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Jakie imprezy i wystawy czekają nas jeszcze w tym roku?
Jak zwykle odbędzie się kilka imprez okolicznościowych, zwią
zanych z ważnymi dla Ustronia rocznicami i z jubileuszami
znanych osob. Jeśli chodzi o wystawy, to mam nadzieję, że
przebojem stanie się wystawa sztuki ludów Afryki. Z pewnością
wszyscy zainteresowani zdążą ją obejrzeć, bo eksponowana
będzie przez całe wakacje. W związku z odsłonięciem pomnika
w miejscu ustrońskiej synagogi przygotowujemy wystawę po
święconą kulturze Żydów, a w czerwcu, z okazji 225lecia
istnienia Kuźni, przedstawimy rekonstrukcję starej kuźni wiej
skiej.
Czy trudno jest sprowadzić wystawę cieszącą się dużym powodze
niem?
Raczej nie. Na przykład wystawa strojów Indian meksykańs
kich i tegoroczna sztuka afrykańska pochodzą z warszawskiego
Muzeum Azji i Pacyfiku. Przy ich pozyskiwaniu ważną rolę
odegrała solidarność zawodowa i dobra współpraca. Jeśli
wypożyczone eksponaty wracają w dobrym stanie, to następ
nym razem jesteśmy traktowani jak dobrzy znajomi.
Czy wypożyczenie wystawy jest kosztowne?
Muzea nigdy nie płacą sobie za wypożyczenie wystawy. Ponoszą
jedynie koszty związane z transportem, reklamą i scenariuszem.
Osoba, która zajmuje się wystawą na miejscu, konserwuje ją,
wybiera eksponaty, życzy sobie zazwyczaj około 200 zł.
Jak dobierana jest tematyka organizowanych wystaw?
Wystawy organizowane są w dwóch cyklach. Jeden to populary
zacja i promocja Ustronia, jego mieszkańców i stowarzyszeń tu
działających, a druga to próba przybliżania ustroniakom kul
tury, sztuki, obyczajów dalekich krajów.
Jakie imprezy i wystawy cieszą się największym powodzeniem?
W naszym muzeum panuje sezonowość. Najwięcej zwiedzają
cych jest w lipcu i sierpniu i wtedy nie jesteśmy w stanie
organizować imprez, bo cały czas poświęcamy zwiedzającym.
Wystawy umieszczone są na dwóch kondygnacjach i aby
oprowadzić wszystkich, zmuszeni jesteśmy do biegania z jed
nego piętra na drugie. W ubiegłym roku, podobnie jak i w po
przednich latach, wakacyjnym przebojem były dożynki. Kończą
się one niemalże przed naszymi drzwiami i wprost z pochodu,
bez względu na tematykę ustroniacy wchodzą do Muzeum.
Wystawy dożynkowe organizujemy od 11 lat i zawsze cieszą się
olbrzymim zainteresowaniem. Nietypowym okresem były tego
roczne wakacje zimowe, kiedy przedstawialiśmy najstraszliwsze
pająki i skorpiony świata. Pod względem oglądalności pobiły
wszelkie rekordy. Odwiedzały nas wycieczki, zimowiska, ale
głównie osoby indywidualne z Ustronia i wszystkich okolicz
nych miejscowości. Wystawa ta niewątpliwie spopularyzowała
nasze Muzeum na całej Ziemi Cieszyńskiej.
Czy były jakieś kłopoty z tymi niebezpiecznymi stworzeniami?
Podczas jej trwania na sali był tłum ludzi, grupy dzieci
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Moment uroczystego otwarcia MDSS.

Fot. W. Suehta

Wojewoda Marek Trombski i burmistrz Kazimierz Hanus uroczyście
przecięli wstęgę i tym samym otwarli Miejski Dom Spokojnej Starości
w Ustroniu. Odkupiony od prywatnych właścicieli budynek wyremon
towało miasto, przy czym połowę kosztów otrzymano z Wojewódzkiego
Zespołu Pomocy Społecznej. Obecnie dom przy ul. Słonecznej wygląda
okazale, teren wokół uporządkowano, wewnątrz jest jasno i przestron
nie, a na pierwszym piętrze jest przeszklona weranda z kwiatami.
Nowy dom poświęcił bp Janusz Zimniak, modlił się bp Paweł
Anweiler. Wraz z biskupami modlili się pozostali uczestnicy uroczysto
ści: przewodniczący RM Franciszek Korcz, ks. Henryk Czembor, ks.
Antoni Sapota, dyrektor WZPS w BielskuBiałej Halina Misiewicz,
kierownik ustrońskiej przychodni Marek Wiecha, kierowniczka MOPS
Zofia Ferfecka, radni, osoby, którym pomoc społeczna szczególnie leży
na sercu.
— Niecały tydzień temu, w czwartek, w Skoczowie otwieraliśmy podobny
dom — mówił M. Trombski. — Iw Ustroniu i w Skoczowie samorządy
stanęły na wysokości zadania, administracja rządowa też nieźle działała.
Dlatego z całego serca chciałbym podziękować tym wszystkim, dzięki
którym takie obiekty powstają. Natomiast tym, którzy będą tu mieszkali,
żeby jak najlepiej im tu było w tym ostatnim okresie spokojnej starości.
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22 kwietnia br. obchodziliś
my w Ustroniu Światowy
Dzień Ziemi. Jak co roku ak
tywnie uczestniczyły w nim
ustrońskie szkoły porządku
jąc tereny nad Wisłą, potoka
mi, szlaki turystyczne, zagaj
niki. W ramach dni ziemi
uczniowie szkół sadzili drze
wa. Akcję oczyszczania szlaku
spacerowego „Skalica" przy
gotowuje Ustroński
Klub
Ekologiczny. O jej terminie
poinformujemy w jednym
z najbliższych numerów.
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z teczkami i plecakami. Cały czas bałam się, że rozbiją terrarium
z czarną wdową. Pan, który miał czuwać nad bezpieczeństwem,
zachował się dość niefrasobliwie i mimo obietnic ze strony or
ganizatorów, że cały czas będzie obecny, nie zawsze znajdował się
na sali. Musieliśmy kontrolować sytuację, ale nie wiem czy umieli
byśmy się zachować w wypadku jakichś trudności. Na szczęście
wszystko dobrze się skończyło... poza tym, że kilka pająków
zdechło, ale to już nie nasz problem.
Ile osób odwiedza muzeum?
Z roku na rok liczba odwiedzających wzrasta. W 1996 roku było ich
ponad 1200 więcej niż w poprzednim czyli około 9 000. Nie jest to
liczba rekorodowa na tym terenie, bo o ile wiem wiślańskie muzeum
zwiedza o kilka tysięcy więcej osób. Trzeba jednak pamiętać, że
położone jest niemalże w sercu miasta. My jesteśmy w centrum
tylko latem, gdy wczasowicze chodzą do amfiteatru, nad staw
kajakowy i nad Wisłę. Okres wakacyjny jest najgorętszy, ale
funkcjonujemy przez cały rok. Nie ma takiej sytuacji, żeby w na
szym Muzeum nie było czasowej wystawy. W innych placówkach
przyjęło się, że na czas montowania nowej ekspozycji muzeum jest

Powodzeniem cieszyła się wystawa pająków i skorpionów. Kilka
okazów zdechło, ale to już nie problem muzeum.
Fot. W. Suchta
zamykane, u nas jest to nie do pomyślenia. Wystawy są wymieniane
popołudniami, z dnia na dzień. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że
wychodząc naprzeciw potrzebom gości uzdrowiska, w okresie
wakacyjnym, to jest od połowy czerwca do końca sierpnia, w nie
dzielę muzeum czynne będzie od 10.00 do 17.00. Oddział Muzeum
Zbiory Marii Skalickiej również przedłuży godziny otwarcia.
Jak pozyskiwane są eksponaty do Muzeum?
Eksponaty pochodzą głównie z darów. Kiedyś chodziłem po
domach, zwiedzałam strychy. Teraz nie mam już na to czasu
i w zasadzie ogłaszamy się tylko w „Gazecie Ustrońskiej". Dzięki
stałej rubryce „Ze zbiorów Muzeum" tygodnik jest dla nas dobrą
reklamą. Na niektóre osoby działa mobilizująco, ale nie z tego
Nadleśnictwo Wisła gospo
daruje na powierzchni 8810
ha. W lasach przeważa świerk.
Nadleśnictwo prowadzi nad
zór nad lasami prywatny
mi, które rosną na ponad
3500 ha.
W Cieszynie działa oddział
Polskiego Komitetu Zwalcza
nia Raka. Jego członkowie
propagują właściwy styl życia,
namawiają kobiety do regula
rnych badań mamograficz
nych. Przy Szpitalu Śląskim
od 6 lat działa zakład pato
morfologu.
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Stowarzyszenie Cieszyńskiej
Młodzieży Twórczej wydaje
nieregularnie gazetę „Głos
spod ziemi". Nakład wynosi
kilkaset egzemplarzy. Redak
cja uważa się za całkowicie
niezależną.

powodu, że chciałyby znaleźć się na łamach gazety. Ustroniacy nie
zawsze uświadamiają sobie, że zależy nam na starych, zniszczonych
nawet przedmiotach. Niektórzy przynoszą coś i wstydliwie przep
raszają, że to jest stare. Gdy zobaczą w gazecie zdjęcia eksponatów
i przeczytają, że zachwycamy się jakąś połataną słomianką, to
stwierdzą, że nie ma się czego wstydzić i być może też coś przyniosą.
Czy młodzież bywa w Muzeum?
Od kilku lat dla ustrońskiej młodzieży przychodzącej z opiekunami
wstęp jest bezpłatny. Jednak nauczyciele z odległych szkół narzeka
ją, że wyjazd do Muzeum to cała wyprawa. Odwiedzają nas głównie
uczniowie z Jedynki" i Technikum, bo wyjście mogą zorganizować
w ciągu jednej godziny lekcyjnej. Jednak generalnie nie zdarza się to
zbyt często, choć zachęcamy do przeprowadzania lekcji muzeal
nych, bo jak wiadomo wśród staroci zawsze łatwiej przyswoić sobie
wiedzę. Na wieczornicach, spotkaniach z poezją jest różnie, ostatnio
bardzo dużo młodzieży przyszło na program poetycki poświęcony
twórczości Wisławy Szymborskiej. Najczęściej stali bywalcy przy
prowadzają swoje pociechy. Natomiast bardzo często młodzi ludzie
przychodzą po materiały do refaratów, prac semestralnych, wy
pracowań i czasem mam wrażenie, że cały świat pisze o Ustroniu.
Szkoda tylko, że nigdy nie otrzymuję tych prac, choćby do
przejrzenia.
Dużym powodzeniem wśród czytelników cieszą pani teksty gwarowe.
Skąd u pani taka dobra znajomość mowy praojców, skąd inspiracje
i wiadomości na temat zwyczajów i obrzędów?
Pochodzę ze wsi. Nigdy się tego nie wstydziłam i im jestem starsza,
tym częściej wracam pamięcią do dzieciństwa. Od wczesnego
dzieciństwa stykałam się z gwarą, a moi dziadkowie nie znali innego
języka. Na etnograficznych studiach podyplomowych zajęłam się
tym naukowo, poszerzałam moją wiedzę. Sporo czytam. Teksty
gwarowe znajduję w starych kalendarzach, czasopismach, magazy
nach. Myślę, że gwarę mam we krwi. Wiele osób podśmiewuje się ze
mnie i pyta czy pamiętam czyjegoś pradziadka czy prapradziadka,
który żył w XIX wieku. Oznajmiam, że urodziłam się dopiero
w drugiej połowie XX wieku, ale wiedzę można czerpać nie tylko
z autopsji.
W tej chwili muzeum pełni rolę domu kultury. Czy nie obawia się pani,
że opustoszeje, gdy tę funkcję przejmie na powrót Prażakówka?
Nie, nie obawiam się tego. Muzeum ma wiele innych funkcji do
spełnienia: pozyskiwanie eksponatów, popularyzacja historii nasze
go miasta, a poza tym jeśli Dom Kultury przyjmie organizację
wystaw czy obchodów okolicznościowych, to my ściślej współ
pracować będziemy z innymi muzeami. Zasada jest taka, że
muzeum wypożycza wystawy tylko muzeum i pewnych eksponatów
domy kultury mieć nie będą. Natomiast bardzo boję się Prażakówki
ze strony finansowej. Jest to budynek bardzo zaniedbany i ze zgrozą
myślę o tym, że wszystkie finanse będą tam inwestowane. Działamy
przy Urzędzie Miejskim 5 lat i gdyby nie pieniądze z budżetu miasta,
nasz budynek nie byłby teraz jednym z najładniejszych w Ustroniu.
Co roku przeprowadzany był jakiś poważny remont, ale sporo jest
jeszcze do zrobienia. Niestety obawiam się, że po zmniejszeniu
dofinansowania może nam nie wystarczyć nawet na podstawową
działalność.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
W Książnicy Cieszyńskiej od
bywają się ogólnopolskie se
minaria poświęcone ochronie
zbiorów zabytkowych. Placó
wka jest prawdziwą skarbnicą
starodruków. Co roku kilka
dzieł (ogromne koszty) po
ddawanych jest
zabiegom
konserwacyjnym.

Prof. Karol Stryja, zasłużony
dyrygent Filharmonii Śląs
kiej, z okazji 60lecia pracy
twórczej dał wybić 50 nume
rowanych medali pamiątko

wych. Jeden z nich podarował
władzom
nadolziańskiego
grod u, j a k o że sam jest cieszy
niakiem i pamięta o swoich
korzeniach.
*
Trwa remont i przebudowa
dawnej cieszyńskiej mennicy.
Na zrębach starego obiektu
powstaje nowy obiekt o 5 kon
dygnacjach naziemnych. Łą
czna powierzchnia wszystkich
pomieszczeń wyniesie prawie
3 tys. m.kw., a kubatura blis
ko 12 tys. m sześć.
(nik)

22 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Miejskiego oraz Komisji
Rewizyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ustroniu. Obradom
przewodniczył prezes Jan Kubień. Dyskutowano o najbliższej sesji RM,
na której odbędzie się głosowanie nad udzieleniem absolutorium
Zarządowi Miasta. Poruszono temat przygotowania Stronnictwa do
referendum konstytucyjnego, omówiono także udział PSL w obchodach
rocznicy wyzwolenia Ustronia, Święta Narodowego 3. Maja oraz
organizacji Święta Ludowego. J. Kubień zapoznał zebranych z kan
dydaturami na posłów i senatorów, którzy mają być przedstawieni na
konwencji wojewódzkiej PSL w Bielsku Białej.
ir
ćr
Na ślubnym kobiercu stanęli:
19 kwietnia 1997 r.
Katarzyna Husar, Ustroń i Rafał Koterzyna, Bładnice Dolne
Iwona Nogal, Ustroń i Mariusz Krzempek, Ustroń
Grażyna Podżorska Ustroń i Wiesław Tyszka, Gliwice
Joanna Sztwiertnia, Ustroń i Józef Raszka, Wisła
Agata Dryjak, Ustroń i Czesław Stokowy, Piekary Śląskie
ćr
ćr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Jerzy Gogółka, lat 80, ul. Komunalna 12
Jan Małysz, lat 80, ul. Polańska 67
Emilia Troszok, lat 85, ul. Nadrzeczna 21
Tir * H

17.04.97 r.
O godz. 7.30 mieszkaniec Bielska
Białej zgłosił uszkodzenie zamka
w drzwiach samochodu. Pojazd
zaparkowany był przy ul. Szpital
nej W wyniku podjętych czynno
ści ustalono sprawców próby wła
mania.
17.04.97 r.
0 godz. 16.00 na ul. 3 Maja
kierująca cinąuecento mieszkan
ka Sosnowca wpadła w poślizg
1 uszkodziła swój pojazd. Spraw
czynię zagrożenia w ruchu drogo
wego ukarano mandatem w wyso
kości 20 zł.
17.04.97 r.
O godz. 21.30 na ul. Stawowej
kierujący fiatem 126p mieszka
niec Górek najechał na tył jadące
go przed nim citroena. Sprawcę
kolizji ukarano mandatem w wy
sokości 50 zł.
19.04.97 r.
O godz. 14.20 na skrzyżowaniu
ulic Katowickiej z Cieszyńską kie
rujący renault clio mieszkaniec
BielskaBiałej wymusił pierwszeń
stwo przejazdu i doprowadził do
kolizji z toyotą scarlet. Pokrzyw
dzony był pijany — 1,96 prom.
Sprawa trafi do kolegium.
19.04.97 r.
O godz. 16.00 kierujący polone
zem z katowickimi numerami re
jestracyjnymi nie zachował nale
żytej ostrożności podczas manew
ru cofania i uszkodził citroena

W obecności burmistrzów 24 kwietnia prezentowano w Urzędzie
Miejskim strony WWW promujące Ustroń w sieci Internet. Tylko kilku
chętnych przybyło na pokaz, podczas którego przybliżono też zasady
działania Internetu. Wyróżnia się cztery podstawowe usługi: email
pocztę elektroniczną, WWW
strony graficzne, FTP — transfer
plików, Usenet — grupy dyskusyjne. Aby z lego korzystać potrzebny
jest komputer o pojemności RAM 8 MB, pakiet Windows, modem
i gniazdko telefoniczne. Koszt użytkowania to 17 gr za 3 minuty, bez
względu na to czy korzystamy z danych krajowych czy zagranicznych.

17.04 — Interweniowano w spra
wie wykopania znaku drogowego
ograniczającego prędkość w Her
manicach przy ul. Skoczowskiej.
Sprawcę ustalono. Okazał się nim
właściciel pobliskiej budowy, któ
ry chciał ułatwić sobie dojazd.
Szkody naprawiono.

Ci, którzy od nas odeszli:
Paweł Guznar, lat 82, ul. Kościelna 13
Danuta Tomiczek, lat 41, ul. Olechowa 25
Robert Janik, lat 55, ul. Wesoła 35
Gertruda Słowik, lat 75, ul. Spółdzielcza 1/3

Serdeczne podziękowanie za okazane współczucie, złożone
wieńce i kwiaty oraz udział w ceremonii pogrzebowej

śp.

a

delegacjom Szpitala Uzdrowiskowego i Zakładów Kuźni
czych, Klubowi Sportowemu Tenisa Ziemnego, krewnym,
przyjaciołom i sąsiadom, a szczególnie podziękowania za
okazaną pomoc pani Irenie Mogielskiej, pani Halinie Gaudy
oraz dr Leszkowi Kowalskiemu i dr Walterowi Piątkowi
składa żona z synami i rodziną

18.04. — Wspólnie z pracowni
kami Wydziału Ochrony Środo
wiska UM przeprowadzono wizję
lokalną na jednej z posesji przy ul
Wałowej dotyczącą zanieczysz
czenia środowiska.
Na Zawodziu nieznani spraw
cy przekręcili tarcze znaków dro
gowych o 180°. Funkcjonariusze
straży miejskiej uporządkowali
oznakowanie.
21.04. — Rekontrola wcześniej
szych zaleceń porządkowych do
tyczących podpisania umów na
wywóz śmieci w jednej z placówek
handlowych przy ul. Dworcowej.
Zalecenia wykonano.

mieszkanki woj. pilskiego. Spraw
ca oddalił się z miejsca zdarzenia.
Po ustaleniu właściciela pojazdu
sprawa zostanie skierowana do
kolegium.
20.04.97 r.
O godz. 8.40 na ul. Kuźniczej
zatrzymano znajdującego się
w stanie nietrzeźwym mieszkańca
Ustronia kierującego fiatem 126p.
Wynik
badania
alkometrem
— 1,56 prom.
21.04.97 r.
Około godz. 18.45 mieszkaniec
Lipowca z niewyjaśnionych dotąd
przyczyn popełnił samobójstwo
przez postrzelenie się z broni myś
liwskiej. Postępowanie w toku.
21.04.97 r.
O godz. 16.00 mieszkanka Bielska
Białej zgłosiła włamanie do swoje
go samochodu i kradzież radiood
twarzacza. Kuracjuszka nie po
trafiła podać marki radiomagne
tofonu ani dokładnej daty zdarze
nia gdyż przebywając w sanato
rium nie zaglądała codziennie do
auta. Jakież było jej zdziwienie
gdy funkcjonariusz oddał jej skra
dziony odtwarzacz.
21.04.97 r.
O godz. 21.00 na ul. Strażackiej
zatrzymano kierującego motocy
klem mieszkańca Ustronia. Wy
nik badania alkometrem — 0,28
prom. Kierowca nie posiadał
uprawnień do kierowania pojaz
dem, jak również dokumentów
pojazdu. Skierowano wniosek do
kolegium.
(mp)
— Nakazano zaprowadzenie po
rządku na placu budowy przy ul.
A. Brody. Termin ustalono na 30
kwietnia.
Wspólnie z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska
UM przeprowadzono wizję lokal
ną na jednej z posesji przy ul.
Okólnej dotyczącą zanieczyszcze
nia środowiska.
— Wydano nakaz zaprowadze
nia porządku na jednej z posesji
przy ul. Kościelnej. Termin usta
lono na 30 kwietnia.
22.04. — Rekontrola wykona
nia zaleceń dotyczących uprząt
nięcia jaru pomiędzy' ul. Sanato
ryjną i Nadrzeczną. Teren upo
rządkowano.
— Przeprowadzono
rozmowę
z mieszkańcami ul. Polańskiej do
tyczącą wypuszczania psów bez
odpowiednich
zabezpieczeń.
Udzielono upomnienia.
(mn)
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Pierwszy pensjonariusz w MDSS zamieszkał już 21 grudnia. Jest nim
liczący 73 lata Józef Tworek. Pan Józef urodził się w Przeworsku, po
wojnie przeniósł się w zielonogórskie, później od początku lat 70. aż do
roku 1993 mieszkał w Ustroniu, przez pewien czas pracował w Budopo
lu. Ostatnie trzy lata spędził w Skoczowie, tam też się starał o przyjęcie
do podobnego domu, niestety zabrakło dla niego miejsca.
— Na razie żywię się sam, ale opiekę mam bardzo dobrą — twierdzi pan
Józef, który jest pierwszym pensjonariuszem MDSS w Ustroniu. Docelo
wo zamieszka 30 seniorów. Starający się o micjscc w M D S S mieszkańcy

Ustronia winni złożyć odpowiednie podanie w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 40. Działać będzie też specjalna
komisja w składzie: Zofia Ferfecka, Małgorzata Siwiec i Marek Wiecha,
która będzie rozpatrywać poszczególne prośby. Osoby spoza Ustronia
mogą również starać się o miejsce w MDSS poprzez ośrodki pomocy
społecznej w swych gminach skąd wnioski kierowane będą do WZPS
w BielskuBiałej, a tam również specjalna komisja będzie je rozpatrywać.

fJS&Ssk.
Pierwszym lokatorem jest Józef Tworek.

Na zaproszenie Miejskiego
Komitetu P Z K O w Bogumi
nie Skrzeczoniu Kameralny
Zespół Wokalny „ U s t r o ń "
wystąpił 12 kwietnia z boga
tym w pieśni „Koncertem
Wiosennym". W programie
znalazły się liczne pieśni „szta
ndarowe" z Cieszyńskiego:
„Płyniesz Olzo", „Gronie na
sze gronie", „Szumi j a w o r " ,
„Cztery konie", a „Przyjaźń
0 bracie" śpiewała cała sala
nie ukrywając swego wzrusze
nia.
Dowcipna konferansjerka
prowadzona przez kierowni
ka artystycznego Ewę Bo
cekOrzyszek
prowokowała
1 do śmiechu i do głębszych
refleksji, bo od piosenki
„Wlazł kotek na płotek" do
„Swobody", a także znanego
po obu stronach Olzy „Oj
cowskiego d o m u "
Salę wypełnili ludzie w róż
nym wieku, mocno związani
z Macierzą oraz liczna groma
dka dzieci obecna mimo od
bywającej się wtedy wycieczki
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do G r o d k o w a na Dolnym Ślą
sku.
Uzupełnieniem tego konce
rtu i spotkania z mieszkań
cami Zaolzia było zwiedzanie
Izby Pamięci zawierającej bo
gate i różnorodne dokumenty
polskości. Wyczuwało się tro
skę o każdy szczegół i pietyzm
w dokumentowaniu korzeni
tamtejszej Polonii.
M K P Z K O z Bogumina za
prezentowało także własne
osiągnięcia w popularyzowa
niu na Zaolziu śpiewactwa
wystąpił chór „Hasło" pod
kierownictwem Władysława
Ożoga również z bogatą pieś
nią cieszyńską i nie tylko.
N a zakończenie miłego spot
kania kameraliści ustrońscy
wręczyli przyjaciołom zza Ol
zy grafikę Bogusława Heczki
przedstawiającą
Szpital
Uzdrowiskowy na tle Równi
cy j a k o uzupełnienie zbiorów
Izby Pamięci.
K Z W „ U s t r o ń " planuje za
prosić jesienią tego roku bo
gumińskich przyjaciół i poka
zać im piękno naszego miasta,
a tym samym promować
Ustroń po drugiej stronie Ol
zy.
Stanisław Niemczyk

W otwarciu placówki uczestniczyli biskupi Janusz Zimniak i Paweł
Anweiler.
Fot. W. Suchta
Obecnie w MDSS jest 8 pokojów dwuosobowych i 14 pokojów
jednoosobowych. W każdym jest telefon i umywalka, na każdym piętrze
prysznic, wanna i sanitariaty. Pozostali pensjonariusze przyjmowani
będą za kilka dni, Osoby przebywające w MDSS, za pobyt obciążane
będą do wysokości 70% swej renty lub emerytury. Resztę pokrywa dla
mieszkańców Ustronia — gmina, dla pozostałych — MZPS. Trudno
określić obecnie koszt miesięcznego utrzymania jednego pensjonariu
sza. W grudniu orientowano się ile to wynosi w innych domach
spokojnej starości. Szacunkowa kwota utrzymania jednego mieszkańca
przez miesiąc wyniosła wtedy 900 zł.
Personel to pięć pielęgniarek, lekarz zatrudniony na V\ etatu, księgowa,
dwie salowe, dwóch pracowników wykonujących obowiązki palaczy,
kierowców i konserwatorów. W sumie obsługę stanowić będzie 13 osób.
Od 5 grudnia MDSS kieruje Małgorzata Pytel, która wcześniej zatrud
niona była w MOPS jako pracownik socjalny. Jej zdaniem, dwie osoby
szczególnie przyczyniły się do doprowadzenia idei domu spokojnej sta
rości do końca: zastępca burmistrza Tadeusz Duda i naczelnik Wydziału
TechnicznoInwestycyjnego UM Andrzej Siemiński.
(ws)
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I.05. (czwartek) godz. 12.00 52 rocznica wyzwolenia Ustronia (składa
nie kwiatów pod Pomnikiem w Rynku).
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 Z okazji 52 rocznicy zakończenia II Woj
ny Światowej złożenie kwiatów przez spo
łeczeństwo Ustronia pod Pomnikiem Pa
mięci Narodowej przy Rynku oraz na
zbiorowej mogile ofiar II wojny świato
wej (cmentarz katolicki)

IMPREZY
1.05. (czwartek) godz. 16.00 Mecz piłki nożnej o mistrzostwo Li
gi Okręgowej Kuźnia — Garbarz
Zembrzyce
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.
II.05. (niedziela) godz. 16.00 Mecz piłki nożnej o mistrzostwo Ligi
Okręgowej Kuźnia — Pionier Pisarzo
wice.
Prosi się o odświętne udekorowanie budynków, zakładów pracy
i instytucji.

E

Fot. W. Suchta

Ć
Poczta Polska udostępniła sale w swym domu wczasowym
„ D ą b " w Jaszowcu na spotkanie młodych filatelistów. Mieli oni
okazję spotkać się z władzami Polskiego Związku Filatelistów.
Wszystkich przybyłych witał prezes Zarządu Okręgu Śląs
koDąbrowskiego P Z F K. Paśko, a wśród gości spotkania
znaleźli się: prezes Zarządu P Z F miasta Warszawy A. Goner,
prezes Zarządu P Z F w Krakowie J. Postrzelony, prezes Za
rządu P Z F w Opolu J. Heffner, prezes Zarządu P Z F w Biel
skuBiałej A. Halama. Ustrońskich zbieraczy znaczków przed
stawiał prezes Miejskiego Koła P Z F S. Głowacki.
Główną atrakcją spotkania w „Dębie" był występ zespołu
„Równica" ze Szkoły Podstawowej nr 1. Poza tańcami i piosen
kami naszego regionu prezentowano także krótkie, dowcipne
monologi gwarą. Prowadząca „Równicę" Renata Ciszewska
powiedziała nam, że w „Dębie" występuje po raz ostatni w tym
repertuarze i tym składzie. Przygotowany jest już nowy pro
gram, zaś liczebnie zespół znacznie się powiększy.
Spotkanie filatelistów oczywiście nie mogło się obyć bez
okolicznościowego stempla przygotowanego przez Pocztę, goś
cie zaś otrzymali pamiątki z Ustronia. Później była okazaja do
wymiany doświadczeń przy herbacie i ciastku w kawiarni.
Sporo sukcesów odnieśli w ostatnim okresie młodzi ustrońscy
filateliści. Edyta Cogółka i Małgorzata Kwoczyńska z koła
młodych filatelistów przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie
oraz Arkadiusz Cibor i Andrzej Kowalski z koła przy SM
„Zacisze" uczestniczyli w okręgowych konkursach filatelistycz
nych. Zbiór M. Kwoczyńskiej nadesłany na ogólnopolski
konkurs „ N a Warmii i M a z u r a c h " okazał się najwyżej ocenio
nym z województwa bielskiego. Za swe osiągnięcia odznaczono
najlepszych filatelistów: srebrną odznakę P Z F otrzymali:
M. Kwoczyńska, E. Gogółka i Radosław Czyż, zaś odznakę
brązową P Z F A. Kowalski.
(ws)

Wystąpił zespół „Równica".

Fot. W. Suchta

Spotkania z obieżyświata
mi zawsze cieszą się dużym
powodzeniem wśród ustro
niaków. Nie inaczej było 14
kwietnia w Oddziale Muzeum
Zbiory Marii Skalickiej, gdy
w ramach Klubu Propozycji
swoimi wrażeniami z licznych
podróży dzieliła się Lidia Tro
szok — prezes miejskiego koła
P T T K . Podczas spotkania po
wiedziała między innymi:
Dokładnie pamiętam wszyst
kie miejsca, które odwiedzi
łam, dzięki temu mam piękne
sny. Po prostu zwiedzam.
Za pomocą slajdów mogliś
my prześledzić trasę opisywa
nej podróży, obserwować za
bytki, roślinność, ludzi. Na
początku Lidia Troszok z wy
raźną tęsknotą opowiadała
o Stambule i zwierzała się na
wet, że choć była w tym mieś
cie już cztery razy, pragnie go
jeszcze raz ujrzeć. Nie jest to
w tej chwili łatwe, bo ze wzglę
du na sytuację polityczną dro
ga lądowa stała się niebezpie
czna, a przelot samolotem du
żo
kosztuje.
Niezatartym
wspomnieniem z pierwszego
pobytu w tym mieście pozos
taną kwitnące migdałowce. L.
Troszok szczególną uwagę
zwróciła na meczety: Suleja
mana, słynny Aja Sofia, który
powstał po przekształceniu bi
zantyjskiej świątyni przez suł
tana Mahmeta II, zdobywcę
Konstantynopola, a także
Błękitny zawdzięczający swą
nazwę 20 tysiącom niebies
koseledynowych płytek wy
łożonych w jego wnętrzu. Wr
ażenie na zebranych robiły
nie tylko świątynie. Okrzy
kami podziwu skomentowa
no obrazek przedstawiający
skromnie ubraną tancerkę
turecką, a potem z zainter
esowaniem słuchano relacji
z zakupów. Okazało się, że
w Turcji nie łatwo jest ku
pować, a już na pewno nie da
się tego zrobić szybko. Tar
gowanie się jest niemalże obo
wiązkiem.
Ze Stambułu udaliśmy się
do Jugosławii. Niestety część
utrwalonych na kliszy miejsc
już nie istnieje. Prezes miejs
kiego koła PTTK powiedzia
ła, że nie może uwierzyć, iż
w tak pięknym i gościnnym
kraju mogło dojść do wybu

dzieliśmy się, że turyści
z Ustronia miewali kłopoty
z polskimi autobusami i teraz
rozpoczęli współpracę z prze
woźnikami zza Olzy.
Nadszedł czas na Włochy.
Ale za nim obejrzeliśmy zaby
tki architektury, L. Troszok
pokazała sceny z „życia obo
zowego" ustrońskich podróż
ników. Niektórzy z obecnych
na spotkaniu rozpoznawali się
na slajdach i starali sobie
przypomnieć co wtedy jedli na
śniadanie. Wenecję — miasto
118 wysp, 150 kanałów i 400
mostów — przejechaliśmy
szybko. Jednak Pałac Dożów,
plac Św. M a r k a inne zabytki,
gondole i gondolierzy zrobiły
na wszystkich duże wrażenie.
Podobnie jak Rzym. Mówiąc
0 Koloseum prelegentka zwie
rzyła się, że wkraczając w jego
starożytne wnętrzy odczuła
wyraźnie grozę gladiatorskich
pokazów.
Po ciepłym południu przy
szła kolej na ośnieżone szczyty
szwajcarskich Alp i pełną gro
zy opowieść o mijaniu się z ol
brzymią ciężarówką na jednej
z przełęczy położonej ponad
2000 m n.p.m. Lidia Troszok
przypomniała, że Szwajcaria
była kiedyś bardzo biednym
państwem. Ze względu na nie
korzystne dla rolnictwa tereny
1 małą ilość surowców posta
wiono na turystykę. W tej
chwili dochody z tak zwanego
przemysłu hotelarskiego za
jmują pierwsze miejsce w jej
budżecie. Przepisem na ten su
kces okazało się wybudowa
nie dobrej jakości sieci dróg
oraz wyciągów i hoteli wszę
dzie tam, gdzie to było moż
liwe.
N a spotkaniu w Muzeum
obejrzeliśmy jeszcze widoki
z Austrii, Francji i Czech,
a potem spontanicznie rozpo
częła się zgadujzgadula. Po
ukazaniu się na ekranie frag
mentu krajobrazu obecni pró
bowali odgadnąć, gdzie on się
znajduje. Zdarzały się niewiel
kie trudności, choć pytania
dotyczyły
głównie
miejsc
w naszym kraju. Mimo kłopo
tów z aparatem do wyświet
lania slajdów, wieczór należał
d o udanych. Zainteresowani
mogli nie tylko poznać krótką
historię krajów, ich kulturę,

chu w o j n y . W byłej Jugosławii

z a b y t k i , ale t a k ż e o f e r o w a n ą

zwiedziliśmy Punatę, Starą
Basztę, Nową Basztę, Za
grzeb, przejechaliśmy przez
Góry Dynarskie, podziwialiś
my urokliwe zatoczki, koloro
we jachty, pomarańcze i cyt
ryny w donicach, dziko ros
nące figi. Przy okazji dowie

bazę turystyczną i ceny. Czło
nkowie
miejskiego
koła
P T T K zwiedzili w sumie 20
krajów europejskich, niestety
nie można było omówić wszy
stkich wycieczek podczas jed
nego spotkania.
(mn)
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Jak co roku wiosną liczono zwierzynę w ustrońskim N a d 
leśnictwie, którego obszar zahacza o Wisłę, obejmuje część
lasów w Brennej, sięga aż p o Puńców, Haźlach, Pruchnę.
Poniżej przedstawiamy wyniki inwentaryzacji zwierzyny łow
nej na dzień 1 m a r c a tego roku w Ustroniu i całym Nadleś
nictwie.
Ustroń
Nadleśnictwo
159
59
Jelenie
16
38
byki d o lat 5
3
15
byki od lat 5 d o 10
—
5
byki powyżej 10 lat
26
69
łanie
14
32
cielęta
1376
246
Sarny
87
rogacze
518
103
641
kozy
56
217
koźlęta
25
97
Dziki
50
236
Lisy
841
Zające
95
Bażanty
12
1032
W zestawieniu tym j a k o dziki rozumie się odyńce, lochy
i warchlaki. Trzeba też d o d a ć , że zwierzyna przemieszcza się
i trudno jednoznacznie określić dokładną ilość na danym
terenie. Są też w Ustroniu ptaki drapieżne: jastrzębie, jarząbki,
kruki.
Jak powiedział nam inżynier nadzoru Nadleśnictwa Ustroń
Dyrektor
Rejonowego
Urzędu Poczty Karol Bargiel
informuje, że od 1 m a j a zo
staną zlikwidowane ,.dyżury
pełnione w Urzędzie
Poczto
wym
Ustroń
k.
Cieszyna
1 w godzinach
9.00—11.00
w niedziele i święta
ustawo
we. " Dalej dyrektor uzasa
dnia swoją decyzję: „ Z ob
serwacji wynika, że ze strony
mieszkańców
i gości
Ustro
nia brak jest
zapotrzebowania
na usługi
telekomunikacyjne

i pocztowe w dniach świątecz
nych. Mieszkańcy
Ustronia
mają do dyspozycji
bezpośre
dnie automatyczne
połączenie
telefoniczne i możliwość wy
słania telegramu do centrali
telegraficznej
w
Cieszynie.
Natomiast nadane w niedzielę
lub święto ustawowe
przesyłki
listowe, odsyłane są odprawą
poczty w dniu roboczym na

Mieszkający od kilku lat w Ustroniu, kapitan Żeglugi
Wielkiej — Krzysztof Zarzycki, gościł w Klubie Propozycji
Oddział Muzeum Zbiory Marii Skalickiej, w lipcu ubiegłego
roku.
Wtedy dzielił się swymi wrażeniami z licznych rejsów przed
stawiał sceny z życia marynarzy, opisywał niebezpieczne sytua
cje, jakie go spotykały, zapoznawał ustroniaków z tendencjami
i mapą polityczno — gospodarczą mórz. 14 kwietnia tego roku
dał się poznać z zupełnie innej strony — j a k o artysta, autor
ekspresyjnych, bardzo osobistych, momentami iskrzących się
erotyzmem prac. Znajdziemy wśród nich zmysłowe tancerki,
portrety murzyńskich i arabskich twarzy, pejzaże.
Zapytaliśmy kapitana gdzie i kiedy powstały jego obrazy.
Większość tych prac powstała na morzu w rejonie Afryki
północnozachodniej. Przebywałem tam dość długo — j e s z c z e
j a k o oficer — pod koniec lat siedemdziesiątych, na początku
osiemdziesiątych. W wolnym czasie, p o wartach, często nocą,
gdy zamierało codzienne zamieszanie i nikt nie przeszkadzał
— oddawałem się malowaniu.
Chęć malowania pojawiła się nagle, czy tworzył pan już wcześniej?
Mieszkając jeszcze n a Śląsku, miałem kolegę, który pasjonował
się sztuką, uczęszczał n a zajęcia d o D o m u Kultury, był na
warsztatach prowadzonach przez J a n a Wałacha. Zainteresował
mnie, zachęcił, choć jeszcze długo nie zabrałem się za malo
wanie.
Czy te prace powstały z tęsknoty?
Tak, na pewno. Tworzenie grafik czy innych obrazów po
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Franciszek Kuś spada stan pogłowia zwierzyna drobnej, przede
wszystkim zajęcy. Przyczyną tego są choroby, szczególnie tzw.
zajęcza aids, czyli spadek odporności biologicznej tych zwierząt.
Plagą są watahy wałęsających się psów zagryzających sarny
i zające. Nie bez wpływu jest też ruch turystyczny i zabudowa
coraz to nowych terenów.
Szczęśliwie w Ustroniu nie n o t u j e się p r z y p a d k ó w kłusownic
twa. W niektórych rejonach naszego kraju kłusownicy komplet
nie wybili zwierzynę. W naszym mieście ostatnio zdarzył się
jeden przypadek, nie udało się j e d n a k ustalić winnego. Miesz
kańcy Lipowca spostrzegli w lesie sarnę złapaną we wnyki.
Uwolnili zwierzę i poinformowali Nadleśnictwo, za co otrzyma
li nagrodę.
(ws)

stępującym po przerwie świą
tecznej.
Nadmieniam, że wynik eko
nomiczny
Urzędów
Poczto
wych w Ustroniu nie zadowala
nas i likwidacja dyżurów w dni
świąteczne jest zasadna."
Właściwie to m o ż n a się zgo
dzić z taką argumentacją, tyl
ko szkoda, że d o likwidacji
dyżurów dochodzi tuż przed

sezonem letnim. Może bar
dziej zasadnym byłoby ich zli
kwidowanie jesienią, gdyby
faktycznie okazało się, że la
tem w niedziele i święta na
ustrońskiej poczcie ruch był
minimalny. D r u g a sprawa to
wynik ekonomiczny poczty.
Niewiele on interesuje osobę
chcącą wysłać list czy nadać
telegram, tym bardziej, że nie
m a drugiej instytucji w kraju
spełniającej takie usługi.
(ws)

zwalały mi zupełnie zapomnieć o rzeczywistości, trudnych
warunkach, o tym, że jestem n a statku, daleko od kraju,
rodzinnych stron, najbliższych. Przenosiłem się wyobraźnią d o
ludzi i miejsc, które malowałem.
W jakiej technice są wykonane?
Wiele eksperymentowałem, próbowałem swoich sił w wielu
technikach. Moje akwarele są ciężkie, m o c n o nakładane, zbliżo
ne do oleju, farbami olejnymi wykonałem jeden obraz. Grafiki
wykonywałem tuszem, ale nie piórkiem tylko pędzlem. Przejścia
od koloru białego do czarnego uzyskiwałem przez rozcieńczenie
tuszu wodą.
Czy portrety przedstawiają osoby, które pan spotkał?
Niektóre twarze robiłem z pamięci, czasem wzorowałem się na
ilustrowanych pismach. Kiedyś lecąc samolotem zauważyłem
Murzynkę o bardzo oryginalnej urodzie. Naszkicowałem ją na
jakimś kawałku papieru, a potem n a podstawie szkicu powstała
grafika.
Proszę powiedzieć kilka słów na temat rzeźb.
Rzeźby wykonane zostały trochę później. Właściwie dopiero
wtedy, gdy przestałem się zajmować malowaniem. Są wykonane
w betonie, który jest trudnym materiałem, gdyż p o wyschnięciu
łatwo się kruszy. Musiałem szybko pracować.
Przedstawione prace powstały dość dawno, co pana skłoniło do ich
wystawienia?
Namówiły mnie d o tego znajome, które obejrzały je wcześniej
w moim domu i stwierdziły, że w a r t o je pokazać.
Czy teraz pan maluje?
Miałem przerwę, ale za kilka dni wyjeżdżam na Morze Beringa
i Ochockie. G d y pojawi się tęsknota, może pojawi się też chęć
tworzenia.
Rozmawiała: Monika Niemiec

PRZED
21 kwietnia odbyło się posie
dzenie klubu PSL — Bezparty
jni z udziałem zastępcy burmis
trza Tadeusza Dudy. Głów
nym punktem obrad była oce
na wykonania budżetu miasta
w 1996 r. oraz absolutorium
dla Zarządu Miasta za ubiegły
rok. Podczas obrad przedsta
wiony został w skrótowej for
mie wniosek Komisji Rewizyj
nej RM w sprawie absoluto
rium. Podczas dyskusji radni
klubu PSLBezpartyjni intere
sowali
się
szczegółowymi
wnioskami Komisji Rewizyj
nej dotyczącymi finansów gmi
ny. Niezbędnych wyjaśnień
udzielał przewodniczący Ko
misji Rewizyjnej RM Alojzy
Sikora oraz zastępca burmist
rza. Podczas posiedzenia klu
bu omówiono też najważniej
sze tematy będące w porządku
obrad najbliższej sesji, która
odbyła się 25 kwietnia. (My
relację z sesji RM zamieścimy
w następnym numerze G U ) .

Kolejni zawodnicy ruszyli
na Mount Everest podczas
3 Marszobiegu na Kozią
Górę (683 m n.p.m.). 20
kwietnia, pomimo niesprzyja
jącej pogody, zimna i śniegu
leżącego w górnych partiach
góry, wystartowało 95 zawod
ników.

MARSZOBIE
Tradycyjnie starterem była
Grażyna Staniszewska. Trasa
wiodła z Błoni w Mikuszowi
cach Śląskich drogą dojazdo
wą na Kozią Górę i liczyła
2 500 długości przy przewyż
szeniu + 283 m.
W klasyfikacji generalnej
zwyciężył 20letni Sławomir
Kurto z Klubu Sportowego
„Sprint"
z
BielskaBiałej
w czasie 13 min. 04 sek. W ka
tegorii wiekowej 60  69 lat
zwyciężył
Andrzej
Łacny
z ustrońskiej „Siły" z czasem
18 min. 33 sek., a wśród kobiet
6 miejsce zdobyła Danuta Kon
dziołka z Ustronia z czasem 28
min. 4 sek.

Towarzystwo RekreacyjnoSportowe „Siła" i Polski Klub
Ekologiczny zapraszają na imprezę sportoworekreacyjną z cyklu
„Sport dla wszystkich". Tym razem będzie to I Rodzinny Rajd
Rowerowy w Ustroniu, który odbędzie się w piątek 2 maja.
Rowerzyści przejadą Aleją Legionów, ul. Sportową, wałem nad
Wisłą do Nierodzimia, ulicą Krzywaniec, Górecką, Lipowską aż
do Lipowca, a następnie ulicami Leśną, Kuźniczą, Sportową do
stadionu Klubu Sportowego „Kuźnia". Po przerwie obiadowej
trasa przebiegać będzie Aleją Legionów, ulicami Armii Krajowej,
Skalicą, Wczasową, Polańską do Dobki, a po kolejnej przerwie
nadwiślańskimi wałami na stadion Kuźni.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie T R S „Siła" w pokoju
nr 2 Urzędu Miejskiego, a w dniu rajdu od 8.00 do 9.00 na
stadionie. Opłata startowa wynosi 5 zł, za które każdy z uczest
ników otrzyma „odblaskową" koszulkę i opaskę, posili się
grochówką, ugasi pragnienie zimnymi napojami, a najliczniejsza
startująca rodzina otrzyma rower górski. Nagrody przewidziano
także dla najliczniejszej reprezentacji osiedla, szkoły, właściciela
najoryginalniejszego pojazdu rowerowego oraz zwycięzców qui
zu ekologicznego.

Fot. W. Suchta

Od siedmiu lat Międzynarodowe Targi Turystyczne „Bes
kidy" są najważniejszą tego typu imprezą w naszym województ
wie. Odbywają się w BielskuBiałej, a prezentują się w nich
gminy, biura turystyczne, regiony. Praktycznie od początku
obecny na targach jest Ustroń. Nasze miasto w latach ubiegłych
prezentowano w różny sposób, najczęściej j a k o gminę uzdrowis
kową. Swe stoiska organizowały też poszczególne domy wcza
sowe i hotele. Nie zawsze takie rozproszenie było skuteczne. Od
trzech lat Ustroń w M T T „Beskidy" uczestniczy j a k o jedna
z gmin Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej pod wspól
nym szyldem „Ziemia Cieszyńska".
VII M T T „Beskidy '97" trwały od 11 d o 13 kwietnia.
Ustrońskie stoisko w ramach Z K Z C prowadziła Centralna
Informacja Turystyczna firmy Haro. Odpowiedzialny za stois
ko Henryk Król powiedział nam, że nie słabnie zainteresowanie
naszym miastem, przy czym podczas obecnych targów więcej
jest kontaktów z indywidualnymi turystami zainteresowanymi
Ustroniem. Pytają przede wszystkim o krótkie pobyty weeken
dowe, atrakcje i możliwości spędzenia wolnego czasu. Nie
którzy byli już w Ustroniu i teraz chcieliby znowu wypoczywać
w naszym mieście, jednak chcą wiedzieć czy coś od kilku lat się
zmieniło: czy jest basen, stadnina koni, jak miło spędzić wieczór.
Szkoda, że na ustrońskim stoisku nie znalazła się pełna oferta
wszystkie hotele, restauracje, wyciągi narciarskie, miejsca
gdzie można miło spędzić wolną chwilę. Swą ofertę przedstawił
Zespół Hoteli „Piramida" w skład którego wchodzą hotele:
Daniel, Muflon, Maciejka, Rosomak i Sokół. Tradycyjnie
obecne było Uzdrowisko Ustroń. Swe foldery prezentowały też:
Jaskółka, Barbara, Złocień, D ą b , M a r a b u , Globus, Krokus,
Ondraszek. Stoisko naszego miasta, poza rzeszą turystów
i kilkudziesięcioma biurami podróży, odwiedził wicewojewoda
Jan Wysogląd i doradca prezesa Urzędu Kultury Fizycznej
Tomasz Burzyński.
(ws)

23 kwietnia przedstawiciele
służb miejskich spotkali się z de
legacją firmy PROMAX z War
szawy oraz Marrel z Francji.
Miasto reprezentowali: naczel
nik Wydziału Ochrony Środowi
ska Barbara Jońca, inspektor te
go wydziału Jan Szlefek i re

Fot. W. Suchta

prezentujący Zakład Usług Ko
munalnych i Mieszkaniowych
Alojzy Sikora, a ich partnerami
w rozmowach byli: Michel Van
nier i Władysław Skoczyński.
Rozmawiano o transporcie od
padów komunalnych na wysypi
sko w Jastrzębiu oraz o bu

dowie stacji przeładunkowej
w naszym mieście. Powstająca
w naszym mieście stacja przeła
dunkowa odpadów komunal
nych wzbudziła zainteresowanie
Francuzów. Ze swej strony za
proponowali usługi swojej firmy
której przedstawicielstwo po
wstało niedawno w Warszawie,
a także firm zajmujących się pro
dukcją środków transportowych
do przewozu i kompaktowania
odpadów. Z Ustronia Francuzi
pojechali na 10. Zjazd Krajowe
go Forum Dyrektorów Zakła
dów Oczyszczania Miast.
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Ze zbiorów Muzeum

Uniwersytet Śląski — Filia w Cieszynie

/

Orkiestra

Salonowa

I Zarząd Miasta Cieszyna oraz Kolo Terenowe Polskiego
Związku Głuchych >v Cieszynie
zapraszają na

Koncert ze Szczerego Serca
z okazji

Dnia Matki
w wykonaniu ORKIESTRY SALONOWEJ
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
pod kierownictwem artystycznym HILAREGO DROZDA
w programie: najpiękniejsze walce, arie, humoreski i czardasze
25 maja 1997 r. — niedziela — godz.
18.00
AULA UŚ w Cieszynie, ul. Paderewskiego
2

Cakowity dochód przeznaczony zostanie na potrzeby
Kola Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Cieszynie
bilet w cenie 10 zł
sprzedai biletów— Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie, bilety można
również nabyć w Urzędzie Miejskim w Ustroniu, Rynek 1 (pok. 35)
Przyjdź i zaproś innych!
RAZEM

MOŻEMY

WSZYSTKO

Ukazał się czwarty numer Lipowskich Wieści, gazety wyda
wanej przez uczniów SP5 w Lipowcu. Anna Frycz, Mariusz
Musioł, Filip Stopczyk, Łukasz Dyba, Paweł Heller, Stanisław
Jarco i Magda Konowoł wydają gazetę, a pomaga im w tym
opiekunka Janina Barnas. W Lipowskich Wieściach nr 4 znaj
dziemy ciekawostki, artykuł o źródle Karola, humor, opowia
dania uczniów, aktualne informacje parafialne. W piśmie sporo
miejsca poświęca się ekologii. Jest też krzyżówka. Podkreślić
należy, że cały cykl produkcyjny gazety wykonują uczniowie.
Oni też ją sami sprzedają, a cały nakład rozchodzi się bez
zwrotów.

Widoczna na zdjęciu drabina to efekt sąsiedzkiego sporu „o miedzę".
Mieszkańcy budynku przechodzą przez płot po drabinie, gdyż nowy
właściciel działki nie zgadza się na otwarcie bramy. Jedni powołują się
na prawo własności, drudzy twierdzą, że chodzili tędy zawsze. Próby
mediacji przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza niewiele dały.
Strony twardo stoją na swoich stanowiskach, a spór ciągnie się już drugi
rok. Wszystko jednak zaczęło się od błędu urzędnika, który zgodził się
na sprzedaż działki, której bok bezpośrednio przylega do budynku.
Widoczny na zdjęciu dom stoi w tym samym miejscu od początku wieku
i trudno się dziwić mieszkającym w nim, że przyzwyczaili się do
przejścia. Trudno też negować prawo własności. Najwłaściwsze byłoby
polubowne załatwienie tej sprawy, a tymczasem o racji rozstrzygać
będzie sąd.
Fot. W. Suchta

8 Gazeta Ustrońska

Budynek mieszczący do niedawna restaurację i hotel „Par
kowa" zmienił w ubiegłym roku właściciela i obecnie jest
w remoncie.
Przypominamy, że jest to historyczny obiekt funkcjonujący
prawie dwa wieki. Oto co na jego temat pisał w latach 30tych
Jan Zahradnik: „Książę Albrecht polecił w roku 1802 wybudo
wać na ówczesne stosunki pod względem komfortu odpowiada
jący budynek zdrojowy, istniejący po dzień dzisiejszy j a k o Hotel
Kuracyjny. Była to pewnie w Ustroniu pierwsza jednopiętrowa
budowa z materiału twardego, obejmująca na piętrze kilka
pokoi mieszkalnych dla kuracjuszy z wyższych sfer towarzys
kich, a na parterze łazienki i ubikacje dla zarządu i służby.
Kuracjuszy zwano tu „goście kąpielowi". Roczna frekwencja
wykazywała cyfrę do trzystu i nawet więcej, co wtedy była liczba
bardzo poważna. Nikt też z tych szukających poratowania
zdrowia nie widział w sąsiedztwie huty wielkopiecowej z domem
zdrojowym jakiejś ujemnej strony".
i

:

SPOTKANI
iii!!
Serdecznie zapraszamy na
kolejne Spotkanie Miesięczne
Młodzieży, które odbędzie się
w sobotę, 3 maja 1997 roku,
o godz. 16.30, w budynku
Chrześcijańskiej
Fundacji
„Życie i Misja" w Ustroniu,
przy ul. 3 Maja 14. W pro
gramie m.in. kilka chwil dob
rej
muzyki,
pantomima,
wspólna zabawa, coś do po
słuchania oraz czas na wspól
ne rozmowy.
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FILATELIŚC
ZAPRASZAJ
Miejskie Koło Polskiego
Związku Filatelistów zapra
sza wszystkich młodych ustro
niaków zbierających znaczki
na spotkania, które odbywają
się w piątki o godz. 15.30
w Miejskim D o m u Kultury
Prażakówka. Podczas spot
kań, poza możliwością uzys
kania podstawowych infor
macji o filatelistyce, młodzi
ludzie poszerzają swe zbiory,
wymieniają sie znaczkami.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina:
w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 1997 roku
ustawy o porządku i czystości w gminach, właściciele nierucho
mości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki or
ganizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu i inne osoby władające nieruchomościami od
powiadają za:
— wyposażenie nieruchomości w urządzenia d o gromadzenia
śmieci (kubły)
gromadzenia śmieci w w/w urządzeniach.
W związku z prowadzonymi kontrolami przypominamy
osobom prowadzącym działalność gospodarczą o podpisaniu
umowy z firmami wywożącymi śmieci i fekalie i o posiadanie
dokumentu stwierdzającego korzystanie z tych usług.
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Trwa akcja szczepienia psów.

.

Fot. W. Suchta

Urząd Miejski Wydział Finansowy w Ustroniu przypomina
podatnikom podatku od środków transportowych o obowiązku
informowania o sprzedaży lub kupnie samochodu.
Prosimy również o uregulowanie zaległych spraw związanych
z w/w podatkiem.
*

*
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24 maja w Parku Kuracyjnym i Amfiteatrze w Ustroniu
o godz. 18.30 odbędzie się finał IV Ogólnopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. Zaintereso
wanych prowadzeniem stoisk prosimy o składanie podań do
dnia 21 maja 1997 w Zakładzie Usług Komunalnych i Miesz
kaniowych w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40.
Komitet Organizacyjny Festiwalu

Dresy,
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dogodny dojazd, szybką i miłą obsługę oraz
bardzo niskie cenylll

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 PRZEKONAJ

SIĘ!

U
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.

a
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Hucznie obchodzono pięciolecie baru BarMan na os. Manhatan.
Wdzięczni piwosze na rękach nosili właściciela lokalu, który rewan
żował się darmowym piwem. Przygrywał zespół muzyczny. Melodii
pobudzających pragnienie słuchało kilkudziesięciu najwierniejszych
klientów BarMana.
Fot. W. Suchta
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APTEKA

Ogłoszenia drobne
Podciśnieniowe czyszczenie dy
wanów, tapicerki meblowej i sa
mochodowej. Ustroń, ul. Chałup
nicza 39. Tel. 543665.
Prowadzenie ksiąg i ewidencji po
datkowych, rozliczenia podatku
VAT, dochodowego. Tanio, op
tymalnie, profesjonalnie. Tel.
544762.
Przyjmę do pracy młodego rencis
tę do obsługi rożna i młodą rencis
tkę do kuchni. Tel. 543665 wie
czorem.

a

ul. S a n a t o r y j n a 7
Ustroń
tel. 544658, 542307
w e w . 479,
pawilon Zakładu
Przyrodoleczniczego

zaprasza
nawet

y

9 . 0 0 — 1 9 . 0 0

Sprzedam meble sklepowe, sklep
kosmetyczny przy ul. 3 Maja 2 (o
bok Beskidu).
Fachowy i szybki montaż płyt
kartonowogipsowych, sufitów
podwieszanych i ścianek działo
wych. Tel. 547096.
Zginął czarny wilczur, podpalany.
Zrozpaczony
wnuczek
prosi
0 kontakt. Tel. 542544.
Intensywne kursy przygotowaw
cze do egzaminów z matematyki,
każdy zakres, skutecznie. Tel.
544762.

USTROŃ
.
d o
a
Zakupy a
Rabat a
h
a
h
20%

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ustroniu serdecznie dzię
Sprzedaż sadzonek pelargonii, su
kuje Zarządowi Zakładów Kuź
rfinii i innych roślin balkonowych
niczych SkoczówUstroń za ofia
1 rabatowych. Obsada skrzynek, rowanie dużego telewizora dla
transport. Jerzy Frydrychowski,
świetlicy szkolnej.
Puńców 300, tel. 529551.
Za załatwienie daru szczegól
nie dziękujemy przedstawicielowi
Zatrudnię opiekunkę do dwójki
Rady Rodziców Panu Zbignie
dzieci. Tel. 545267.
wowi.
Sprzedam fiata 126, 1990, tel. W imieniu wszystkich Uczniów,
Grona Pedagogicznego
542881 po 20.
Dyrektor Szkoły
Bogumiła Czyż
Sprzedam dyskotekową maszynę
do wytwarzania baniek mydla
nych. Tel. 542373
Szukam mieszkania do wynajęcia
na terenie Ustronia. Tel. 544979
po 17.
Sprzedam Renault 9, 1982, insta
lacja gazowa. Cena: 5000 zł. Tel.
541317 w godz. 10—17.
Sprzedam cinquecento 704, 1994,
tel. 543204.

USTROŃ HERMANICE
ul. Różana 14

Fot. W. Suchta

Przy ul. Turystycznej

Wystawy:
M u z e u m H u t n i c t w a i K u ź n i c t w a 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
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne we wtorki od 9—16, od środy do piątku w godz.
9.00 14.00, soboty od 9.00—13.00.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 M a j a 68, tel. 542996
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
— Uroki Ziemi Cieszyńskiej — dzieje, ludzie, obyczaje (ze zbiorów
Marii Skalickiej).
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 w godz. od 9 do 17, w soboty od 10 do 17,
w niedziele od 12 do 18).
Wystawy czasowe:
— Pejzaż Polski z melancholią w tle.
— Wydarta kartka z historii.
Klub Młodzieżowy (budynek Chrześcijańskiej Fundacji „Misja
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.

Kino

„Zdrój9*

— ul. Sanatoryjna 7 (baseny)
18.45 Czułe słówka ciąg dalszy
21.00 Ewita
1.05.97 16.00 Czułe słówka ciąg dalszy
18.45 Ewita
2—7.05.97 18.45 Maksimum ryzyka
21.00 Szalona odwaga
8.05.97 16.00 Maksimum ryzyka
18.45 Szalona odwaga
KINO NOCNE: 1.05.97 godz. 22.00 Jarry Maguirre
8.05.97 godz. 22.00 Krytyczna terapia
UWAGA: Domy wczasowe, hotele itp. — afisze z programami
imprez odebrać można bezpłatnie w Centralnej Infor
macji Turystycznej, Rynek 2, tel. 542653.
30.04.97

Y
Do
3 0
.
W centrum Zawód zia.
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Fot. W. Suchta
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I M
do sędziowania również nie
można mieć pretensji. Następ
ny mecz Kuźnia gra 1 maja
u siebie z trzecim w tabeli Gar
barzem Zembrzyce.
(ws)
Tabela ligi okręgowej
40 3218
1. Beskid
38 4926
2. Bulowice
34 2522
3. Zembrzyce
4. Pisarzowice
33 2710
33 3017
5. Koszarawa
6. Milówka
32 3321
7. Sucha B.
30 3325
28 2832
8. Śrubiarnia
26 2522
9. Skawa
26 2831
10. Kuźnia
21 2933
11. Kęty
20 2123
12. Cukrownik
20 1522
13. Wilamowice
15 1831
14. Brenna
13 1657
15. Inter
12 2443
16. Czarni

W ostatnią niedzielę piłkarze
Kuźni grali mecz wyjazdowy
z Koszarawą. Po trzech niezbyt
udanych występach w rundzie
wiosennej i zdobyciu zaledwie
jednego punktu, kibice nie da
wali ustroniakom większych
szans z trzecią drużyną tabeli.
Tymczasem nasi piłkarze wy
grali. Jedyna bramka tego me
czu padła w pierwszej połowie.
W 20. min po dośrodkowaniu
z rzut wolnego Marcin Hołubo
wicz zdobywa gola głową.
W drugiej połowie Koszarawa
próbuje odrobić straty, jednak
nie tworzy ani jednej dogodnej
okazji d o zdobycia bramki
i Kuźnia wygrywa. Przez całe
spotkanie gra była wyrówna
na, głównie w środku pola. 300
widzów Koszarawy kultural
nie dopingowało swój zespół,

MM
Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

23 kwietnia odbył się Miejski K o n k u r s Wiedzy Pożarniczej,
w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich ustrońskich szkół
podstawowych. Po eliminacjach szkolnych rywalizowano o pie
rwszeństwo w Ustroniu w D o m u Strażaka w Lipowcu. Elimina
cje pisemne składały się z dziesięciu pytań. Wyłoniono najlepszą
piątkę, która przystąpiła d o egzaminu ustnego. Odpowiedzi
oceniała komisja w składzie: Jan Szczuka, Paweł Dustor,
Tadeusz Duda, Juliusz Pindor, Robert Rymorz. Bezbłędnie na
wszelkie pytania odpowiadała Anna Frycz z SP5 w Lipowcu
i ona też zajęła pierwsze miejsce premiowane udziałem w kon
kursie szczebla wojewódzkiego. Kolejne miejsca zajęli: 2. Grze
gorz Jakubiec (SP3), 3. Sebastian Osiecki (SP1), 4. Magda
Konował (SP5), 5. Piotr Mazur (SP1). Podsumowując zmaga
nia młodzieży zastępca burmistrza T. D u d a podkreślał dobre
przygotowanie. Zapraszał też na majowe zawody strażackie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, dodatkowo
uhonorowano startujące dziewczęta.
Rewelacją była Anna Frycz. Jej trafne i błyskawiczne od
powiedzi budziły zdumienie komisji i rywali. N a m powiedziała,
że do konkursu przygotowywała się systematycznie przez dwa
miesiące, w szkole m a dobre oceny i uważa, że wiedza pożar
nicza jest bardzo praktyczna.
Konkurs w Lipowcu przygotowali i prowadzili Józef Balcar
i Karol Małysz.
*

.

*

W niedzielę 4 maja OSP w Nierodzimiu obchodzić będzie
Dzień Strażaka. O godz. 11.00 odbędzie się msza w kościele św.
Anny, po której strażacy z orkiestrą przemaszerują do Domu
Strażaka w Nierodzimiu, gdzie odbędzie się spotkanie towarzys
kie, na które zaprasza się wszystkich sympatyków jednostki
OSP Nierodzim.
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Anna Frycz otrzymuje nagrodę z rąk zast. burmistrza T. Dudy.
Fot. W. Suchta
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Roztomili ustróniocy

Wiosenne amory.

Sóm żeście radzi, ludeczkowie złoci, ze przed nami je aż
sztyry dni wolnego? To sie dziepro wyspo czy wómy, prowda?
Gościny żodnej sie w ty świynta nie robi, tóż nie bydzie lostudy
z rychtowanim jedzynio. Bydzie se można wyjś kajna szpacyr,
pojechać na wycieczke abo do przocieli, z kierymi my sie już
downo nie widzieli. Młodzi mogóm sie przez ty sztyry dni moc
nauczyć do matury, kiero bydzie już za niedlógo. Nó, ale jak
były matury, to dycki już kasztany kwitły i wiosna była na
całego, a teraz fort je zima iśniyg na górach leży, tóż ciekawe,
czy ty kasztany zdónżóm do matury zakwiś. Chłapiec odjednej
znómej chce jechać z kamratami na ty sztyry dni do Zakopane
go, coby se pojeździć na nartach, bo snoci tam je tela śniega!
Nie wiym, jako by to było, jakby tak trzeja było iść na
piyrszego maja, jako kiesi. Dyć to sie już chodziło po
latowymu, a teroz fórt nie idzie zimowego mantla do szafy
łodstawić. Przeważnie sie też poczóntkym maja sadziło ziy
mioki, ale teraz by była łopowoga sadzić, bo by mógły
pomarznóć. W zogródkach też sie nima co jeszcze z siocim
i sadzyniym śpiychać, bo je za zima.
Przez ty sztyry dni dobrze by było se przesztudyrować te
nowóm konstytucje, coby nie dostać wgańbie.jak bydzie trzeja
iść ku tymu referendum dwacatego pióntego maja. Snoci tam
na wyrchu uradzili, że każdy jedyn dostanie przed referendum
te konstytucje pocztom do chałupy, coby se jóm móg dokładnie
poczytać. Szkoda, że nóm ji nie posłali teraz, przed tymi
świyntami, bo by było doś czasu na czytani. Każdy przeca wiy,
że konstytucja to je straszecznie ważno wiec i nie idzie to tak
lecy jako załatwić, jyny każdy musi być pewny, czy je za tym,
czy je przeciw.
Dobrze by też było zawczasu iść sie na gminie podziwać, czy
my sóm iv tym, jako to nazywajóm, rejestrze wyborców, coby
potym nie iść ku tymu referendum po darmu. Dejmy na to, taki
Jadam z Równice, niż ón sie tam skludzi do cyntrum Ustrónio,
a potym by sie miało pokozać, że go na tej liście wyborczej
nima i głosować iv referendum nie poradzi. To by dziepro była
sumeryja! Ale Jadam sie politykom interesuje, to ón se to
zawczasu sprawdzi i jak kiedy pujdzie na torg, to po chodniku
wlezie na gminę. Coby jyny my drudzy o tym pamiyntali.
A o wywieszaniu fany na chałupie na trzecigo maja to już
isto nie muszym przipóminać, bo to przeca każdy wiy, prowda?
Hanka z Manhatanu

Fot. W. Suchta

HOTEL
JASKÓŁKA
USTROŃ
ul. Zdrojowa lO
tel. 541559,
541587, 544840,
tel./fax 542929
ZAPRASZA do

* C E N T R U M ODNOWY
BIOLOGICZNEJ
w

s a

Lina

solarium
siłownia
Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem.
KAWIARNI
z

d y s k o t e k ą

( c o d z i e n n i e

w godz. 18 24),
dancingi z muzyką n a
żywo
(każda
sobota
w g o d z . 19.OO l . O O
POZIOMO: 1) kinowa lub teatralna 4) atrybut bilardowy 6)
kolor karciany (wspak) 8) po wiośnie nadejdzie 9) kusi
włamywacza 10) włoskie „słucham" 11) wysokie odznaczenie
12) działkowy pojazd 13) problem, kwestia 14) wojak na koniu
15) zdenerwowanie 16) miejska oaza 17) śląskie imię męskie 18)
duża papuga 19) Ali..., turecki terrorysta 20) miedziany
w izolacji
PIONOWO: 1) wrzaskliwa baba 2) rodzi orzeszki 3) ognisko
góralskie 4) Bolesław w spódnicy 5) pisany na kopercie 6)
ozdobny świecznik 7) w rodzinie wielokątów 11) termin
w muzyce 13) miło o Annie 14) wujek gwarowo

20 zl

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu
liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na od
powiedź oczekujemy do 15 maja br.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 14
WIOSNA RADOSNA
Nagrodę 20 zł otrzymuje BOGUMIŁA KAWULOK z Ustro
nia, ul. Orzechowa 12. Zapraszamy do redakcji.
k
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