Włókniarza,  który  przewo
dzi  od  początku  rozgrywek 
ligi? 

Młodzi  turyści  mają  nadzieję, 
że zima wreszcie sobie pójdzie, 
bo  zbliża  się  termin  kolejnego 
rajdu  górskiego  pod  hasłem 
„Powitanie  wiosny".  W  każ
dej  z  sześciu  poprzednich  im
prez  uczestniczyło  300  500 
uczniów  szkół  średnich  i  pod
stawowych.  Meta  tegoroczne
go  rajdu  znajduje  się  obok 
schroniska  PTTK  na  Przysłu
pie.  Start  10  maja. 

W  ostatnich  dwóch  latach  Za
kład  Gospodarki  Komunalnej 
w  Cieszynie  wzbogacił  się 

o nowy  sprzęt. Z  budżetu  mia
sta  zakupiono  m.in.  nowe  za
miatarki,  wóz  do  czyszczenia 
kanalizacji  oraz  małe  śmiecia
rki , które bez problemów  mie
szczą  się na  wąskich  uliczkach 
starego  miasta. 

Na  Przysłupie  pod  Baranią 
Górą  znajduje  się  Muzeum 
historii  turystyki  beskidzkiej. 
Nowe  schronisko  działa  od 
1979  r.  Stary  myśliwski  pała
cyk  Habsburgów  został 
w  1985 r. przeniesiony  do  cen
trum  miasta  i stoi  obok  dwor

ców  PKS  i  PKP,  mieszcząc 
wiślański  Oddział  PTTK. 

*   * 

Z  zabytkowej  will i  cieszyń
skiego adwokata  Koeniga  wy
wieziono  parę  lat  temu  kilk a 
ton  gruzu.  Po  generalnym  re
moncie  zadomowiła  się w  niej 
Społeczna  Szkoła  Podstawo
wa.  Działa  już  siódmy  rok, 
kształcąc  150 dziewcząt  i chło
pców.  Niedawno  miasto  prze
kazało  placówce  obiekt  na 
własność. 
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Miejskie Koło  Polskiego  Towarzystwa  TurystycznoKrajoznawcze
go powstało w 1992 roku jako bezpośredni następca koła  „Globtroter". 
Liczy około 40 członków.  Najmłodsi mają po kilkanaście  lat, a najstar
szy  we  wrześniu  tego  roku  obchodzić  będzie  80.  urodziny.  W  skład 
zarządu  wchodzą  między  innymi:  prezes  —  Lidia  Troszok,  sekretarz 
—  Zofia  Gaj,  skarbnik  —  Leokadia  Marciniak.  W  ubiegłym  roku 
ustrońscy  podróżnicy  odwiedzili  Austrię,  Istrię,  Bieszczady,  zwiedzili 
zamki  w  Czechach.  Na  1997  rok  zaplanowali  wyjazd  na  V  Między
narodowe Wędrówki  odbywające się corocznie w Austrii  i wy cieczkę do 
włoskich Dolomitów. Wejdą też na Baranią  Górę, by podziwiać wschód 
słońca. Stale organizują  krótkie wycieczki w okoliczne góry, okazjonal
ne  spotkania  i  ogniska. 

W następnym numerze przedstawimy  relację ze spotkania w Oddziale 
Muzeum  Zbiory  Marii  Skalickiej,  podczas  którego  Lidia  Troszok 
opowiadała  o  podróżach  z  ustrońskim  kołem  PTTK. 

r   ćr 
Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 

12 kwietnia  1997  r. 
Anna  Kozłowska,  Ustroń  i  Tomasz  Kawecki,  Ustroń 
Iwona  Pilch,  Ustroń  i Robert  Fabian,  Cisownica 
Jolanta  Bujok,  Cisownica  i  Janusz  Madzia,  Ustroń 
Anna  Gaś,  Ustroń  i  Piotr  Biedrawa,  Skoczów 

  fr 
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 

Emili a  Gomola,  lat  80,  ul.  Orłowa  la 
Elżbieta  Ferfecka,  lat  91,  ul.  Obrzeżna  9 

it   ĆT 

Na Zawodziu  przed  wejściem do  lasu  pojawiła  się tablica  ustrońskiego 
nadleśnictwa  informująca o leśnym kompleksie promocyjnym, z mapką 
i  fotografiami drzewostanu.  Fot.W.Suchta 

Ci,  którzy  od  nas odeszli: 
Tomasz  Mierzejewski,  lat  62,  ul.  Dąbrowskiego  12 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Przypominamy,  że w tym  roku  ustrońska  Kuźnia obchodzi  225lecie 

swego  istnienia.  Za  początek  jej  działalności  przyjmuje  się  rok  1772 
— uruchomienie huty.  Nasze Muzeum  posiada  bogaty zbiór  dokumen
tów  i  fotografii  dotyczących  tego  zakładu.  Dziś  prezentujemy  druk 
firmowy  z  lat  czterdziestych.  Skoro  jest  to  rok  jubileuszowy  tego 
najstarszego zakładu  przemysłowego  w naszym  mieście, postaramy  się 
jeszcze  wielokrotnie  zamieszczać  w  tej  rubryce  dokumenty  z  jego 
przeszłości. 

Towafi/i+wo Akcyjn« dla  febrykACji irub  i wyrobów kutych 

KONIA tANKOWt,  IUIFON UilSOŃ Nr

U S T  R—O  N 
wojew.  ilgskod^browiki* 

R a c h u n ek  y 
Roz l iczen ie 
D o w ód  dos tawy  N r . ~ 

10.04.97 
O  godz.  13.00  na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej z Cieszyńską  kie
rujący  fiatem  126p  mieszkaniec 
Ustronia  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu i doprowadził do kolizji 
z jelczem.  Sprawca  zbiegł z miejs
ca  zdarzenia. 

10.04.97  r. 
O  godz.  13.30  na  parkingu  przy 
ulicy Partyzantów uszkodzono je
den  ze stojących  samochodów. 

10.04.97  r. 
O  godz.  22.00 podczas  rutynowej 
interwencji  w  jednej  z  melin  za
trzymano  poszukiwanego  listem 
gończym  mieszkańca  Jawora. 
Przestępcę  osadzono  w Zakładzie 
Karnym  w  Cieszynie. 

11.04.97  r. 
Nieznani  sprawcy  dokonali  wła
mania do niezamieszkałego  budy
nku  w  Ustroniu  Dobce.  Wartość 
skradzionych  towarów  oszacowa
no  na  około  600  zł. 

11.04.97  r. 
O  godz.  16.50  na  ul.  Polańskiej 
kierujący  VW  santaną  mieszka
niec  naszego  miasta  zjechał  nagle 

na  pobocze  i  uszkodził  swój  po
jazd. Przyczyną  utraty  panowania 
nad  pojazdem był nagły  podmuch 
wiatru. 

12.04.97  r. 
O  godz.  21.40  zatrzymano  znaj
dującego się w stanie  nietrzeźwym 
kierowcę  fiata  126p. Wynik  bada
nia  alkometrem  —  0,97  prom. 

13.04.97  r. 
O  godz.  21.40 na  ul.  Katowickiej 
kierująca  audi  mieszkanka  Żor 
doprowadziła  do  kolizji  z  innym 
audi.  Sprawczynię  ukarano  man
datem  w wysokości  100 zł. 

16.04.97  r. 
O  godz.  16.20  Komisariat  Policji 
został  poinformowany  o  pożarze 
w domu  przy  ul.  Bernadki.  Pożar 
wybuchł  w  pomieszczeniach  kot
łowni. Zapaleniu  uległy  materiały 
łatwopalne  magazynowane  zbyt 
blisko  pieca.  Pożar  ugasił  sam 
właściciel. Za  stwarzanie  zagroże
nia  pożarowego  został  ukarany 
mandatem. 

17.04.97  r. 
O  godz.  7.00  na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący  cinąuecento  doprowa
dził do kolizji z  fiatem  126p.Spra
wcę  ukarano  mandatem. 

(M.P.) 

10.04.  —  Nakazano  zaprowa
dzenie  porządku  oraz  zawarcie 
umów  na  wywóz  śmieci  jednemu 
ze  sklepów  przy  ul.  Dworcowej. 

Rekontrola wydanych  zaleceń 
porządkowych  na  placu  budowy 
przy  ul.  3 Maja. 

Wydano nakaz naprawy  ogro
dzenia  na jednej z posesji przy  ul. 
Polnej. Zalecenia  wykonano. 

Na ulicy Konopnickiej  zatrzy
mano  osobę nietrzeźwą  i przewie

ziono  ją  na  komisariat  policji 
w celu  spisania  personaliów. 

12.04.  —  Zabezpieczenie  porzą
dkowe  aukcji  zorganizowanej 
przez  Stowarzyszenie  Twórcze 
„Brzimy"  w Zakładzie  Przyrodo
leczniczym  na  Zawodziu. 

W  czasie  kontroli  okolic  dys
koteki  „Mirage  2000",  funkcjo
nariusze  SM  zapobiegli  bójce. 

14.04.  —  Rekontrola  zaleceń 
porządkowych  na  placu  budowy 
przy  ul.  Cieszyńskiej.  Termin  na 
uporządkowanie  został  przesu
nięty. 

Widoczne  na  zdjęciu  dzikie  wysypisko  znajduje się  w  centrum  Zawo
dzia,  w  jarze  między  ul.  Nadrzeczną  i  ul.  Sanatory jną.  Nie  było 
problemów  z ustaleniem  właściciela  śmieci, gdyż na  części  pojemników 
znajdowała  się wizytówka  Śląskiego  Centrum  Rehabilitacyjnego  „Re
pty". Okazało się, że pozbywającym się starych  pojemników  „Reptom" 
swą  usługę zaproponował  pewien  przedsiębiorczy  mieszkaniec  naszego 
miasta. Zobowiązał się za opłatą do odebrania złomu. Gdy  zainkasował 
należność,  wiele  się  nie  zastanawiając,  wywalił  cały  ten  złom  do 
najbliższego  jaru.  Finał  jest  prozaiczny:  interwencja  straży  miejskiej 
i mandat  100 zł. 
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(cd.  ze  sir.  1) 

Dochód  z aukcji  przeznaczony  jest  na  cele charytatywne,  m.in. 
na  Ośrodek  w  Nierodzimiu.  Jako  pierwszy  licytowano  srebrny 
naszyjnik.  Kupił  go,  na  dobry  początek,  prezes  Towarzstwa 
Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  i pomysłodawca  imprezy  And
rzej   Georg.  Później  licytowali  goście  i  przedsiębiorcy.  Pięcio
krotnie  wzrosła  cena  obrazu  uczennicy  liceum  plastycznego 
Dagmary  Gaj.  Nie  była  z  tego  zadowolona  posłanka  Grażyna 
Staniszewska,  którą  przelicytowano.  Udało  się jej  kupić  nato
miast akwarelę Karola  Kubali.  Poseł Antoni Kobielusz wcześniej 
przekazał J ak  to  określił,  stosowną  kwotę na  cele  charytatywne 
i  nie  zamierzał  uczestniczyć  w  licytacji.  Dał  się jednak  ponieść 
atmosferze  podbi jania  cen,  niestety  też  go  przelicytowano. 
Najwyższą  cenę  2000  zł,  uzyskał  obraz  Waldemara  Kuźbiń
skiego. 

Bardzo  ładne  prace.  Szczególnie  podobała  mi się  „kaczuszka" 
Dagmary  Gaj  —  powiedziała  nam  G.  Staniszewska.  —  Dobrze, 
że  artyści  przekazują  na  taki  cel  swe  prace,  a z  drugiej  strony  są 
ludzie,  którzy  chcą  je  kupić  i  w  ten  sposób  przyczynić  się  dla 
szczytnych  celów  aukcji .  Często  uczestniczę  w  podobnych  im
prezach  w różnych  miejscowościach  województwa  i mogę  stwier
dzić,  że  tu  są  dobre  prace  i jest  w  czym  wybierać. 

Jestem  po  raz  pierwszy  na  tej  imprezie,  chciałem  zainteresować 
nią  premiera,  któr y  bardzo  życzliwie  odniósł  się  do  tego  pomysłu 
—  powiedział  nam  A.  Kobielusz.  Poza  tym  jest  kilk a  wątków 
pozytywnych  tej   aukcji .  Twórcy  mają  okazję  się  pokazać  i  przy
świeca  temu  szlachetny  cel.  Gdyby  takich  inicjaty w  było  więcej, 
byłoby  to  na  pewno  z  korzyścią  dla  kultury . 
Zapytaliśmy  posła,  dlaczego  tak  mało  polityków  uczestniczy 
w  aukcji. 

Może  to  świadczyć  o  tym,  że  sfery  polityczne  są  ubogie,  może 
mają  obowiązki,  a  może  po  prostu  nie  mają  zrozumienia  dla 
kultury .  Trudn o  tu  generalizować. 

Dodajmy  jeszcze,  że  licytowane  dzieła  sztuki  prezentowała 
wicemiss  Podbeskidzia  Dagmara  Jankowska.  Niektórzy  prze
znaczyli  zakupione  obrazy  i  rzeźby  Ośrodkowi  w  Nierodzimiu 
i być może będą  one ponownie  licytowane na  IV aukcji, na  którą 
będziemy  czekać  do  wiosny  przyszłego  roku. 

Wojsław  Suchta 

Szanowni  Państwo,  Organizatorzy  i  Uczestnicy 
II I  Aukcj i  Obrazów,  Rzeźby,  Wyrobów  Jubilerskich 
i  Sztuki  Użytkowej   w  Ustroniu 

Dziękuję  za  zaproszenie  do  składu  Komitetu  Honorowego 
oraz  udziału  w  II I  aukcji  dzieł  sztuki  w  Ustroniu,  zorganizowa
nej  przez  Stowarzyszenie  Twórcze  „Brzimy" . 

Humani tarny  cel  —  pomoc  dla  dzieci  niepełnosprawnych 
i  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  —  zostanie 
zrealizowany  dzięki  Państwa  ofiarności, dzięki  zainteresowaniu 
uczestników  aukcji. 

Jestem  zarazem  przekonany,  że licytacja dzieł  sztuki  przynie
sie  nie  tylko  korzyści  f inansowe. 

Dla  wielu  osób  —  będzie  to  może  pierwsze  zetknięcie  ze 
światem  dziecięcego  nieszczęścia,  choroby  czy  niedostatku, 
owocujące  stałą  pomocą  i  opieką  wobec  najsłabszych,  najbar
dziej  poszkodowanych  przez  los. 

Dla  Państwa  podopiecznych  —  pomoc  udzielona  teraz 
—  pomoże  uzyskać  zaufanie  i  nadzieję  na  lepszy  los,  znaleźć 
własne  miejsce  w  życiu. 

To  piękna  realizacja  idei  solidarności  społecznej.  Życzę 
udanej  aukcji. 

Życzę  serdecznie,  aby  wszystkie  prace  trafiły do  osób  cenią
cych  sztukę  i  cieszyły  nabywców. 

Proszę przyjąć moje osobiste życzenia, wielu sukcesów  i wzru
szeń  artystycznych. 

Prezes  Rady  Ministrów 
(—)  W.  Cimoszewicz 

Fot.  W.  Suchta 

Komitet  Organizacyjny  II I  Aukcji  Obrazów,  Rzeźby  i  Wyro
bów  Jubilerskich  składa  serdeczne  podziękowania  wszystkim, 
którzy  pomagali  w  realizacji  imprezy,  z  której  dochód  w  wyso
kości  10 288 złotych  przeznaczony  został  na  cele  charytatywne 
tj .  Ośrodek  Rehabil i tacyjnoWychowawczy  dla  Dzieci  Niepeł
nosprawnych  w  UstroniuNierodzimiu  oraz  dożywianie  dzieci 
w  szkołach. 

Słowa  podziękowania  kierujemy  pod  adresem  wszystkich 
twórców  oraz  firmi e „Moka te"  — T . T.  Mokrysz,  s.c.  „Polkub" 
—  S.  Polaczek,  zakłady  mięsne  —  F.  Czernin  oraz  H.  Kania, 
sklep  „Rybka" —  A.  Szela, hurtownia  owoców  — J. Górnik,  J. 
Frydrychowski,  sklep  warzywnoowocowy  —  D.  Kopel,  Wy
twórnia  Wód  Gazowych  „Us t ron ianka"  —  M.  Bożek,  PSS 
„Społem",  sklep  UstrońZdrój  —  Cz.  Baranowski,  hurtownia 
„Smakosz"  —  K.  Wróblewski,  zakład  handlowy  „Romer" 
—  R.  Luber,  R.  Musioł,  PPH  „Pablo". 

1.05.  (czwartek) godz.  12.00  52  rocznica  wyzwolenia  Ustronia  (skła
danie  kwiatów  pod  Pomnikiem  w  Ryn
ku). 

3.05.  (sobota)  godz.  8.30  Nabożeństwo  z  okazji  3 Maja 
Kościół  ewangelickoaugsburski. 

godz.  9.00  Msza  św. w  intencji  ojczyzny 
Kościół  katolicki  św.  Klemensa, 

godz.  9.30  Koncert orkiestry dętej Janusza Śmietany 
godz.  10.00  Złożenie kwiatów pod  Pomnikiem  w Ry

nku 
8.05.(czwartek)  godz.  12.00  Złożenie  kwiatów  przez  społeczeństwo 

Ustronia  z okazji  zakończenia  II   Wojny 
Światowej  pod  Pomnikiem  Pamięci  Na
rodowej  przy  Rynku  oraz  na  zbiorowej 
mogile  ofiar  II   wojny  światowej  (cmen
tarz  katolicki) 

27.05.(niedziela) godz.  14.00  Program  poetyckomuzyczny  „Konsty
tucja  3 Maja".  Koncert  El  „Czantoria". 
Taras  GCR  „Repty" 

1.05.  (czwartek) godz.  16.00  Mecz  piłki  nożnej  o  mistrzostwo  Ligi 
Okręgowej Kuźnia — Garbarz  Zembrzy
ce 

2.05.  (piątek)  godz.  10.00  I   Rodzinny  Rajd  Rowerowy  (20  km). 
Start  — Aleja  Legionów 

3.05.  (sobota)  godz.  10.00  IX  Puchar  Ustronia.  Zawody  lotnio
4.05.  (niedziela)  woparalotniowe. 

Start  w  zależności  od  kierunku  wiatru 
z Równicy, Czantorii Wielkiej lub Małej. 

3.05.  (sobota)  godz.  17.00  Koncert  Chóru  Luterańskiego  z  Audin
court  (Francja)  —  Kościół  ewangelic
koaugsburski  w  Ustroniu. 

Prosi  się  o  odświętne  udekorowanie  budynków,  zakładów  pracy 
i  instytucji. 

; 
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Wiosny  na  razie  nie  widać,  ale  w  Zakładzie  Zieleni  Miejskiej 
w Ustroniu  trwają już przygotowania  do jej powitania.  Odbywa 
się przycinanie krzewów,  wycinanie suchych, połamanych  gałęzi 
i  dzikich  odrostów,  rozgrabywanie  kretowisk.  Jesienią  ubieg
łego roku długo  utrzymywały  się temperatury  plusowe, w związ
ku  z  czym  liście  pozostały  na  drzewach.  Gdy  opadły,  szybko 
przykrył  je  śnieg  i  udało  się  sprzątnąć  tylko  okolice  Rynku 
i  głównej  drogi,  teraz  trzeba  to  nadrobić. 
Jesteśmy  uzależnieni  od  pogody  —  mówi  kierownik  ZZM 
Helena  Wierzbanowska  i dodaje —  jak się ociepli będziemy  mieć 
mnóstwo  pracy.  Trochę  nas  pogoni  w  tym  roku. 
Zabiegom  pielęgnacyjnym, polegającym na zdejmowaniu  zimo
wych  okryć,  przycinaniu  i  zasilaniu,  poddawane  są  też  róże. 
Kwiaty  te  królują  na  klombach  w  Ustroniu,  choć  jak  się 
dowiedzieliśmy  tegoroczna  zima  nie  była  dla  nich  łaskawa 
i wiele  krzewów  wymarzło. Teraz  są  bardzo  krótko  przycinane, 
ale  nie  wiadomo  ile  z  nich  się  rozwinie.  Najgorsze  były  skoki 
temperatur.  Podczas  ocieplenia  rośliny  odżywają,  zaczynają 
krążyć w  nich  soki  i w  tym  właśnie  momencie  ostry  mróz  może 
być zgubny.  Jako  bardzo  odporną  na  kaprysy  pogody,  a  także 
choroby,  H.  Wierzbanowska  wymienia  odmianę  róż  rosnącą 
w  Parku  Lazarów,  która  przetrwała  już  20  lat.  Niestety  nie 
wszędzie  lokalizacja  tak  sprzyja  kwiatom.  Prawdopodobnie 
zlikwidowane  będą  klomby  ciągnące  się  od  sali  gimnastycznej 
przy  ul.  Daszyńskiego  w  dół  Ustronia.  Ciągle  zajeżdżane  są 
przez samochody  oraz  rowery  i ich utrzymanie nic ma sensu.  Nie 
jest  to jedyny  taki  przypadek.  Wszyscy  mogą  zaobserwować  grę 
w kotka  i myszkę jaką  prowadzi  zieleń miejska z  niepoprawnymi 
przechodniami  w parku  przy  Ratuszu.  Codziennie  poprawiane 
są  taśmy,  słupki,  co jakiś  czas  dosiewana  jest  trawa  na  próżno, 
bo przez  trawniki  notorycznie  tworzone  są  skróty.  Kierownicz
ka  zieleni  twierdzi,  że jeśli  w zwalczanie  tego  typu  zachowań  nie 
włączy się straż miejska i sami mieszkańcy  to w dalszym  ciągu  za 
bezmyślność  niektórych  płacić  będą  wszyscy  podatnicy. 

W  najbliższym  czasie  w  Ustroniu  zakwitnie  magnolia  cobus, 
szlachetniejsza  odmiana  tego  gatunku  przy  ul.  Dworcowej  oraz 
magnolia  stellata,  czyli  gwieździsta  w parku  wokół  fili i  Liceum 
Ogólnokształcącego  oraz  Rynku.  Zażółci  się  forsycja,  swoje 
kwiatki  rozwinie  nieowocująca,  rosnąca  w parkach  poprzeczka 
złota  i  krwista.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 

Stowarzyszenie  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na 
Zachodzie  Oddz.  Regionalny  w  Ustroniu  zawiadamia,  że 
planowane  odsłonięcie  pomnika  Janka  Cholewy  na  dzień 
8  maja  br.  z przyczyn  technicznych  zostało  przesunięte  na  czas 
późniejszy,  zaś  zebranie  członków  Stowarzyszenia  odbędzie  się 
jak  zaplanowano  w dniu  8 maja  (czwartek).  Wszystkich  człon
ków  zapraszamy. 

Zarząd 

Fot.  W.  Suchta 

ZARZĄ D  MIAST A  UZDROWISK A  USTROŃ 
o g ł a s za 

Termin  realizacji  zamówienia:  30.06.1997  r. 
Informację  o  warunkach  zamówienia  można  odebrać  w  sie
dzibie  zamawiającego,  pok.  33. 
Uprawniony do  kontaktów  z oferentami jest mgr  inż. Andrzej 
Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę  oznaczoną  napisem  „Ofert a  do  przetargu 
nieograniczonego  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej   w  Ustro
niuHermanicach  i  w  UstroniuNierodzimiu" ,  należy  złożyć 
w  siedzibie  zamawiającego:  Urząd  Miejski,  Ustroń,  Rynek 
1  pokój  nr  33. 
Termin  składania  ofert  upływa  8.05.1997  r.  o  godz.  10.00. 
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  8.05.1997  r.  o  godz.  13.00 
w  siedzibie  zamawiającego,  pok.  24  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z zachowaniem  obowiązu
jących  preferencji  krajowych. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy  spełniają 
warunki  zgodnie  z  art.  22  ust.  2  ustawy  o  zamówieniach 
publicznych  z  dnia  10.06.1994  r.  oraz  zawarte  w  informacji 
o  warunkach  zamówienia. 

MUZYK A  I  ZABAW A 
Serdecznie  zapraszamy  na  koncert,  któr y odbędzie się w sobo

tę,  25.04.1997  o  godz.  18.00  w  budynku  Chrześcijańskiej  Fun
dacji  „Życi e  i  Mis ja"  w  Ustroniu,  przy  ul.  3  Ma ja  14.  W  pro
gramie  duża  dawka  dobrej  muzyki,  trochę  wspólnej  zabawy. 
Nie  chcesz  się  nudzić  w  domu?  Przyjdź  na  koncert!  Wstęp 
wolny!!! 

MUZEU M  W  ŚWIĘTA 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  informuje, że podobnie  jak 

w latach  ubiegłych  istnieje możliwość  zwiedzania  w dniach  1—3 
maja  w godzinach  od  9.00 do  13.00.  Ponadto  od  maja  Muzeum 
czynne  jest  także  w  niedziele  od  10.00  do  13.00,  a  w  czasie 
wakacji  godziny  otwarcia  zostaną  poszerzone. 

Wszystkich  zainteresowanych,  którzy  nie  zdążyli  obejrzeć 
efektownej wystawy pt.  „Kolorowy  świat w  fotografii  Andrzeja 
Więcławka"  informujemy, że przedłużono jej czas trwania do  15 
maja.  Oprócz  barwnych  fotografii  z  wielu  krajów  świata, 
których  wyeksponowano  tu  ponad  200,  na  wystawie  znajdują 
się ciekawe pamiątki  przywiezione przez  autora  zdjęć z  licznych 
podróży. 

Zapraszamy. 
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Co  miesiąc  w  Urzędzie  Miejskim  odbywają  się  spotkania 
poświęcone  bezpieczeństwu  w  naszym  mieście.  W  czwartek  17 
kwietnia dyskutowano nad  problemami jakie stwarza  ustrońska 
młodzież.  Swe  doświadczenia  przedstawili  pedagodzy  szkolni: 
Mari a  Pietrzykowska  z  SP1,  Iwona  Werpachowska  z  SP2, 
Rafał  Niemczyk  z  SP3,  Mari a  Dyba  z  SP5,  Mieczysław  Droń 
z SP6. Spotkanie prowadził zastąpca burmistrza Tadeusz Duda, 
a uczestniczyli  w nim  również:  przewodniczący  Komisji  Budże
tu i Porządku  Publicznego  RM  Henryk  Hojdysz, Czesław  Gluza 
z  UM,  komendant  Policji  w  Ustroniu  Zbigniew  Kowalski, 
komendant  straży  miejskiej  Jacek  Tarnawiecki. 

Obraz młodzieży  przedstawiony  przez  szkolnych  pedagogów 
nie wygląda dobrze.  I.  Werpachowska  stwierdziła,  że są  sklepy 
gdzie  sprzedaje  się  uczniom  podstawówek  alkohol,  na  dysko
tekach  nikt  nie  zajmuje się sprawdzaniem  pełnoletności  i dzieci 
przebywają  tam  do  rana.  Młodzież  czuje się bezkarna,  bowiem 
dorośli boją  się interweniować.  Szczególnie na osiedlach grozi  to 
zniszczeniem  samochodu,  bądź  innymi  szykanami. 

M.  Pietrzykowska  stwierdziła,  że  coraz  częściej  zdarzają  się 

Fot.  W.  Suchta 

przypadki  nadużywania  alkoholu  w  szkołach  podstawowych. 
Już  dziś  konieczna  jest  współpraca  z  rodzicami,  a  właściwie 
szkolenie  rodziców.  Na  to  muszą  znaleźć  się  pieniądze.  Inna 
sprawa  to  rodziny  patologiczne.  Konieczna  jest  możliwość 
zajęcia  się  dziećmi  z  tych  rodzin  w  czasie  wolnym.  Roz
wiązaniem  jest  zwiększenie  ilości  zajęć pozalekcyjnych  i  świet
lica  terapeutyczna. 

R.  Niemczyk  proponował  zwiększenie  ilości  zajęć  sporto
wych  w  szkołach,  gdyż  jedyną  metodą  postępowania  jest 
możliwość  zagospodarowania  wolnego  czasu  młodzieży.  H. 
Hojdysz,  będący  prezesem  KS  Kuźnia  Ustroń,  stwierdził na  to, 
że  maleje  zainteresowanie  sportem.  Klub  chętnie  przyjmuje 
każdego  młodego  człowieka,  niestety  brak  chętnych. 

Z  opiniami  pedagogów  generalnie  zgodził  się  Z.  Kowalski. 
Konieczna jest praca w rodzicami. Obecnie zdarza się, że rodzice 
bronią  piętnastolatka,  który  jest już  nałogowym  alkoholikiem. 
Dyskoteki  w mieście,  to  nie  tylko  Mirage  2000.  Powstają  nowe 
w  hotelach  na  Zawodziu  i  tam  teraz  pali  się  trawkę.  Należy 
stosować  kary  za  sprzedaż  alkoholu  i papierosów  nieletnim.  T. 
Duda  zapropoował,  by  policja  i  straż  miejska  przedstawiła 
konkretne  wnioski  dotyczące  lokali  i  skipów  sprzedających 
alkohol  niepełnoletnim,  a  jest  możliwość  wysokiej  kary  i  ode
brania  koncesji.  Przecież  to  właściciel  lokalu  odpowiada  za  to, 
kto  u  niego  przebywa  i  co  tam  robi.  Każdy  kto  łamie  prawo 
powinien  ponosić  tego  konsekwencje,  a  wtedy  nie  będzie 
sprzedaży  alkoholu  nieletnim.  Zaproponował,  by  w tej  sprawie 
policja  i straż  miejska przedstawiły  władzom  miasta  odpowied
nie  raporty. 

O  powstałej  Komisji  Antyalkoholowej  mówił  Cz.  Gluza. 
Stwierdził  on,  że  powinno  odbyć  się  spotkanie  odpowiednich 
członków  tej  komisji  ze  sprzedawcami  i  właścicielami  lokali. 

Bardzo  trudno  dotrzeć  do młodych  ludzi,  szczególnie  gdy  chce się 
porozmawiać  o narkomanii  i alkoholizmie.  Nam  się to udało.  Poniżej 
rozmowa  z normalnym  mieszkańcem  Ustronia.  To o czym  mówi  jest 
oczywiste  dla jego  rówieśników,  szokuje,  a  właściwie  powinno  skła
niać do  refleksji  rodziców  i  wychowawców. 

—  Czy  dużo  uczniów  szkól  podstawowych  pije  alkohol? 
—  Tak 
—  Jak  kupują? 
—  W  sklepach. Taki  z ósmej klasy już bez problemów  kupi.  Może 
mniejszym nie sprzedają. Wtedy czekają przy sklepie, aż przechodzi 
ktoś  kto  się  zgodzi  kupić  za  papierosa.  Najczęściej  jednak  piją 
w knajpach. 
—  I  tam  normalnie  dostają  alkohol? 
—  Piwo każdy dostanie.  Czasem  gdy  obsługa  widzi,  że siedzi  ktoś 
obcy, to wtedy pytają o dowód, albo kelner mówi, że teraz nie może 
podać,  póki  ten  nieznajomy  siedzi.  Tanie  wino  pije  się w  parkach 
pod papierosa. Są tam  też uczniowie podstawówek.  Ci z technikum 
nawet  na  przerwach  chodzą  do  baru  na  piwo. 
—  A czy znasz przypadek,  że nie podano piwa w kawiarni  uczniowi 
podstawówki? 
—  Były  takie  wypadki.  Ale  wtedy  idą  do  drugiego  lokalu. 
—  A dziewczyny  też  piją  alkohol? 
—  I  to  dużo.  Czasem  nawet  na  jakichś  imprezach  więcej  od 
chłopców. 
—  Czy  w Ustroniu  faktycznie  tak  łatwo  można  dostać  narkotyki ? 
—  Tak,  bez  problemów. 
—  I młodzież  wie gdzi  się  zaopatrywać? 
—  Tak,  większość  wie. 
—  Dotyczy  to już chyba  młodzieży  szkól  średnich? 
—  Z  siódmych  i  ósmych  klas  też  biorą.  Ludzie,  którzy  roz
prowadzają  chodzą  do dyskoteki  i tam  wszystko można dostać bez 
problemów. 
—  Nie  obawiają  się  policji? 
—  To  chyba  policja  obawia  się  tych  co  rozprowadzają. 
—  Poza  dyskoteką  też można  dostać  narkotyki ? 
—  Ja nie zażywam, ale z tego co wiem, to nawet na osiedlach  można 
dostać. Są cztery miejsca gdzie narkotyki  można kupić. Trzymają  to 
w swoich  domach  i handlują. 
—  Jakie  narkotyk i  można  dostać  w Ustroniu? 
—  Głównie  amfetaminę  i  trawkę. 
—  Jak dużo młodzieży miało twoim zdaniem kontakt z narkotykami? 
—  40%  na  pewno. 
—  A jaki  procent  młodzieży  wie,  gdzie  i od  kogo  można  narkotyk i 
dostać? 
—  Gdzieś  około  70%. 
—  Ile  handlarze  zarabiają? 
—  Ci, którzy rozprowadzają, jeden gram amfetaminy kupują po 40 
zł. To z kolei dzieli się na dziesięć porcji sprzedawane po  10 zł. Jest  to 
więc  zarobek  i  rozprowadza  się  dla  zysku. 
—  Z  jakich  środowisk  młodzież  zażywa  narkotyki ? 
—  Raczej  z  bogatszych  rodzin.  Biednego  nie  stać.  Są  i  dobrzy 
uczniowie  i słabi. Trudno  to  określić.  Często  amfetaminę zażywaję 
przed sprawdzianami, trudnymi  lekcjami. Biorą też najmłodsi. Są to 
ci, których  nawet po godzinie 22. można  spotkać na mieście albo na 
osiedlu. 
—  A dużo młodzieży  szwenda  się  po  mieście? 
—  Coraz  więcej  i coraz  młodszej. 
—  Czy  dziewczyny  też  sięgają  po  narkotyki ? 
—  Bardzo  dużo. 
—  Czy  rodzice  zdają  sobie  z  tego  sprawę? Czy  zdarza  się,  że  ktoś 
„wpadnie"  przed  rodziną? 
—  Rodzice  są jeszcze  na  tym  etapie,  że  nawet  gdy  widzą  w  torbie 
biały  proszek,  nie  zastanawiają  się  co  to  jest. 
—  Czy  inne  narkotyk i  też  się  pojawiają  w Ustroniu? 
—  Haszysz, ale jest bardzo drogi. Kupują  go, gdy szykuje się jakaś 
poważniejsza  impreza. 
—  Z  jakim i  formami  przeciwdziałania  narkomanii  się  spotkałeś? 
—  Są  lekcje, na  których  tłumaczy  się zagrożenia,  ale  to  raczej nie 
daje  żadnego  efektu. 
—  To  jak  wytłumaczyć  młodym  ludziom,  że  narkotyk i  są  groźne? 
—  Nie  wiem.  Chyba  każdy  musi  to  odczuć  na  własnej  skórze. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 
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Do  użytku  oddawane  są  kolejne części  Domu  Zdrojowego  na 
Zawodziu.  Wszyscy jednak  zdają  sobie  sprawę,  że aby  budynek 
wkomponował  się ładnie w tło Zawódzia, potrzebne są  olbrzymie 
nakłady.  Inaczej  prezentuje  się  już  w  środku,  a  po  wejściu  na 
pierwszą  kondygnację  uwagę  zwracają  estetycznie  urządzone 
wnętrza.  Kuracjusze  mogą  skorzystać z usług  poczty,  której 
urząd  czynny  jest  od  poniedziałku  do  piątku  od  8.00  —  18.00, 
a  w  soboty  robocze  od  8.00  do  13.00,  zajrzeć  do  księgarni, 
zaopatrzyć  się  w  sklepie  ogólnospożywczym,  wybrać  coś  z  kon
fekcji.  Zaopatrzyć  się  w  czynnej  przez  cały  tydzień  aptece  lub 
skorzystać  z porady  optyka. 

Jeden  z kuracjuszy, który przyjechał do  Ustronia  z województ
wa sieradzkiego,  uważa,  że przepastne  korytarze służą  wczasowi
czom  jako  deptak  i  dobrze  się  dzieje,  że  powstają  tam  sklepy. 
Podkreślał,  że  często  jeździ  do  sanatoriów,  ma  porównanie  i  to 
uzdrowisko  wypadło  najlepiej  w  jego  rankingu.  Szczególnie 
zadowolony  jest  z  przykładnej  dyscypliny  i  punktualności  per
sonelu.  (mn) 

21  marca  odbyły  się  mistrzostwa  Technikum  Mechanicznego 
i  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  siłowaniu  „na  rękę".  Wystar
towało  15  uczniów,  spośród  których  po  eliminacjach  czterech 
najlepszych  zakwalifikowało  się  do  półfinału.  Po  zaciętym  boju 
mistrzem  szkoły  w siłowaniu  „na  rękę" został Maria n Mali k  z II I 
klasy  technikum.  Kolejne  miejsce  zajęli:  2.  Marci n  Morżoł ,  3. 
Artu r   Witkowski ,  4.  Adam  Marekwica.  Najlepszym  wręczono 
nagrody  ufundowane  przez  Serwis  Sport  i  Sekcję  Kulturystyki 
i Trójbój u Siłowego  KS „Kuźnia  Ustroń". Zawody  zorganizowa
ła  Rada  Szkoły,  Samorząd  Uczniowski,  Serwis  Sport  i  siłacze 
z  KS  Kuźnia  Ustroń.  (s) 

Zostało jeszcze kilka miejsc na wycieczkę do Paryża, na którą wybierają 
się na przełomie kwietnia i maja członkowie i sympatycy  Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy". W programie przede wszystkim bliskie obcowanie 
ze  sztuką.  Noclegi  w  hotelu  na  Montmartrze.  Chętnych  prosimy 
o  kontaktowanie  się z naszą  redakcją  (tel  543467)  bądź  bezpośrednio 
z Andrzejem  Piechockim. 

17 kwietnia  w Centralnej  Informacji Turystycznej prowadzonej przez 
firmę Haro  już  po  raz drugi  zorganizowano  Adax  Road  Show. Jest  to 
prezentacja  najnowszych  komputerów  i programów  przez  producenta, 
firmę  JTT.  W  CIT  można  było  bliżej  zapoznać  się  z  najnowszymi 
generacjami komputerów multimedialnych  opartych o procesor pentium 
MMX .  Każdy  mógł  też wziąć udział  w konkursie,  w  którym  za  dobrą 
odpowiedź  otrzymywało  się  nagrodę.  Najczęściej był  to  balonik  bądź 
linijka, ale było też 13 cennych nagród, głównie programów  multimedial
nych. W sumie w konkursie  wzięło  udział  ponad  350  osób. 

O  możliwości  zapoznania  się  z  najnowszymi  komputerami  poinfor
mowano  wszystkie  szkoły.  Skorzystały  tylko  trzy: SP1,  SP2,  SP6. 

Pokazywaliśmy jak zbudowany jest nowoczesny komputer, jaka jest 
jego struktura, pokazywaliśmy internet i najnowsze generacje programów 

mówi  prezes  firmy  Haro  Andrzej   Nowiński.  —  Przede  wszystkim 
staraliśmy  się  pokazać  te  programy,  które  niosą  ze  sobą  największe 
wartości poznawcze, więc encyklopedie, programy pozwalające rozwijać 
zainteresowania  artystyczne,  bardzo  ciekawą  serię  National  Geografie, 
pokazującą  świat  zwierząt i roślin.  Trzeba  powiedzieć,  że  jest  grupa 
młodzieży  o bardzo  rozległej wiedzy dotyczącej komputerów.  Również, 
gdy  spojrzymy  na  średni  poziom,  musimy  ocenić  go  wysoko.  Dużo 
wiedzą o budowie komputera, może nie zawsze potrafią pokazać gdzie co 
się znajduje, jednak  moja ocena poziomu  wiedzy młodzieży jest wysoka. 
Dodam  jeszcze,  że przez  cały  czas  trwania  pokazu  sprzedawaliśmy  też 
elementy  multumedialne.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

„Ciągle pada'  śpiewał>' „Czerwone Ciilary". Kwietniowa pogoda prowo
kuje nas do zanucenia tej piosenki. W ubiegłym tygodniu opady jeszcze się 
nasiliły.  14 kwietnia  średni  opad  wyniósł  11 mm.  Dzień później  11 mm, 
a  16 kwietnia  12 mm.  Byle do  wiosny! 

Fot.  W.  Suchta 

W  czasie wakacji  letnich  or
ganizowane  są  turnieje  tenisa 
ziemnego  dla  najmłodszych. 
Aby  dobrze  w  nich  wypaść, 
warto  wcześniej  potrenować, 
a nadarza  się taka okazja, gdyż 
Sekcja  Tenisa  Ziemnego  KS 
Kuźnia  Ustroń  ogłasza  nabór 
do  szkółki  tenisa.  Zapisy  co
dziennie  w  budynku  przy  kor
tach  w  Parku  Kościuszki, 
w  którym  obecnie  mieści  się 
siłownia,  w  godzinach  17—18 
do  końca  kwietnia.  Zapisać 
można  się  również  telefonicz
nie pod  nr  tel. 541048 o  godz. 
21.00.  (s) 

2 maja odbędzie się w  Ustro
niu  I  Rodzinny  Rajd  Rowero
wy. Start  nastąpi  o godz.  10.00 
sprzed  stadionu  Kuźni.  Trasa 
 licząca  25  km  podzielona  zo
stała  na  dwa  etapy.  Najpierw 
rowerzyści  pojadą  do  Lipowca 
i  wrócą  na  stadion,  a  po  prze
rwie  na  posiłek  udadzą  się 
przez  Kkalicę  do  Dobki  i  po
nownie  wrócą  na  stadion. 
W  programie  znalazł  się  także 
quiz ekologiczny  oraz  konkur
sy  sprawnościowe.  Organiza
torzy  zapraszają  całe  rodziny 
jak  również  samotnych  cy
klistów. 
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Kumedyjo  ze  śmieciami! 
Chwała  Bogu,  że mómy  te grómadnice  na  Poniwcu.  Mało  kiery 

już  pamiynto  ile  skyrs  tego  było  krawalu.  Dómy  wczasowe 
Sanepid  chcioł  zamknąć,  bo  wszycki  kubła  pełne  i  nie  było  co 
z  nimi  robić,  a  kole  nich  plóngły  sie  myszy,  szczury  i  muchy. 
Ludziska  też  ze  swojich  chałup  wynoszali  żdziorba  i  ciepalijich 
byle  kaj:  w przikopach,  w potoczkach  i  w  lesie.  Pod  Zawodzim 
kole  Wisły  to  łufciorze  prziwozili  swoj i harapuci  i wyciepowali  do 
chr ostów.  Gdy piyrwszy  wolny  Burmistrz  i wolno  Rada  uchwaliła, 
że  w Lipowcu  łebo  na  Poniwcu  musi  miasto  wybudować  grómad
nice,  to zaś  ludzie  z  tych  miejsc  wrzeszczeli,  że  to jich  zatruje  i że 
nie  chcóm  żodnych  plog  egipskich  u  siebie. 
Ta  paniczka,  co  sie  ji   tak  na  wszyckich  sesyjach  gymba  nie 
zamykała  jakosi  ucichła  teraz.  Może  kiery  wiy  czymu? 
A  tyn  piyrwszy  Burmistrz  to  zaczył  skyrs  śmieci  siwieć  i  zymby 
zgryz  na  tym  temacie.  Teraz  ich  borok  łyczy  za  drogi  pinióndze 
w  Klinice  na  Zowodziu.  A  o  Jyndrysie  ekologu  jak  se  wspóm
nym  nieroz  prziszeł  do  mnie  i prawi:  ,,Stecko  jo  już  tego  nie 
źdźierżym".  Każdy  dziyń  muszym  być  na  wysypisku,  bo  to  kierysi 
widzioł  wode  w  niecce,  to  komusi  szczur  z biołymi  myszkami 
szpacyrowoł  po  placu,  a jo  je  tymu  snoci  wszyckimu  winien. 
A  tyn  przewodniczący  Rady  dopiyro  ustawioł  urzyndników  na 
gminie  bo  ta  inwestycja  leżała  mu  strasznie  na sercu.  Teraz  też  by 
sie kiery  przidoł  taki  co by  tych  urzyndników  poustawioł,  żeby  sie 
na  tej  gminie  lepi  załatwiało. 
Jakżech  teraz  robiła  porzóndki  na  świynta,  to  żech  se  cały  czos 
myślałach  jak  to fajnie,  że  śmieci  każdymu  spod  chałupy  wywie
zóm  i nie  trzeba  jich  nigdzie  zakopywać.  Zapłaci  sie  gminie 
podatek,  a w chałupie  na górze,  w piwnicy  już  nic sie nie  gromadzi, 
wszyndzi  już  móm  pieknie. 
Najgorzij  było  prziwyknóńć  do  nowego  harmonogramu  wywozu. 
Zawsze  ty  śmieci  wystawiałach  po  starymu  i dziepro  we  wieczór 
sie kapłach,  że  to nie  dzisio.  Pytom  mojigo  wnuka  Ludwe  prziniyś 
ty  miyszki  spod  cesty  ze  śmieciami  spadki  bo  mi  sie  pomyliło 
i dziepro  za  ty dziyń  po nich przijadóm,  a Ludwagałgón  laki,  prawi 
mina  to:,,  star ko  wy umiycie  dobrze  rzykać,  to porzykejcie  se  żeby 
wóm jich  kiery  do  rana  spod  tej  cesty  ukrod  i jo  nie  muszym  po 
nich  iść". 

Tak  mie  to  moji  Ludwiczysko  dożyro. 
A z okazji  Świynta  Matki  Ziymi  pozdrowióm  wszyckich  co 

wałczom  z  urzyndu  o pieknóm  przirode  i tych  bezimiennych  co 
zymby  tracóm  na  tym  żeby  wszyndzi  było  szumnie  i  ekologicznie. 

Stecka  ze  Zowodzio 

ZAPROSZENIE 
URZĄD  MIASTA  w Ustroniu  i  firma  PPH  „HARO"  mają  zaszczyt 
zaprosić w dniu  24.04.1997  r.  o godzinie  9.00 do  sali  sesyjnej Urzędu 
Miasta na prezentację Internetowych stron WWW stanowiących pierw
szy etap promocji  miasta  w sieci  Internet. 

Fot.  W. Suchta 

24  maja  zapisze  się  w  kalendarzu  jako  prawdziwe  święto 
strażackie. Już o godzinie  14.00 zainaugurują  go rozgrywane  po 
raz piąty zawody pożarniczosportowe  między gminami  Brenna 
i  Ustroń,  a  o  19.30  rozpocznie  się  finał  XI V  Ogólnopolskiego 
Festiwalu  Orkiestr  Dętych  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 
Rzeczpospolitej  Polskiej. 

Jak  tylk o  dowiedziałem  się,  że  planuje  się  zorganizowanie 
festiwalu na  terenie  województwa  bielskiego,  rozpocząłem  stara
nia by część  imprez zawitała do Ustronia  powiedział  zastępca 
burmistrza Tadeusz  Duda.  —  Będzie  to na pewno duża  atrakcj a 
dla  mieszkańców  i  gości  uzdrowiska. 

Organizatorzy  wybrali  nasze  miasto  na  miejsce  wręczenia 
nagród  i  koncertu  laureatów,  głównie  ze  względu  na  duży 
amfiteatr. Jest  to  powód  nie  bagatelny,  gdyż  w  finałowej  części 
przeglądu  ma  wziąć  udział  ponad  1000  strażaków.  Oprócz 
popisów  najlepszych  polskich  orkiestr  strażackich  będzie  moż
na  obejrzeć  pokaz  musztry  marszowej,  pokaz  sztucznych  ogni 
i  występ  zespołu  regionalnego. 

Myślę, że jest  to ważna  impreza w aspekcie promocji  Ustronia. 
Mam nadzieję, że wszyscy mile spędzą czas i już dzisiaj  chciałbym 
zaprosić na nią mieszkańców  naszego miasta — dodaje T.  Duda. 

(mn) 

3  maja  o godz.  9.00  odbędzie  się  msza  święta  w  intencji 
strażaków  i  ich  rodzin  z  okazji  dnia  św.  Floriana  w  kościele 
parafialnym  Podwyższenia  Krzyża  w  Lipowcu.  O  godz.  10.00 
odbędzie  się  uroczyste  spotkanie  członków  OSP  Lipowiec 
w  Domu  Strażaka. 

Ustroń, ul. Wantuły 12, tel,  542611 

Ustroń, ul. Wantuły 10, tel. 543586 
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Od  10 do  13  kwietnia  odbywały  się  w  Katowicach  IV  Targi 
Turystyki  „G lob" ,  o których  prezes  Zarządu  Międzynarodo
wych  Targów  Katowickich  powiedział:  „ Z  satysfakcją  pragnę 
podkreślić,  że tegoroczna  edycja  tych  targów,  odbywających  się 
pod  patronatem  Prezesa  Urzędu  Kultury  Fizycznej  æTurystyki 
oraz  Wojewody  Katowickiego,  jest  największą  z  dotychczas 
organizowanych".  Tak  więc  katowicka  impreza  zyskała  już 
swoją  rangę  i nie  mogło  na  niej  zabraknąć  Ustronia.  Prezen
towany  był  obok  Brennej,  Skoczowa,  Wisły  i Cieszyna  w ra
mach  stoiska Związku  Komunalnego  Ziemi  Cieszyńskiej. Swoje 
foldery  prezentowały  ośrodki  wczasowe,  hotele  i  sanatoria: 
„Daniel",  „ D ą b " ,  „Globus  —  Krokus",  „Jaskółka",  „Kole
jarz",  „Maran ta",  „Mazowsze",  „Muf lon" ,  „Narcyz",  „Przo
downik",  „Polana",  „Relaks",  „Rosomak",  „Sokół",  Szpital 
Uzdrowiskowy  oraz  „Złocień".  Towarzystwem  i  konkurencją 
dla  nich  było  prawie  200  wystawców z Polski  oraz  Chorwacji, 
Grecji,  Francji,  Hiszpanii  i  Węgier. 

Dzięki  nowemu  informatorowi  turystycznemu  wydanemu 
przez  Urząd  Miejski  obsługa  ustrońskiego  stoiska  mogła  udzie
li ć  zainteresowanym  bardzo  dokładnych  informacji.  Wydaw
nictwo  charakteryzuje  się  skromną,  czarnobiałą  szatą  graficz
ną,  ale  dużym  bogactwem  treści.  Można  w  nim  przeczytać  ile 
miejsc posiada  obiekt, jakiego  typu  pokoje, jak  są  wyposażone, 
czy posiadają  łazienkę,  telewizor,  radio.  Z  myślą  o  miłośnikach 
zwierząt  umieszczono  informację  czy  dany  obiekt  przyjmuje 
gości z psami. Pomysłodawczyni  in formatora Grażyna  Winiars
ka  z  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Turystyki  i  Sportu  UM 
powiedziała: 

Wybierający  się na  urlop mają  ściśle  określone  wymagania  co 
do miejsca, w który m przyjdzi e im wypoczywać.  Chcą na przykład 
wiedzieć,  czy  jest  to  wielki  dom  wczasowy  czy  przytuln y  pens
jonat.  Informacj e zgromadzone  w tym  wydawnictwie  pozwolą  na 
podanie  wyczerpujących  informacji . 

Katowickim  targom  towarzyszyło  seminarium  na  temat  form 
aktywizacji  sprzedaży  w usługach  turystycznych  i  zainteresowa
nia  mieszkańców  Górnego  Śląska  agroturystyką.  Podczas  wy
kładu  zatytułowanego  „Now e  tendencje  na  europejskim  rynku 
turystycznym"  można  się  było  dowiedzieć,  że  należą  do  nich 
głównie:  wzrost  liczby  krótkich  pobytów  lub  pobytów  weeken
dowych,  wyjazdów  indywidualnych  lub  zorganizowanych,  ale 
z indywidualnym  programem,  nastawienie  rynku  na  zwiedzanie 
miast, wzrost  zapotrzebowania  na produkty  sprawdzone,  wyso
kiej jakości, specjalizacja w świadczeniu  specjalistycznych  usług, 
spadek  liczby  małych  fir m  turystycznych  na rzecz  dużych, 
profesjonalnie  zarządzanych. 

Stoisko  Związku  Komunalnego  Ziemi  Cieszyńskiej  przycią
gało  nie  tylko  bogactwem  oferty  turystycznej,  ale  także  innymi 
atrakcjami.  Zmęczonych  oglądaniem,  prezentowaniem  i infor
mowaniem  orzeźwiał  dużą  ilością  złocistego  napoju  cieszyński 
browar, a skoczną  muzyką  bawił  wszystkich  zespół  regionalny 
z  Istebnej.  (mn) 

— —

JANMA

IMIII'iilUBi l 

W  związku  z  bezpośrednią  interwencją  w  Ministerstwie 
Rolnictwa  i GŻ  księdza  Alojzego Wencepla,  Proboszcza  Parafii 
RzymskoKatolickiej  w  Ustroniu  oraz  mieszkańców  tamtejszej 
parafii, a także  po  zaciągnięciu  wspierającej opinii  posła  Ziemi 
Bielskiej z PSL Tadeusza  Sabata  zwracam  się do  Pana  Wojewo
dy  z prośbą  o wstrzymanie  działań  mających  na  celu  rozbiórkę 
budynków  inwentarskoskładowych  gospodarstwa  rolnego, 
zlokalizowanych  na  zapleczu  kościoła  paraf ialnego. 
Pragnę  nadmienić,  że rozbiórka  zabudowań  gospodarczych 
doprowadzi  do  zaniechania  głównej  działalności  rolniczej  jaką 
jest hodowla  byd ła,  a sprawa  może  nabrać charakteru  politycz
nego. 
W  związku  z tym,  prosiłbym  o ponowne  wnikliw e  rozpatrzenie 
decyzju  nie  tyle  ze  względu  na  interwencję  księdza  proboszcza, 
ale na prośbę dużej liczby paraf ian, do  których  to  gospodarstwo 
przede  wszystkim  należy. 
Jako  poseł  na  Sejm  oraz  Podsekretarz  Stanu  w Ministerstwie 
Rolnictwa  i GŻ  nie  chciałbym  podważać  prawnie  zapadłych 
decyzji,  ale  moim  nadrzędnym  obowiązkiem  jest  działanie  na 
rzecz  pokrzywdzonych  rolników,  obrony  gospodarstw  rolnych 
bez  względu  czy  prowadzą  je  małorolni  chłopi,  księża,  czy  inni 
właściciele. 
Szanowny  Panie  Wojewodo,  należy  być dumnym,  iż  parafianie 
w woj. bielskim  mogą  się poszczycić prowadzeniem  gospodarst
wa  rolnego  i jest  to  ewenement  na  skalę  krajową,  inni  probosz
czowie  tej  pracochłonnej  działalności  zaniechali. 

Fot.  G.  Winiarska 
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Ogłoszenia drobne 
Podciśnieniowe  czyszczenie  dywanów,  tapi
cerki  meblowej i samochodowej.  Ustroń,  ui. 
Chałupnicza  39. Tel.  543839. 

Prowadzenie  ksiąg  i ewidencji  podatkowych, 
rozliczenia podatku  VAT , dochodowego.  Ta
nio,  optymalnie,  profesjonalnie.  Tel. 
544762. 

Usługi budowlane,  remonty, budowy od  fun
damentów,  roboty  wykończeniowe,  kafelko
wanic.  Rachunki  VAT . Ustroń,  tel. 
090322099. 

Przyjmę  do  pracy  młodego  rencistę  do  ob
sługi  rożna  i młodą  rencistkę do  kuchni.  Tel. 
543665  wieczorem. 

Sprzedam  meble sklepowe,  sklep  kosmetycz
ny  przy  ul.  3 Maja  2 (obok  Beskidu). 

9 . 0 0 — 1 9 . 00  Fot.  W.  Suchta Fachowy  i  szybki  montaż  pł>1  kartono
wogipsowych, sufitów podwieszanych  i ścia
nek  działowych.  Tel.  547096. 

Sprzedam  kołyski.  (Konserwacja  samocho
dów wszystkich  typów.) Nierodzim,  ul.  Czar
ny  Las  2. 

Kupię działkę budowlaną  na terenie  Ustronia 
lub  Wisły. Tel.  032422679. 

GrzegorzTatar — ginekolog położnik,  przyj
muje w środy od godz.  17.15 do  18.30.  Ustroń 
Hermanice,  ul.  Różana  14. 

Sprzedam nie używany piec elektryczny z pie
karnikiem  (na  siłę)  rok  produkcji  1995,  teł. 
542096. 

Sprzedam  dyskotekową  maszynę  do  wytwa
rzania  baniek  mydlanych.  Tel.  542373 

Sprzedam  fiata  170,  poj.  704,  rocznik  1994. 
Td.  543204  wieczorem. 

Firma  „Capri",  Ustroń,  ul. Daszyńskiego  26, 
tel.  544584,  poszukuje  nieruchomości na 
terenie  Ustronia  dla  swoich  klientów  z  kraju 
i zagranicy  oraz pilnie  zakupi  pole od  0,5  do 
1,5 ha  na  obrzeżach  Ustronia. 

Okazyjnie sprzedam  piec kuchenny  z  białych 
kafli  do  rozbiórki,  maszynę  do  szycia  szaf
kową  marki  Łucznik,  fotele  w  bardzo  dob
rym  stanic,  krzesła,  tapczany  i  szafę.  Tel. 
542872. 

.  H u r t o w n i a H.M k, 

artykuły spożywcze — 1500 pozycji, oraz: 
piwa, wina, szampany, napoje, papierosy 

Zapewniamy  dogodny  dojazd,  szyhką  i  mi/ą  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 
P R Z Y J E D Ź  I  P R Z E K O N A J  S I Ę ! 

Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictwa i Kuźnictwa  ul. Hutnicza 3, teł. 542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 

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

Wystawy  czasowe: 
Kolorowy  świat  w  fotografii  Andrzeja  Więcławka  (do  15.04.97). 
Malarstwo  na  szkle  Danuty  EmiszGawlińskiej  (od  24.04.) 

—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9—16,  od  środy  do  piątku  w  godz. 
9.00—14.00,  soboty  od  9.0013.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3  Maja  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. 

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 

ul.  Sanatoryjna  7,  teł.  543534,  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  9—16,  w soboty  9—13. 

Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych  (9  Listopada  2) 
(Galeria  czynna  codziennie  w godz.  od  9 do  17, w soboty  od  10 do  17, 
w niedziele  od  12 do  18). 

Klu b  Młodzieżowy  (budynek  Chrześcijańskiej Fundacji  „Misj a 
i Życie",  ul.  3 Maja,  tel.  54^522). 

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 
23.04.97  godz.  19.00  Biesiada  Śląska  w wykonaniu  Zespołu  Folk

lorystycznego i Kapeli  Podwórkowej  „Kandy" z Kłokocina. 
— GCR  „Repty". 

24.04.97  godz.  17.00  „Malarstwo  na  szkle"  — wernisaż  wystawy  Da
nuty  EmiszGawlińskiej. — Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

  —  ul.  Sanatoryjna  7  (baseny) 

23.04.97  18.45  Marsjanie  atakują 
21.00  Cztery  pokoje 

24.04.97  16.00  Marsjanie  atakują 
18.45  Cztery  pokoje 

25.04.97  18.45  Czułe  słówka  ciąg  dalszy 
21.00  Ewita 

KINO NOCNE: 24.04.97  godz.  22.00  Powrót  Jady  —  wersja  specjalna. 

USTROŃ  ZDRÓJ 

USTROŃ  HERMANIC E 
(stara  kolonia) 

P r z y j d ź ,  zobacz!!! 
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TAŃCE W BRENNEJ 
12  kwietnia  w  Brennej  od

był się V Międzyklubowy  Tur
niej  Tańca  Sportowego.  Wy
startowało  138  par,  a  wśród 
nich  ustroniacy.  W  naszym 
mieście  nie  ma  klubu  tańca 
sportowego,  więc  amatorzy 
tej  dyscypliny  trenują  w  sko
czowskim  klubie  Dance  Step. 
W  Brennej  dały  o  sobie  znać 
trzy  pary,  w  których  tańczą 
mieszkańcy  Ustronia.  W  kate
gorii  wiekowej  do  11  lat  bar
dzo dobre  trzecie miejsce zaję
ła  para 
Adria n  Maku c  i  Ewa  Dubiel, 
pierwsi  byli  Mateusz  Wro
nek  i  Karolin a  Radziewińska 
z  Opola. 

Córk a żyje  tańcem  — mówi 
ojciec  Ewy  Maciej   Dubiel. 

nie  trzeba  wspominać  o  tre
ningu,  to  ona  mi  przypomina, 
że  mamy  jechać  do  Skoczowa. 
Ważne  też,  że  taniec  nie  ko
liduj e  z  nauką,  a  poza  tym 
w  szkole  wiedzą,  że  Ewa  tań
czy.  Na  turniej u  w  Brennej 
ustrońskich  tancerzy  dopingo
wała cała grupa z  nauczycielką 
z  SP1. 

W  kategorii  do  13  lat  zwy
ciężyła  para  również  z  Opola 
Paweł  Szajda  i Karolin a  Hoff 
mann,  nieco  dalej  uplasowali 
się Grzegorz Dryj a i Agnieszka 
Próchniak  z  Ustronia.  Dwa 
razy  ósme  miejsce  zajmowała 
para Wojciech Próchniak  i Do
rota  Rożnowicz.  Zarówno 
w  tańcach  latynoamerykańs
kich,  zwyciężyła  krakowska 
para  Kuba  Żeglan  i Anna  Zię
ba,  jak  i  standardowych, 
w  których  dominowała  para 
Sebastian  Woźniak  i  Renata 
Różańska. 

Klub  Dance  Step  powstał 
w  Skoczowie  w  1992  roku, 
a  tańczące w nim  pary  zaczęły 
od  razu  zdobywać  coraz  wy
ższe  klasy  taneczne.  Tam  też 
znaleźli  swe  miejsce  młodzi 
tancerze  z  Ustronia.  Trenują 
cztery  razy  w  tygodniu  po 
dwie  godziny. 

Zaczynamy  od  rozgrzewki, 
potem  następuje  trening  spec
jalistyczny:  dwa  razy  w  tygod
niu tańce  latynoamerykańskie, 
dwa  razy  standardowe  —  mó
wi  o  pracy  w  klubie  prezes 
Tadeusz  Malerz.  —  Co  roku 
we wrześniu jest nabór  do klubu 
—  w  tym  roku  został  przep
rowadzony  bezpłatnie.  Potem 
tancerzy  łączy  się  w  pary  i  na
stępuje specjalistyczny  trening. 
Aby klub się utrzymał  pobiera
my minimalne  opłaty.  Dla  naj
młodszych  jest  to  15  zł  miesię
cznie,  maksymalna  opłata  dla 
seniorów  to  30  zł.  Najmłodsza 
grupa,  gdy  zaczyna  już  brać 
udział w turniejach, zaczyna się 

dodatkowo  szkolić  i wtedy  ko
szty  rosną. Co do udziału w za
wodach,  to co  tydzień jest  oka
zja  startu.  W  tej   chwili  par 
sportowych  w  Polsce  o  klasie 
międzynarodowej,  czyli  zawo
dowo  tańczących,  jest  około 
30.  Klubów  jest  blisko  150, 
a zrzszają  one ponad 5000  tan
cerzy.  Poza  naszym  klubem 
istnieją  szkoły  tańca,  one  jed
nak  nie przygotowują  do  tańca 
sportowego,  gdzie  zwraca  się 
uwagę  na  elegancję,  krok  tań
ca,  sylwetkę,  figury.   Gdy  para 
chce się odpowiednio  zaprezen
tować  musi  mieć  efektowne 
stroje.  Istnieją specjalne  studia 
krawiecki e  ubierające  tance
rzy,  a  suknia  kosztuje  nawet 
1500  zł,  frak  1000  zł,  buty 
około  250  zł. 

Turniej  tańca  w  Brennej 
sponsorowały  ustrońskie  fir
my:  Mokate,  PSS  „Społem", 
Ustronianka,  Kubala,  Anin, 
Haro,  MalTap,  Marabu,  Az
bud,  Delicje,  Otton  Marosz, 
Hurtownia  p.  Górnioków, 
AutoService  Z.  Molina, 
P.S.P.  Piotra  Łagosza,  Usługi 
Poligraficzne  Piotra  Zwiasa, 
BS  Expert,  Husar,  Uni trans, 
Mawoj  oraz  państwo  Abra
mowiczowie,  Władysław 
Konderla,  Zygmunt  Konder
la.  Członkowie  klubu  Dance 
Sten  dziękują  również  Banko
wi Śląskiemu  za  dofinansowa
nie  działalności  oświato
wowychowawczej  klubu. 

Wojsław  Suchta 

E.  Dubiel  i A  Makuc. 
F ot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

W  zimowej  scenerii  rozegrano  zawody  biegowe VI I  Srebrną 
Mil ę  Burmistrza.  M im o  przenikl iwego  zimna  i  padającego 
śniegu  na  starcie  biegu  seniorów  stawiło  się  32  zawodników 
i  3  zawodniczki.  Wcześniej  rozegrano  biegi  dla  dzieci  i  mło
dzieży.  Na  80  m  biegły  przedszkolaki.  W  najmłodszej  grupie 
wiekowej zwyciężyła  Aleksandra Marianek ,  k tó ra  wyprzedziła 
Grzegorza  Pindora.  Starszaki  biegły  też  na  80  m.  Na  mecie 
meldowały  się  w  kolejności  :  1.  Tomasz  Kopeł,  2.  Dawid 
Gomola,  3.  Łukasz  Szatanik,  4.  Krzysztof  Bodziuch,  5.  Antoni 
Gburek,  6. Tomasz  Górniok ,  7. Szymon  Nowak.  Dopingowani 
przez rodziców dobiegli  do  mety  zadowoleni  z zajętego miejsca, 
tym  bardziej,  że  niezależnie  od  wyniku  wszyscy  zawodnicy 
mogli  liczyć  na  pochwały  rodziców  i  organizatorów. 

W  biegach  szkół  podstawowych  wystar towało  26  uczniów. 
Na  100  m  biegły  dzieci  u rodzone  w  1989  r.  Pierwsze  miejsce 
wśród  dziewcząt  zajęła  Paula  Mrowieć,  k tó ra  wyprzedziła 
Natalię Szymkiewicz. Wśród  chłopców  najszybciej  100 m  prze
biegł Adam  Głuchowski, wyprzedzając Seweryna  Maciejczyka, 
Tomasza  Pawelskiego  i  Grzegorza  Kaszpera.  Uczniowie  z  ro
cznika  1987  biegli  na  400  m.  Wśród  dziewcząt  zwyciężyła 
Barbar a  Szczotka  z  Cieszyna,  zaś  najszybszym  chłopcem  był 
Arkadius z  Laska  z  Równi,  k tóry  wyprzedził  ust roniaków 
Szymana Tekielaka  i Pawła Kopia. Uczniowie  urodzeni  w  1984 
i  85  roku  biegli  na  600  m.  Dystans  ten  najszybciej  przebiegła 
Barbar a  Głuchowska  z  Cieszyna  i Krzysztof  Dybczyński  z  Po
górzy. Jakub Nowak  z Lipowca  był  trzeci, Grzegorz Krysta ,  też 
z Lipowca,  zajął 5 miejsce, szósty  był  Marci n  Smagacz  z  SP2. 
Najstarsza  młodzież  roczników  1982  i  83  biegła  na  800  m. 
Najszybszą  dziewczyną  okazała  się Ewelina  Dybczyńska  z  Po
górzy, czwarta była  Joanna Morkis z  z Lipowca,  szósta  Urszula 
Hał t  też z Lipowca.  W  zaciętej  rywalizacji  chłopców  zwyciężył 
ustroniak  Grzegorz  Czyż  z  SP1.  Chłopcy  z  naszego  miasta 
zajęli  miejsce: 4.  Dominik  Pawłowski,  5.  Zygmunt  Kuciński ,  7. 
Radosław  Czyż,  8.  Rafał  Zolich,  9.  Robert  Jurczok. 

Po  krótkiej  przerwie  rozegrano  bieg  główny  na  dystansie 
jednej  mili  1609  m.  Na  starcie  stanęli  zawodnicy  z  Bielska 
Białej,  Pogórza,  Jastrzębia,  Cieszyna,  Czeladzi  i  Ustronia. 
Wśród  kobiet  zwyciężyła  Katarzyna  Zielińska  z  Jastrzębia 
w  czasie  5  min.  33  sek.Trzecia  była  Danuta  Kondziołka 
z Ustronia  (9,26).  W  klasyfikacji  generalnej  mężczyzn  wygrał 
junior  z  Jastrzębia  Jakub  Staśkiewicz  (4,20),  2.  Andrzej 
Lukasiak  —  Cieszyn  (4,27) 3. Sławomir  Kurt o —  Bielsko  Biała 
(4,38).  Ustroniacy  zajęli  miejsca:  12.  Andrzej  Michali k  (5,00), 
19.  Rafał  Gluza  (5,28),  23.  Andrzej   Łacny  (5,53),  25.  Adam 
Ozaist  (5,58),  28.  Tadeusz  Spilok  (6.42),  29.  Adolf  Garncarz 
(6,49),  31.  Andrzej   Georg  (7,15). 

Wszyscy  uczestnicy  zawodów  otrzymali  od  organizatorów 
pisemne  zapewnienie,  że będą  żyć o 21 minut  dłużej, co  wynika 
z  ostatnich  badań  amerykańskich  lekarzy.  Naj lepszym  dyp
lomy  i  puchary  wręczył  burmist rz  Kazimierz  Hanus,  który 
pełni!  nie  tylko  funkcje  reprezentacyjne,  ale  pomagał  także 
w  biurze  zawodów,  wypisywał  dyplomy.  Przypominamy,  że 
VI I  Złota  Mil a  Burmistrza  rozegrana  zostanie  31  maja.  (ws) 
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Fot.  W. Suchta 

K ^  j  R E M I S 
Kuźnia  Ustroń  —  Śrubiarnia  Żywiec  2:  2  (2:0) 

Po  dwóch  bramkach  Rafała 
Fołtyna  w  pierwszej  połowie 
wydawało  się,  że  Kuźnia  bez 
problemów  wygra  ten  mecz. 
Ustrońscy  piłkarze  przeważa
li ,  a  w pierwszej  połowie  Śru
biami  nie  udało  się  przepro
wadzić groźnej  akcji.  Fatalnie 
rozpoczęła  się  druga  połowa. 
Kiwający  się Tomasz  Słonina 
traci piłkę przed  własną  bram
ką,  co  skrzętnie  wykorzystuje 
napastnik  Srubiarni.  Z  każdą 
minutą  Kuźnia  grała  gorzej. 
Na  palcach  jednej  ręki  poli
czyć  można  celne  podania 
w drugiej połowie.  Nasi  zawo
dnicy  biegali  bezładną  kupą 
za  piłką,  głównie  w  środku 
boiska.  Nie  grano  słrzydłami. 
Nic  więc  dziwnego,  że  stracili 
drugą  bramkę.  Jeszcze na  trzy 
minuty  przed  końcem  była 
okazja  do  zwycięstwa,  lecz 

rzutu  karnego nie  wykorzystał 
R.  Fołtyn.  „Al e  mamlasy" 
—  trafnie  podsumował  grę 
Kuźni  jeden  z  kibiców.  Mecz 
bardzo  dobrze  prowadził  sę
dzia  Sebastian  Widłarz . 

Tabela  ligi  okręgowej 
Beskid  37  3118 

2.  Bulowice  35  4525 
3.  Koszarawa  33  3016 
4.  Zembrzyce  31  2321 
5.  Pisarzowice  30  249 
6.  Sucha  B.  30  3223 
7.  Milówk a  29  2921 
8.  Śrubiarnia  28  2828 
9.  Skawa  23  2223 

11.  Kęty  20  2832 
12.  Wilamowice  20  1419 
13.  Cukrownik  19  2022 
14.  Brenna  15  1727 
15.  Czarni  12  2341 
16.  Inter  10  1453 

TAKI  SE  BAJANI 
Tak  se  spómnym,  to  Ustroń  miot  pore  takich  ,,podarzo

ny ch "  ludzi.  Byt  taki  Pawliczek,  tego  nejmiyni  pamiyntóm. 
Ale  byli  inksi,  pominyli  sie,jak  wiela  przed  nimi  i po  nich. 

Baji  taki  Karet,  strasznie  sie  zająkowoł.  Wiela  razy  do  nas 
prziychdzil,  jak  jeszcze  tata  byt.  Tóż  tyn  Karet  poradził 
winszować  ludziom  Nowego  Roku  aji  do  maja. 

Baji  tako  Francka,  mówiła  przez  nos  i  źle  jóm  było 
rozumieć.  Dziecka  sie  ś ni  wyśmiywaly  (jo  isto  też),  ale  sie  ji 
kapkę  boty.  O  Francce  chodzi  po  Ustroniu  taki  wic  (a  może 
to  ni  ma  wicjyny  prowda).  Kies  i  poszła  do  dochtora,  bo 
była  nimocno  i dochtór  doiji  czopki.  Po pore  dniach  prziyszła 
do  dochtora  i  wadzi  sie  ś  nim,  co  to  za  łyk  ji   doł.  Grzota 
go  w mlyku,  aż  sie  rozpuści,  aby  to  wypić,  jyny  ji   z  tego  było 
źle.  Dochtór  prawi:  Francko,  to  je  łyk  do  rzici,  a  nie  do 
połykanio.  Tóż  dziepro  sie  Francka  rozpajedzita,  że  panicz
kóm  dowo  dobre  cetle,  a  że  tóna  je  staro,  to  ji   dowo  łyki  do 
rzici. 

Baji  taki  Francek.  Prawióm,  że  jak  byt  młody,  to  go 
dziełcha  zustawiła  i  cosi  mu  pizło  do  głowy.  Chodził  po 
Ustroniu,  przystowol,  popatrowoł  po  gróniach  i  polach, 
loskóm  cosi  pokazowol  i  prawił  sóm  do  siebie.  Jakóm 
paniczke,  czy  dziełche  spotkol  to ji   prawił:  tyś  je  moja.  Tóż 
bez  mała  wszystki  paniczki  na  Ustroniu  były  jego.  Kiesi  włoz 
do  nas  do  chałupy  i wyciągo  kąsek  wątroby  i płuca  i pyto,  aż 
mu  to  uważym.  Przyrządziłach  mu  to,  dalach  chleb,  pojod. 
Ale  na płucka  już  nie  chciol  czakać.  Prawióm,  że  kiesiszełpo 
Ustroniu  i  tóm  loskóm  se  cosi  pokazuje  i  do  siebie  mówi, 
a  prowie  przez  Ustroń  przejyżdżoł  jakiś  i  ważny  człowiek. 
Kozoł  go  zamknąć  do  dómu  starców.  Francek  s  tela  uciyk, 
jako  stoł.  Ale  i  tak  spatki  go  zamkli.  Isto  z  tęsknicy  za 
Ustróniym  umrził. 

Baji  sierżant  Kupka.  To  był  człowiek,  co  wszystko  wiedzioł 
o  Ustroniu  i ludziach.  Wiedził,  kaj  idzie  nająć  kwatyr  na  lato, 
kaj  je  dobre  jędzy  ni,  u  kogo  łacno  idzie  kupić  łobili.  Woził 
letnikorzóm  walizki,  niejedyn  sic  ni  móg  lod  niego  odegnać. 
Sie  mi  zdo,  że  Kupka  był  takóm  Informacyjóm  Turystycz
no m  jakom  mómy  teraz  na  Rynku. 

Takich  podarzónychniepodarzónych  na  Ustroniu  było 
isto  wiyncyj,  a  sie  mi  zdo,  że  każdo  dziedzina  mo  swojigo 
niepodare. 

Hanka  lod  Śliwko  w 

POZIOMO:  1) czeska  wiosna 4) usterka  6) szkic 8) przemija 
i powraca  9)  sprawiedliwy  znak  zodiaku  10) redakcyjna  pod 
krzyżówką  11) spis, wykaz  12) grecki myśliwy zjedzony przez 
psy  (mit.)  13)  zażalenie  14)  natłuszcza  skórę  15)  oddział 
kawalerii  16)  tańszy  od  detalu  17)  samosąd  18)  wierzba 
płacząca  19) na  pięciolinii  20) ostre  zakończenie  strzały 
PIONOWO:  1) bohater  komedii  A.  Fredry  2)  czapka  wojs
kowa 3) wyspa  bałtycka 4) blaszany  instrument dęty  5) cenny 
staroć 6) oferta teatralna 7) ozdoba jaskini  11) metropolia nad 
Tamizą  13) zagrywka  tenisowa  14) przy  kowbojskim  biodrze 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu 
liter  z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  od
powiedź  oczekujemy do  10 maja  br. 
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WIELKANO C 

Nagrodę 20 zł otrzymuje KRYSTYNA CICHA z Ustronia, ul. 
Kościelna  4. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWKA  *  KRZYŻÓWKA  £  KRZYŻÓWKA 
20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł 
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