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Rozmow a  z  Krzysztofe m  Wielicki m 

24 maja w budynku  Chrześcijańskiej Fundacji  „Życie  i Misja" 
odbyło  się  spotkanie  z  Krzysztofem  Wielickim,  zdobywcą 
Korony  Himalajów,  człowiekiem  który  jako  piąty  zdobył 
wszystkie  góry  liczące ponad  8000 m. Podczas  spotkania  można 
było  zobaczyć  wspaniałe  przeźrocza,  wysłuchać  pasjonującej 
opowieści.  K. Wielicki  odpowiadał  też  na  pytania: 

—  Jak  czuł  się pan  na  ostatnim  zdobytym  ośmiotysięczniku? 
Jak  dokumentu je  się wyjście, gdy  czyni  się  to  samotnie? 

—  Na  ostatnim  szczycie  czułem  się  trochę  nieswojo.  Zdobyłem 
go  sam  i nie  tylko  wszystko  obfotografowałem, ale  też  wziąłem 
ze  szczytu  haki,  które  zostawił  poprzednik.  Mam  więc  dowody, 
ale  na  razie  nikt  o  nie  pytał.  Zwyczajowo  na  szczęście  się  coś 
zostawia, cos zabiera. W zasadzie jednak wystarcza  dokumentacja 
fotograficzna.  Na  zdjęciu  od  razu  widać  czy  jest  zrobione  ze 
szczytu.  Wydaje  mi  się,  że  ludzie  chodzący  po  górach  nie 
mistyfikują. Kara etyczna  w tym  środowisku jest  zbyt  wysoka. 

—  Jaki  jest  pana  stosunek  do  Szerpów? 
—  Mam  o nich  bardzo  niepopularny  sąd.  Ideał Szerpy, o  którym 
czyta  się  w  niektórych  starych  książkach,  upadł.  Nie  chcę 
generalizować, bo jak w każdej społeczności  są ludzie lepsi  i gorsi. 

(cd. na sir.  2) 

I i  A  T  O  W I C E 

^  prawo  jazdy  kat.  A,  B  23.06.97 
^  obsługa  komputera  17.06.97 
^  podstawy  księgowości 
^  masaż  ogólny 

palacz  c.o. 
^  BHP,  minimum  wiedzy  sanitarnej 

inne 
Zapisy  i  informacje: 

ZDZ  Ustroń,  ul. Stawowa  3, tel.  543300,  544505 
RKW?'" 

Z D Z  Z A W S Z E  B L I S K O ! 
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,Równica" na deskach  Amfiteatru  Fot.  W.  Suchta 

DZIECIĘCY  KONCERT 
Jeszcze  w  nocy  z  piątku  na  sobotę  padał  rzęsisty  deszcz 

i przełożony z poprzedniego  tygodnia  koncert  „DzieciDzieciom, 
DzieciRodzicom"  stał  pod  znakiem  zapytania.  Jednak  dzień 
7 czerwca przywitał ustroniaków  słoneczną pogodą  i wielu z nich 
popołudnie  spędziło  w  Amfiteatrze.  Płacąc  trzy  złote  za  bilet 
wstępu  można było obejrzeć  i wysłuchać  artystycznych  popisów 
dzieci. 

Imprezę  organizowaną  przez  towarzystwo  Opieki  nad 
Niepełnosprawnymi  otworzył  Kazimierz  Hanus,  zaś  wystąpiły 
Dziecięcy  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Równica".  Młodzi  artyści 
w  regionalnych  strojach  jak  zwykle  zachwycili  publiczność 
i  zebrali  gromkie  brawa.  Po  występie  poprosiliśmy  o  krótką 
rozmowę  prowadzącą  zespół  Renatę  Ciszewską.  Co  chwilę  ktoś 
podchodził  i serdecznie  gratulował  sukcesu.  ^  ^  ^  ^ 

Zapraszamy  do  nowego  sklepu 

» >mtii4ttui 
Porcelan a 99 |?$if§í?¿  P 

Us t roń,  ul.  D a s z y ń s k i e go  7 0A 
(u  W in te ra  za  K u ź n i ą) 

Oferujemy: 
porcelanę,  szkło  dekoracy jne 

>  obrazy,  serwetki  kon iakowsk ic 
Spec ja l na  o f e r ta  dla  hotel i,  d o m ów  wczasowych, 
gastronomii: 

  zastawa  porce lanowa  z  nadruk iem  f i rmy . 

Zapraszamy  od  15  czerwca  1997  rok u  od  10.00  — 1 8 . 00 



(cd. ze sir. 1) 
Na pewno przerysowany jest obraz tego wspaniałego szerpy,  który 
jest  w  s tan ie  umrzeć  dla  dobra  wyprawy.  Wszys tko  się 
skomercjalizowało,  Szerpowie  też.  My  Polacy  generalnie  mie
liśmy  zawsze  z  nimi  złe  układy,  dlatego  że  nasze  wyprawy  były 
zazwyczaj  biedne.  Siłą  rzeczy  nie  korzystały  z  ich  usług,  więc 
raczej  nas  nie  lubili . 
—  Czy  nie nadszedł  czas  by powiedzieć sobie dosyć,  zdobyłem 
wszystko,  kończę  z  górami? 
—  Jest  to  problem  obniżania  poprzeczki.  Uprawianie  sportów 
górskich  to  umożl iwia.  Można  sobie  znaleźć  niższe  góry, 
łatwiejsze.  Jeżeli  ktoś  biegł  400  m,  to  trudno  wymagać,  by  po 
skończeniu  kar iery  dalej  b iegał  400  m.  na  stadionie  dla 
przyjemności.  Albo  zostaje  trenerem,  albo  działaczem,  albo 
w  ogóle  zrywa  ze  sportem.  W  górach  można  sobie  obniżyć 
poprzeczkę.  Trzeba  wiedzieć  kiedy.  Jeżeli  się  tego  nie  zrobi 
w  odpowiednim  momencie,  może  się  to  skończyć  tragicznie. 
W  moim  przekonaniu  Wanda  Rutkiewicz  nie  potrafiła  w  odpo
wiednim  momencie  przerwać. 

Fot.  W.  Suchta 
—  Jak ie  są  pana  najbl iższe  plany? 
—  Alaska.  Zamarzyło  mi  się  też  zrobić  Koronę  Ziemi,  czyli 
wszystkie  najwyższe szczyty  na  kontynentach.  Kilk a  osób już  to 
osiągnęło  i  nie  jest  to  jakiś  wielki  cel  sportowy.  Chcę  jednak 
zobaczyć  inne  góry. 
—  Na  il e  we  wsp inan iu  istotna  jest  rywal izac ja?  J ak  pan 
ocenia  innych  alpinistów? 
—  Element  sportu  oczywiście  istnieje, ale dla mnie jest  to  sposób 
na  życie.  Środowisko  ludzi  chodzących  po  górach  jest  bardzo 
hermetyczne.  Proszę  zauważyć,  że  w  podobny  sposób  spędzają 
czas,  mają tych  samych  znajomych, prawie  tak  samo  wyglądają. 
W  związku  z tym  góry  przenoszą  się na życie  codzienne.  Dobrze 
się wspinało z Jurkiem  Kukuczką  choć był to bardzo uparty  facet. 
Tak  bywa,  że  ci  z  czołówki  zazwyczaj  są  uparci.  Z  Leszkiem 
Cichym podobnie.  Są  ludzie, którzy mają bardzo dużą  wyobraźnię 
w ścianie, potrafią ocenić teren. Leszekjest właśnie takim  facetem. 
Himalaje  to  olbrzymie  przestrzenie.  Pojęcie,  że  danym  filarem 

wiedzie  droga jest  dość  mylące,  gdyż  filar jest  często  szeroki  na 
300  m.  i z  konieczności  każdy  wybiera  swoją  drogę. 
—  Czy  inni  polscy  alpiniści  ma ją  szansę  zdobyć  wszystkie 
ośmiotysięczniki  ? 
—  Na Koronę Himalajów mają szansę  i Piotr Pustelnik  i Ryszard 
Pawłowski.  Sami  o  tym  nie  mówią  ale  pomału,  pomału  zbierają 
te szczyty. Dziś robi  się  to już bardziej dla siebie. Jurek  Kukuczka 
rywalizował  z Reinholdem  Messnerem, zresztągłównie za  sprawą 
mediów,  które  ten  ich  wyścig  wywołały.  Gdy  ja  zdobywałem 
Koronę  Himalajów,  w  zasadzie  nie było  już żadnej  rywalizacji. 

Po  spotkaniu  poprosiliśmy  K.  Wielickiego  o krótką  rozmowę. 
—  Czy  słyszał  pan  o  cyklu  zawodów  pod  hasłem  „Zdobyć 
Mount  Everest"? 
—  Słyszałem  i strasznie  mi  się  to  spodobało.  Stąd  wniosek,  że 
po pierwsze,  każdy  ma swój Everest,  a po drugie, że ta  forma jest 
bardzo  ściśle  powiązana  z  Everestem,  gdyż  jest  wymierzalna 
z  dokładnością  do  wysokości  8848  m.  Dla  mnie jest  to  również 
przykład  realizacji  pewnych  celów  na wyżynach,  czy w  niższych 
górach.  Kto wie,  czy  ktoś  z tych  uczestników  wbiegania  na  góry 
nie wyrośnie  na  alpinistę. 
—  A  jaką  widzi  pan  różnicę  pomiędzy  zdobyciem  Everestu 
normaln ie  w  H imala jach  i tu,  wb iega jąc  na  kolejne  szczyty? 
—  Widzę  tych  różnic  bardzo  wiele.  Bezwzględnie  patrząc  są  to 
dwie różne rzeczy. Ale przecież można mieć swój cel, taki  Everest, 
w  cudzysłowiu,  gdy  chcemy  przebywać  blisko  natury,  ponosić 
wysiłek.  W dzisiejszym świecie, wielu młodych  ludzi  idzie prostą 
drogą  osiągania  celów  bez  wysiłku,  bez  pracy,  a  zdobycie 
Everestu  to przykład  celu,  w  który  trzeba  coś  włożyć. 
—  Czy  lubi  pan  chodzić  po  takich  górach  j ak  w  Ustroniu? 
—  Lubię  ,  tylko  raczej  nie  mam  czasu  na  rekreację.  Jestem 
człowiekiem  sukcesu  i muszę  mieć  cel,  zdobywać  i walczyć.  Nie 
lubię  zagłaskanej  natury  , przebywać  w górach  tylko  dlatego  , że 
jest pięknie. Jeszcze jestem na etapie, że muszę mieć ostry  męski 
cel,  potrzebna  mi  po  prostu  adrenalina..  Wiem,  że  można  to 
znaleźć  w  Beskidach,  ale  lepiej  to  zrobić  we  wspaniałych, 
wysokich  górach.  Wspinanie jest  ważne,  nie  samo  chodzenie. 
—  A  co  p an  s ą d zi  o  w b i e g a n iu  na  szczy ty  na  czas, 

ustanawianiu  rekordów? 
—  Można  powiedz ieć,  ze  by łem  prekursorem  szybk iego 
wchodzenia w Himalajach. Krytykowano mnie za to. Na  szczęście 
nie  robią  tego  wszyscy  , tylko  parę  osób  . Moim  zdaniem  jest  to 
pozytywne.  W  górach  wysokich  przy  wspinaniu  szybkość  jest 
elementem  bardzo ważnym  i poprawia bezpieczeństwo.  Po prostu 
krócej  trwa  wspinaczka. 
—  Czy  nie  poc iąga ją  p a na  inne  dz ia łan ia  w  w a r u n k a ch 
ekstremalnych  jak  np.  przechodzenie  An ta rk tydy? 
—  Pierwszą  próbą  będzie  właśnie  wyjazd  na  Antarktydę  , w  tę 
białą przestrzeń. Tam  też są wspaniałe  góry. Jest  to rejon,  którego 
nie  znam  i być  może  mnie  zainteresuje.  Na  pewno,  co  ciekawe, 
tam jest się  faktycznie z dala  od cywilizacji.  Dziś w górach  widzi 
się sporo  ludzi. Jeżeli  się chce uciec do  terenów  zupełnie  dzikich, 
to  chyba  trzeba  jechać  na  Antarktydę  ,  a  niedługo,  zdaje  się, 
w  kosmos,  gdyż  rozpoczyna  się niestety  moda  na  Antarktydę. 
—  Dziękuję za  rozmowę. 

Notował  i rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

K O L I C 

W  M u z e um  Besk idów  we 
Frydku  Mistku  organizowane 
są wystawy  w  ramach  Beskidz
kiego  Triennale.  Udział  biorą 
rzeźbiarze  n ieprofes jonaln i. 
Wystawili  swoje  prace  m.in. 
twórcy  z  Istebnej,  Jaworzynki, 
Koniakowa,  Wisły,  Ustronia 
i  Kiczyc. 

Urząd Miejski  w Cieszynie  ra
czej  nie  ża łu je  g rosza  na 
organizację  różnych  imprez 
ku l tu ra lnych.  Do tu je  m. in. 
Festiwal  teatralny  „na  Grani
cy",  Viva  ił  canto  czy  Święto 
Trzech  Braci.  Dofinansowuje 
działalność Zespołu  Pieśni  i Ta
ńca  Ziemi  Cieszyńskiej  oraz 
utrzymuje COK  Dom  Narodo
wy  i Teatr  im.  Mickiewicza. 

Anweiler  i Cieszyn  dzieli  odle
głość  1000  km.  Mimo  to  do
brze  układa  się  współpraca 
między  LO  im.  Kopern ika 

a  Gimnazjum  Ewangelickim. 
Kontakty  zostały  nawiązane 
w  1990  roku. 

W  cieszyńskim  regionie  miesz
ka  ki lkudziesięciu  członków 
Polskiego  Ruchu  Monarchisty
cznego. Powołano nawet  Staro
s two  C ieszyńsk ie  z  myś lą 
0  powrocie  do  tradycji  Księs
twa  Cieszyńskiego. 

Spadek  ceny korony  spowodo
wał  większe  zainteresowanie 
kupowaniem  czeskiego  piwa 
1 owoców  południowych.  Stra

gany  przy  prze jśc iu  grani
cznym  w Lesznej Górnej  prze
żywają  prawdziwe  oblężenie. 

  * 
Występy  artystyczne,  konkur
sy, zawody  sportowe,  koncerty 
oraz  tradycyjny  historyczny 
korowód  z  udziałem  książę
cych  braci  Leszka, Bolka  i Cie
szka —  złożą się na  tegoroczny 
program  Święta  Trzech  Braci, 
organizowanego  w grodzie nad 
Olzą  w  dniach  13 —  15  czer
wca. Zapowiada się sporo  atra
kcji . 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



KRONIKA POLICYJNA 

31.05.97  r. 
Ogodz.  10.00 na  skrzyżowaniu 
ul i c  Ka tow ick iej  z  C ichą, 
rowerzysta wymusił  pierwszeń
stwo  i wjechał pod  prawidłowo 
jadące cinąuecento  mieszkańca 
BielskaBiałej. Sprawca  kolizj i 
z  licznymi  obrażeniami  ciała 
został przewieziony do  Szpitala 
Śląskiego w  Cieszynie. 

02.06.97  r. 
Na  ul.  Lipowskiej  zatrzymano 
znajdującego się  w  stanie  nie
trzeźwym  kierowcę  VW  pasat. 
Wynik  badania  alkometrem  — 
1,04  prom. 

04.06.97  r. 
O godz. 9.00 Komisariat  Policji 
w Ustroniu został  powiadomio
ny  o  w łaman iu  do  baru 
„Orczyk"  w  Ustroniu  Jaszo

wcu.  Skradziono wódkę,  papie
rosy  i słodycze.  Straty  oszaco
wano  na  około  1000  zł. 

04.06.97  r. 
O  godz.  12.30  z  rzeki  Wisły 
wyciągnięto  6letniego  chłop
ca.  Mimo  wielogodzinnej  rea
nimacji  dziecko  zmarło. 

04.06.97  r. 
Komisariat  Policji  w  Ustroniu 
został powiadomiony,  że  dzień 
wcześniej w godzinach  wieczo
rnych  z  hote lu  „ R ó w n i c a" 
skradziono  telewizor  wartości 
1500  zł.  W  wyniku  podjętych 
czynności  ustalono  sprawcę 
kradzieży  i  pasera.  Telewizor 
odzyskano.  Wszystko wskazuje 
na  to,  iż  ten  sam  sprawca 
ukradł,  w  tym  samym  dniu, 
telewizor w barze  „Tropikana". 
Sprawa  znajdzie  swój  epilog 
przed  Sądem  R e j o n o w ym 
w  Cieszynie.  (MP) 

STRAŻ MIEJSKA 

Trwa  upiększanie  miasta  przed  sezonem.  Fot.  W.  Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszl i: 

Stefan ia  Mider ,  lat  72,  ul.  Szpi ta lna  33/1 

Zuzanna  Bu jok ,  lat  70,  ul.  Baranowa  9 

Paweł  Husar,  lat  64,  ul.  Cha łupn icza  8 

Ze zbiorów  Muzeum 
Tę efektowną  malowaną skrzynię z  1874 r. darował wraz z  innymi 
p rzedmio tami  m ieszkan iec  Ust ron ia    Go j i .  Serdeczn ie 
dziękujemy  i  przypominamy,  że  w  magazynach  mamy  jeszcze 
sporo  mie jsca  i  n ie jeden  dawny  przedmiot  mog l ibyśmy 
przechować  dla  przyszłych  pokoleń. 

29.05  —  Zabezpieczenie  pod 
względem  porządkowym  nabo
żeństwa ewangelicko  augsbur
skiego  na  Równicy. 
30.05 —  Kontrola  terenów  zie
lonych  na  terenie  Ust ron ia 
Polany. Nałożono jeden  mandat 
w  wysokości  30 zł za wjazd  na 
wał  rzeki  Wisły. 
02.06  —  Rekontrola  zaleceń 
porządkowych  na  ul.  Nadrze
cznej  i Solidarności.  Zalecenia 
wykonano. 
—  Interweniowano  w  sprawie 
uszkodzenia  chodnika  i  kra
wężnika  przy  ul.  Wiślańskiej 
przez  firmę  z  Cieszyna.  Prze
prowadzono  rozmowę z właści
cielem  i  nakazano  natychmia
stowe  naprawienie  zniszczeń. 
—  Kont ro la  p o r z ą d k o wa 
w centrum  Polany  i na ul. Papie
rnia.  Wydano  kilk a  poleceń 
porządkowych, które już  wyko
nano. 
03.06  —  Kontrola  budów  na 
Poniwcu.  Stwierdzono  ogólny 
bałagan  i  brak  tablic  informa
cyjnych.  Po  ustaleniu  właści
c ie la,  zos taną  wyc iągn ię te 
odpowiednie  konsekwencje. 

P O D Z I Ę K O W A N I A 
W  imieniu  dzieci  uczes tn iczących  w  imprez ie  z  okazji  Dnia  Dziecka 

w  dniu  30  ma ja  w  dyskotece  „M i rag e  2000",  sk ładamy  podz iękowan ia 

sponsorom  imprezy:  dyr.  Sztuce  z  F i rmy  „ I N Ż  B U D "  oraz  Ryszardowi 

M U M  —  właśc ic ie lowi  dyskoteki  za  p rzeznaczen ie  ś rodków  na  orga

n izac ję  imprezy.  Organizator  —  Mie jski  D om  Ku l tu ry  „Prażakówka". 

Przedszkolaki  z Przedszkola  Nr  3 w  Ustron iuPolanie  serdecznie  dzię
kują k ierownictwu  hurtowni  „GABI " ,  Karo lowi  Wantu lokowi  i  Edwardo
wi  Szalbotowi  za  udzieloną  pomoc  w  zorganizowaniu  DNI A  DZ IECKA . 

Uwaga!  SM  przypomina,  że 
każdy  właściciel  budowy  ma 
obowiązek  umieścić  w  wido
cznym  miejscu  czytelną  tabli
cę  in fo rmacy jną.  W  przypa
dku  nie  przestrzegania  prze
pisów, będą  nak ładane  wyso
kie  mandaty. 
04.06 —  Mieszkaniec  Rakowa 
został  uka rany  m a n d a t em 
w  wys.  50  zł  za  prowadzenie 
handlu  na Zawodzili  bez  odpo
wiednich  zezwoleń. 
—  Interweniowano  w  sprawie 
bałaganu  wokół  kontenerów 
należących  do jednego  ze  skle
pów  spożywczych  przy  ul. 
A.  Brody.  Ponieważ  kilkakro
tnie  upomnienia  nie  odniosły 
żadnego  skutku,  k ierownik 
sklepu  został  ukarany  manda
tem  w  wys.  50  zł. 
—  Kontrolowano  gospodarkę 
wodnośc iekową  w  placów
kach  gas t ronomicznych  na 
Polanie. Nie stwierdzono  uchy
bień. 
—  Kontrola  szczepień  psów 
oraz  porządków  na  posesjach 
przy  ul.  Skoczowskiej  i  Źró
d lanej.  Na  jednej  z  posesji 
stwierdzono  bałagan.  Postępo
wanie  w  toku.  (mn) 

Od  30 do 31  maja w  hotelu  „Wilga" na Zawodzili  przebywała 
grupa około  100 kibiców  angielskich,  którzy przyjechali na  mecz 
piłkarski  Polska    Anglia  w  Chorzowie.  Postawili  jednak  jeden 
warunek —  zapewnienie profesjonalnej ochrony obiektu. Czy oba
wiali  się  ataków  ze  strony  ustrońskich  miłośników  futbolu?  Nie 
wiadomo. Jednak przez dwie doby bezpieczeństwa znanych z  tem
peramentu  wyspiarzy  strzegła  Agencja  Ochrony  Osób  i  Mienia 
„Profespol". 

Już po meczu  Polska   Anglia,  „Czarcie  Kopyto"  na  Równicy 
odwiedzili  trenerzy  reprezentacji  Angli i  i  działacze  związku 
piłkarskiego  z  tego  kraju.  Do  „Czarciego  Kopyta"  zaproszono 
też angielskich  kibiców, zwycięzców  konkursów  organizowanych 
przed  meczem. 

Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 

31  maja  1997  r. 

Ka tarzyna  Szpak,  Ustroń  i Witold  Wantulok,  Goleszów 
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DZIECIĘCY  KONCERT 
(cd. ze str.  I) 

Koncert  otwierał  burmistrz  Fot.  W.  Suchta 

—  Nowa  g rupa  zaczęła  pracę  w  marcu  tego  roku,  a  pierwszy 
występ  miel iśmy  już  26  kwietnia.  Żeby  nowi  artyści  poznali 
s tary  i  ak tua lny  uk ład  musiel iśmy  po  prosty  „ha rować", 
okresami  p róby  odbywały  się  codziennie,  nawet  w  soboty  — 
wspomina  pani  Renata. —  To wszystko  nie byłoby  możliwe  bez 
n iezwyk łego  w ręcz  z a a n g a ż o w a n ia  rodz iców,  m u z y k ów 
i oczywiście  dzieci. 

Zespół  coraz  częściej  zapraszany  jest  na  występy  do  innych 
miast.  Jeśli  wszystko  będzie  się  pomyślnie  rozwijać,  Ustroń 
wzbogaci  się  o  drugą,  obok  Estrady  Ludowej  „Czantoria", 
artystycznofolklorystyczną  wizytówkę. 
—  Tylko  w  m a ju  odbyło  się  12  koncer tów  —  kontynuuje 
R.  Ciszewska  —  a  od  początku  roku  było  ich  już  25.  Udane 
występy  mie l iśmy  na  Ś ląsku,  gdzie  p rzy ję to  nas  ba rdzo 
serdecznie  i ciepło.  W  Zabrzu  bral iśmy  udział  w  obchodach 
Dnia  Hu tn ika,  były  bisy,  owacje  na  stojąco  i  dobra  zaplata. 
Muszę  się  też  pochwal ić  wielkim  sukcesem  jaki  odnieśliśmy 
p o d c z as  „ G o d ów  Ś l ą s k i c h"  w  C h o r z o w i e.  M i m o ,  że 
w y s t ę p o w a ło  t am  wie le  zespo łów  z  w iększym  s t a ż e m, 
słyszeliśmy  opinie,  że  „Równ ica"  jest  doskonała  i  prezento
wała  się naj lepie j. Wywieźl iśmy  miłe wspomnienia  i  mnóstwo 
zaproszeń  na  koncerty. 

W  amf i tea t r ze  wys tępowa ły  także  ust rońsk ie  pary  ze 
skoczowskiego  Klubu  Tanecznego  „Dance  Step".  Bardzo  dobrze 
prezentowały  się  zarówno  w  tańcach  s tandardowych,  jak 
i  latynoamerykańskich.  Udało  im  się  wciągnąć  do  zabawy 
publiczność,  a  niektórych  nawet  na  scenę.  Uroczo  wyglądały 
maluchy  z  przedszkola  nr  7,  które  wyśpiewały  i  wytańczyły 
wiązankę  piosenek  regionalnych.  Działający  przy  OPP  Zespół 
Taneczny  „Rytm"  występuje  od  niedawna  w  nowym  składzie. 
Mimo  to układ choreograficzny w stylu retro rozkołysał  widownię. 
Atmosferę uspokoiły dźwięki  koncertu  organowego w  wykonaniu 
uczenn ic  z  SP2.  P rog ram  op racowa ła  Irena  Wińczyk, 
a  konferansjerkę  sympatycznie  prowadzili:  Martyna  Tomiczek 
i Robert  Wińczyk.  fmn) 

USTROŃSKIE  SŁUŻB Y 
Na  ostatniej  sesji  Rady  Miejskiej  wiodącym  tematem  było 

bezpieczeństwo  w  mieście  i przygotowanie  do  sezonu  letniego. 
Swe sprawozdania z działalności  w roku ubiegłym  i początku  roku 
bieżącego  przedstawi ły  formacje  dba jące  o  przestrzeganie 
porządku  w  Ustroniu.  O  działalności  policji  i  straży  miejskiej 
w  roku  ubiegłym  już  pisaliśmy.  Dziś  zaprezentujemy  skróty 
sprawozdań  Straży  Granicznej  i  Nadleśnictwa.  Za  tydzień 
sprawozdania  straży  pożarnych. 

STU Al  G K M I C Z M 

W  1996 r. za nielegalne  przekroczenie  granicy  zatrzymano  30 
osób,  czyli  tyle  samo  co  w  1995  r.  Wśród  nich  było  pięciu 
Czechów,  pozostali  to  Polacy.  20  osób  przekraczało  granicę 
w  kierunku  Czech,  10  osób  do  Polski.  Przyczynami  zatrzymań 
była  nielegalna  turystyka  (20  osób),  próba  przedostania  się  do 
państw  zachodnich  (3  osoby),  plecakowy  przemyt  towarów  (4 
osoby),  za  inne  przestępstwa  zatrzymano  3  osoby. 

Wszyscy  Polacy  zatrzymani  na  nielegalnym  przekraczaniu 
granicy  pochodzili  z  głębi  kraju.  Nie  zatrzymano  ani  jednego 
mieszkańca  Ustronia.  Szczególna  sytuacja  panuje  na  szczycie 
Czantorii.  Na odcinku  1  km  (od szczytu  do czeskiego  schroniska) 
występuje bardzo duże nasilenie  ruchu  turystycznego.  Nagminnie 
łamane  są  przepisy  o  poruszaniu  się  po  szlakach  turystycznych 
wzdłuż  granicy.  Na  tym  odcinku  polski  szlak  jest  niewygodny, 
szczególnie  w  trudnych  warunkach  atmosferycznych.  Ponadto 
biegnie  w  lesie. 

W grudniu  1996 r. na Czantorii  otwarto przejście  turystyczne. 
Przekraczanie  granicy  w  tym  rejonie  możliwe  jest  wyłącznie 
w celach  turystycznych,  a oprócz obywateli  Polski  i Czech  mogą 
to  czynić  obywatele  28  państw.  Już  w  grudniu  z  przejścia 
skorzystało 423 osoby. W pierwszym kwartale  tego roku  przejście 
„Czantoria   Nydek"  przekroczyło  około  6000  turystów. 
Najwięcej problemów  SG  ma  z: 
—  obywatelami  naszego  kraju,  którzy  po  pobycie  w  czeskim 

schronisku  postanawiają  udać  się  w  głąb  Czech, 
—  nadużywaniem  alkoholu  przez polskich  „turystów" w  czeskim 

schronisku. 
—  znużonymi  piwem  „turystami",  którzy  niejednokrotnie nocują 

na  zboczach  Czantorii. 
Miał  miejsce  również  wypadek  pobicia  przez  pracownika 

schroniska  mieszkańca  Warszawy,  który  w schronisku  przebywał 
nielegalnie. 

Problemem jest też niszczenie znaków granicznych, jak  również 
wykonywanie  na nich  różnego  rodzaju napisów,  niejednokrotnie 
niecenzuralnych. 

Zwrócić  należy  również  uwagę  na  czystość  na  szlakach, 
szczególnie na Czantorii. Tu powinno  się bardziej  rygorystycznie 
wymagać  utrzymania  czystości  od  właścicieli  znajdujących  się 
tam  punktów  handlowych.  Od  1995  r.  nic  się  nie  zmieniło 
z utrzymaniem  czystości  na  Czantorii. 

M D i j i ś . M c n y o 

W  Ustroniu  jest  dwóch  strażników  leśnych  oraz  leśniczy 
wykonujący  obowiązki  strażników  leśnych.  W  1996  r.  nałożono 
57 mandatów  na  łączną  kwotę  575  zł.  W  pierwszym  kwartale  za 
wysypanie  śmieci,  wjazdy  samochodem  do  lasu,  mycie  samo
chodów  w  potokach,  wypalanie  traw  i rozpalanie  ognisk  w  miej
scach  niedozwolonych.  Ponadto  stwierdzono  cztery  przypadki 
kradzieży  drewna  o  łącznej  masie  5,16  m\  Tylko  w  jednym 
przypadku  ujęto sprawcę co skończyło się wyrokiem  skazującym. 

Duże  szkody  w  lasach  powodują  sobotnioniedzielni  turyści. 
Zbyt  wielu  ludzi  w  lasach  przyczynia  się  do  naruszenia  układu 
biologicznego.  Przy  okazji  „turyści"  dewastują  pola  biwakowe, 
rogatki  na  drogach  leśnych,  tablice  informacyjne.  Nadleśnictwo 
co  roku  ponosi  wysokie  koszty  związane z naprawą  tych  szkód. 

Strażnicy  leśni wielokrotnie spotykająsię z agresywną  postawą 
ze strony  ludzi nie przestrzegających zasad zachowania się w  lesie. 
Należy  także  wspomnieć,  że  w  ostatnim  okresie  nasiliły  się 
kradzieże sadzonek  ze szkółek  i upraw  leśnych. Z uwagi  na wielki 
obszar Nadleśnictwo  nie jest w stanie w pełni  przeciwdziałać  tym 
negatywnym  zjawiskom,  Opracował:  ws 
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Fot.  W.  Suchta 
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Ewangelicy  mieszkający  na 
terenie Lipowca nie mieli  dotąd 
swojej  kaplicy.  Przez  długie 
lata  lekcje  religii  i szkółki  nie
dzielne odbywały  się w  prywa
tnych  d o m a c h.  Tam  też 
odprawiano  nabożeństwa.  Od 
czasu  wprowadzen ia  lekcji 
re l ig i i  do  szkó ł,  r ówn ież 
w szkole w  Lipowcu  odbywają 
się  regularn ie  lekcje  religii 
ewangelickiej.  Wciąż  jednak 
pozostał  n ierozwiązany  pro
blem  odbywania  coniedziel
nych  szkółek  niedzielnych  dla 
dzieci  i opdrawiania w  Lipowcu 
regularnych  nabożeństw. 

Parafia zastanawiała  się  nad 
wybudowaniem  kaplicy  w  Li 
powcu.  P lany  tej  budowy 

AMALI A 
Widoczna  na  zdjęciu  oka

zała  azal ia  pon ty j ska  żółta 
zdobi  park  przy  ul.  3  Maja, 
niedaleko  Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnic twa.  Ten  wybu ja ły 
krzew  ma już  około  30  lat,  ale 
są  też  mniejsze,  które  dostrzec 
można  w  parku  koło  Ratusza. 
W  okresie  kwi tn ien ia  czyli 
wczesną  wiosną,  kwiaty  azalii 
przybierają  barwę  żółtą,  czer
woną,  różową  lub białą, a jesie

musząjednak  zostać  odłożone 
na czas, gdy zostaną  zakończo
ne  budowy  prowadzone  przez 
Paraf ię  w  Ustroniu,  Polanie 
i  B ładn icach.  Tymczasem 
pojawi ła  się  zupełnie  nowa 
szansa  rozwiązania  problemu 
szkółek  niedzielnych  i  nabo
żeństw  w  Lipowcu.  Ewange
licka  Fundacja  Charytatywna 
„Gustaw" nabyta  dom  przy  ul. 
Wesołej  w  Lipowcu.  Miał  on 
służyć za mieszkanie  fundatora 
Fundac ji  —  p.  Ge rha rda 
Ulbr icha.  N iespodz iewana, 
przedwczesna  śmierć  Fundato
ra  spowodowała,  że  dom  stał 
pusty. Fundacja  zaproponowała 
Para f ii  w y k o r z y s t y w a n ie 
dwóch  pomieszczeń  w  tym 

nią  ładnie prezentują się  żólto
czerwone  liście. 

C iekawie  p rezen tu je  się 
także  berberys  purpurowy  ro
snący  wzdłuż  płotu  budynku 
internatu  i  Studium  Dentysty
cznego.  Jesienią  kwiaty  zastę
pują czerwone owoce  zawiera
jące  duże  ilości  witaminy  C. 
Kierowniczka  Zieleni  Miej 
skich  Flelena  Wierzbanowska 
mówi,  że berberys  znakomicie 
nadaje się na żywopłoty  i warto 
nim  zastąp ić  opatrzony  już 
liguster.  (ran) 

domu  na cele parafialne:  jedno 
na  kaplicę,  w  której  regularnie 
odp raw iane  by ł yby  nabo
żeństwa  i  drugie  na  szkółkę 
niedzielną.  Rada  Paraf ia lna 
z  wdzięcznością  przyję ła  tę 
propozycję. 

Po  dokonaniu  koniecznych 
remontów,  przy  og romnym 
zaangażowaniu  miejscowych 
ewangelików,  w  niedzielę  11 
maja  br.  przy  udziale  niemal 
wszystkich  ewangelików  z  Li 
powca,  odprawiono  pierwsze 
nabożeństwo  w  nowej  kaplicy 
ewange l i ck iej  w  L ipowcu. 
Nabożeństwo  to odprawił  Pro
boszcz Parafii —  ks. dr Flenryk 
Czembor w asyście ks.  Adriana 
Korczago.  Po  nabożeństwie 
odbyło się spotkanie parafialne. 
Cała  u roczys tość  up łynę ła 
w  atmosferze  radości  i  wdzię

czności Bogu za te nowe  możli
wości  zwiastowania  i słuchania 
Słowa  Bożego  wśród  ewange
lików w  Lipowcu. 

N a b o ż e ń s t wa  w  kap l icy 
e w a n g e l i c k i ej  w  L ipowcu 
odbywać  się  będą  regularnie: 
w  drugą  i  ostatnią  niedzielę 
m i e s i ą ca  o  godz.  10.30. 
W  czerwcu  nabożeństwa  od
p r a w i o ne  zos taną  8  i  29. 
Natomiast  szkółki  niedzielne 
dla  dzieci  odbywa ją  się  co 
niedzielę  w  ciągu  całego  roku 
szkolnego.  Opiekę  duszpaster
ską  nad  L ipowcem  prze jął 
p roboszcz  pomocn i czy  ks. 
Adrian  Korczago.  Rada  Para
fialna  planuje utworzenie w cią
gu  roku  nowego  filiału  Parafii 
w  Lipowcu,  w  kaplicy  przy  ul. 
Wesołej. 

(H.Cz) 

Fot.  W.  Suchta 

W  związku  z  oc iep len iem  i zb l i ża jącym  się  końcem  roku  szko lnego 

coraz  więcej wyc ieczek  odwiedza  śc ieżkę  przyrodniczo leśną  „Skal ica". 

Leśniczy  K r z y s z t of  C z a r n o ta  po in fo rmował  nas,  żc  na jw iększej  l iczby 

z w i e d z a j ą c y ch  s p o d z i e wa  się  d o p i e ro  w  d rug iej  p o l o w ie  cze rwca. 

Obecn ie,  p racown icy  nad leśn ic twa  są  w  stanie  op rowadz ić  wszystk ie 

zg łasza jące  się  grupy  i do  tej  pory  nikt  nic  został  odes łany  z  kwi tk iem. 

Wśród  wycieczek  przeważa ją wyższe  klasy  szkół  podstawowych,  czasem 

rozbrykane  i  t rudne  do  ok ie łznania,  czasem  skup ione  i  uk ie runkowane 

na  czerpanie  jak  na jw iększej  i lości  in fo rmac j i.  Ci  ostatni  z  zaintere

sowan iem  s łucha ją  i zada ją  pytania.  Jedna  z  dz iewczynek  przynios ła  ze 

sobą  zeszyt  i strona  po  stronie  umieszcza ła  w  n im  liścic  i inne  f ragmenty 

rośl in  op isu jąc  j e  dok ładnie.  W  ten  sposób,  podczas  leśnej  wędrówk i, 

s tworzy ła  sobie  mini  zielnik.  Za  c iekawostkę  można  uznać  w iadomość, 

żc  wszys tk ie  dzieci  z  n a j w i ę k s z ym  ape ty tem  za jadały . ..  l iście  lipy. 

K .  C z a r n o ta  w y j a ś n i ł,  że  są  to  j a d a l ne  części  d r z e w a,  ca ł kow i c ie 

bezp ieczne  dla  cz łowieka,  a  na j smaczn ie j sze  zaraz  po  rozwin ięc iu  się 

pączka,  k iedy  ma ją  barwę  b ladozie loną.  Leśn iczy  zwraca j ednak  uwagę, 

że  ze  wzg lędu  na  zan ieczyszczen ie,  nie  pow inno  się  p róbować  liści 

z drzew  rosnących  przy  drogach.  (mn) 

Serdeczn ie  zapraszamy  na  ostatn ie  w  tym  roku  szko lnym  Spotkanie 

Mies ięczne  Młodz ieży,  które  odbędz ie  się  w  drugą  sobotę  czerwca, 

14.06.97,  o  godz.  16.30  w  budynku  Chrześc i jańsk iej  Fundac ji  „Życ i e 
; o t.  W.  S u c h ta  i M is ja ",  w  Ust ron iu,  przy  ul.  3  Ma ja  14.  Ws tęp  wolny. 
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Fot.  W.  Suchta 

Uroczysty  charakter  miało  ślubowanie  harcerzy  w  Szkole 
Podstawowej  nr  3  w  Polanie.  Harcerze  mający otrzymać  krzyże 
siedli w kręgu  i odczytali  punkty prawa harcerskiego. Wszystko  to 
odbywało  się  w  obecności  wszystkich  uczniów  starszych  klas. 
Drużyna  wybrała  na  swego  patrona  ustroniaka,  bohaterskiego 
lotnika RAF Jana Cholewę. Jego postać przybliżył młodzieży  prezes 
Związku Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnych na Zachodzie  Adam 
Heczko.  On  też po ślubowaniu  wręczał krzyże  harcerskie. 
—  Po zmianach  w  1989  r. zaprzes tano  w  Polanie  działalności 
harcersk iej  —  mówi  dyrektor  szkoły  Leszek  Szczypka  —  Do 
reaktywowania  drużyny  namówił  mnie komendant  hufca  Piotr 
Ch ran iuk.  Sam  jestem  harcerzem  od  ponad  30  lat,  a  instru
ktorem  od  1973  r. 

Początkowo harcerzami  chciało  zostać bardzo  wielu  uczniów. 
Z czasem część się wykruszyła i w tej chwili drużyna liczy 37 harcerzy. 
Sami musieli zakupić mundury  i pasy, co każdego kosztowało 31 zł. 
Za część akcesoriów  zapłacił Komitet  Rodzicielski. 
—  W tym roku pracowaliśmy w ten sposób, że co tydzień  odbywały 
się zbiórki  —  mówi  L.  Szczypka —  Ci,  którzy  zostali,  chodzili 
dość chętnie. Udało się zrobić parę  rzeczy. Przed Świętami  Bożego 
Narodzenia  kilku starszym osobom z Polany harcerze zaoferowali 
pomoc. Chodzili po zakupy, sprzątali, zrobili paczki, które zanieśli 
przed  Wigil ią .  Pracowali  w  domach  wczasowych,  za  co  teraz 
dostaniemy  bezpłatnie  autobus  na  wycieczkę.  Był  kulig,  bieg 
pa t ro lowy.  Z  pan ią  B a r b a rą  Pi lch  uczymy  się  p iosenek 
harcersk ich. 

L. Szczypka twierdzi, że od września działalność trochę się zmieni, 
gdyż  są już  przeszkoleni  zastępowi.  Harcerze  pracować  będą  w 
większym  stopniu sami, czyli  tak jak  to powinno wyglądać.  Będzie 
rada drużyny  i zastępy. Problemem jest brak instruktorów.  Wszystko 
trzeba zaczynać  od  podstaw. 
—  Było  to  pierwsze  przyrzeczenie  harcersk ie  w  naszej  szkole 
od  siedmiu  lat —  mówi  L.  Szczypka —  Jest  to  ten  element,  od 
którego  harce rz  ma  wszystkie  uprawnien ia.  To  na  pewno  dla 
wszystkich  spore  przeżycie. Teraz  mogą  już zdobywać  stopnie 
harcersk ie.  (ws) 

Krzyże Harcerskie wręczał Adam Heczko.  Fot.  W.  Suchta 

0  ROZLICZANI U CIEPŁA 
Praktyka  pokazała,  że  indywidualne  rozliczanie  mobilizuje 

użytkowników  do  racjonalnego  gospodarowania  dostarczonym 
c iep łem.  W s p o m a g a ją  zawory  g rze jn i kowe  z  g łowicami 
termostatycznymi,  którymi  lokator  może  regulować bieżąco  moc 
cieplną  grzejników  stosownie  do  swoich  potrzeb.  Dzięki  temu 
uzyskuje się spore  oszczędności. 

Systemy  indywidualnych  rozl iczeń  zużycia  ciepła  wiążą 
wysokość  opłat  z  zarejestrowanym  zużyciem  ciepła.  Koszt 
ogrzewania  obciążający lokatora dzieli  się na dwie  części: 
—  „stałą"  —  która  obejmuje  koszty  obsługi  technicznej,  c.o., 
rozliczenia  zużycia  ciepła,  itp.,  oraz  koszt  ciepła  zużytego  na 
ogrzewanie pomieszczeń wspólnego użytkowania (korytarze, klatka 
schodowa,  pralnia,  suszarnia)  i  łazienek.  Rozdziela  się  j e 
proporcjonalnie do powierzchni  mieszkania; 
—  „zmienną"  —  obejmującą  ciepło  zużyte  bezpośrednio  na 
ogrzanie  mieszkań,  rozdzielaną  proporcjonalnie  do  wskazań 
podzielników. 

Ze względu  na to, że trudno ustalić  ich wielkości, przyjmuje się 
j e uznaniowo.  Dla osiedla Manhatan przyjęto: 40% całości  kosztów 
na część stałą  a resztę  (60%) —  na część  zmienną. 

Przy podziale kosztów  należy uwzględnić  czynniki  wpływające 
na  wielkość  zużycia  ciepła  —  niezależne  od  woli  lokatora  (np.: 
lokalizacja mieszkania w budynku), aby wysokość opłat  regulowało 
jedynie  faktyczne gospodarowanie ciepłem  przez lokatora.  Wpływ 
tych czynników  ujmuje się poprzez zastosowanie  współczynników 
korekcyjnych. Zagadnienie  to jest  bardzo złożone,  zdominowane 
przez warunki  lokalne. W  tej sytuacji, aby otrzymać  współczynniki 
bliskie  rzeczywistym,  trzeba  je  uzyskać  ze  wstępnej  rejestracji 
zużycia  ciepła,  czyli  potocznie  —  z  „okresu  próbnego".  I  tak 
nakazuje to robić Decyzja nr  185/93, która dopuszcza  wprowadzony 
na os.  Manhatan  system  rozliczeń  do powszechnego  stosowania. 
Na  os.  Manhatan  tego  nie  zrobiono,  a  przyjęte  współczynniki 
1  inne  parametry  — j ak  wykazały  wyniki  rozliczeń  —  daleko 
odbiegają od  rzeczywistych. 

Dotychczasowe  rozliczenia  nie  mogą  zatem  być  miarodajne. 
Współczynniki  korekcyjne  powinne  el iminować  wpływ  na 
wysokość zużycia ciepła przez  lokatora—czynników  niezależnych 
od jego woli. Z tego wynika,  że powinne  być stosowane  do  części 
zmiennej  kosztów.  Natomiast  na  os.  Manhatan  stosuje  się  je  do 
części  s ta łe j.  Jak ie  dać  log iczne  uzasadn ien ie,  np.:  dla 
występującego faktu, że udział w podziale kosztu obsługi  rozliczeń 
dla  jednego  jest ze współczynnikiem — 1,0; a dla  innych —  0,5;  lub 
0,6;  lub 0,7;  lub 0,8? 

W  „okresie  próbnym"  porządkuje się jeszcze  inne  sprawy,  by 
system  mógł  być  wolny  od  obciążeń  deformujących  rozliczenia. 
M.in. wyjaśnia się  i likwiduj e „kominy" w opłatach, dokonuje się 
koniecznych  regulacji  instalacji,  itd.  Rezygnacja  z  „okresu 
próbnego"  spowodowała,  że  występujące  niesprawności  nadal 
obciążają  rozliczenia.  Organa  SM  „Zacisze"  dotychczas  nie 
wykazały  za in teresowania  tym  prob lemem.  Można  więc 
powiedzieć,  że okres  funkcjonowania systemu  rozliczeń, dla jego 
jakości —  został  zmarnowany. 

Przeglądając wyniki  rozliczeń odnosi się wrażenie, że dla pewnej 
grupy  lokatorów  zastosowano  jakby  specjalne  (nie  ujawnione) 
współczynniki  korekcyjne, które obniżyły  im  ilość działek  nawet 
znacznie poniżej realnego  poziomu. Trzeba mocno  podkreślić,  że 
takie zjawiska bardzo łatwo wychwycić, już przez porównanie  ze 
średnią  budynku. 

Chciałbym  przy  tej  okazji  przypomnieć,  że  każdy  lokator  ma 
prawo do wglądu w rejestr wyników  rozliczeń, który jest  dostępny 
m.in. w Radzie  Osiedla. 

A więc, eksploatowanemu  na os. Manhatan systemowi  rozliczeń 
nadal  brakuje cech  miarodajności, a nawet  wiarygodności. 

Zygmunt  Urbanik 
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STU WYKONAWCOW 
Już po raz czwarty  odbył się w  Ustroniu  Ewangelicki  Festiwal 

Dziecięcy.  Fatalna pogoda sprawiła,  że większość  imprez z okazji 
Dnia  Dziecka  w  naszym  mieście  musiano  odwołać.  Również 
Ewangelicki  Festiwal  Dziecięcy  nie  odbył  się,  jak  wcześniej 
planowano, w amfiteatrze, ale w kościele  ewangelickoaugsburskim 
pod wezwaniem  Apostoła Jakuba. W niedzielę  1  czerwca  Festiwal 
otworzył zwierzchnik diecezji cieszyńskiej ks. bp Paweł  Anweiler. 
Przybyli  duszpasterze  z  grupami  z  różnych  miast,  głównie 
województw katowickiego  i bielskiego, ale też młodzi  wykonawcy 
z  odległego  Tomaszowa  Mazowieckiego.  Ustrońską  parafię 
reprezentowali  wykonawcy  z Polany  i Bładnic. Na widowni  obok 
najmłodszych  zasiedli  rodzice,  dziadkowie.  Młodych,  często 
stremowanych  wykonawców,  ciepło  przedstawiał  ks.  Adr ian 
K o r c z a g o,  k tóry  cały  koncert  p rowadz i ł.  W  p rogramie 
artystycznym wystąpiło ponad  100 dzieci. Na powitanie dwie pieśni 
wykonał Mar iusz  Pasterny  z Polany. Następnie prezentowały  się 
zespoły  i  soliści  w  wieku  od  kilku  do  kilkunastu  lat.  Wszyscy 
młodzi artyści otrzymywali maskotki  i plakietki  festiwalowe. Formuła 
Festiwalu  nie  przewiduje  specjalnych  wyróżnień.  Cała  impreza 
pomyślana  jest  jako  prezent  Kościoła  dla  dzieci,  a  mottem 
przewodnim  sąsłowa Chrystusa:  „Pozwólcie dzieciom  przychodzić 
do  mnie".  Dodać  należy,  że  specjalną  scenografię  na  Festiwal 
przygotowała  F r a n c i s z ka  G o m o la  wraz  z  pan iami  koła 
diakonalnego  „Samarytanin"  w  Polanie.  Organizacyjnie  nad 
całością czuwał ks. Piotr Wowry  z małżonką Haliną.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

P L A N Y  NA  LAT O 
Miejmy  nadzieję,  że  tego  lata  pogoda  dopisze,  gdyż  na  każdy 

weekend wakacji zaplanowano w ustrońskim  Amfiteatrze  ciekawe 
imprezy.  Różnorodna  oferta powinna  zaspokoić  gusta  i  potrzeby 
kulturalne mieszkańców  oraz gości  uzdrowiska. 

Dla  najmłodszych  atrakcyjnie  zapowiada  się  popołudnie  14 
czerwca,  kiedy  to Teatr  Śląski  z Katowic  wystawi  „Kukuryku  na 
patyku".  Tydzień  później,  21  czerwca,  odbędzie  się  uroczysty 
Koncert  Galowy  z  okazji  225Lecia  Zakładów  Kuźniczych. 
Inauguracja Sezonu  „Ustrońskie  Lato Artystyczne  '97" z udziałem 
Bogdana  Smolenia  nastąpi  29  czerwca.  Lipiec  rozpocznie  się 
w poetyckokrakowskim  stylu, koncertem  artystów  „Piwnicy  pod 
Baranami"  (07.07.).  Natomiast  od  11  do  13  lipca,  w  związku 
z festiwalem  „Gaudę  Fest", w Amfiteatrze gościć  będzie  muzyka 
chrześcijańska. Uczestnicy  festiwalu Dobrej Nowiny zagrająod  1 8 
do 20  lipca, a pierwszy miesiąc wakacji zakończy  koncert  zespołu 
„Krywań" .  2  sierpnia  na  Śląskim  Graniu  i  Śpiewaniu  czyli  na 
„Biesiadzie  Piwnej"  zgromadzą  się  miłośnicy  złocistego  napoju 
i skocznych  piosenek.  10 sierpnia,  tradycyjnie już, zaprezentująsię 
w Ustroniu piękne dziewczyny  ubiegające się o tytuł Miss Wakacji. 
Artystyczne  lato w naszym mieście zakończy koncert zespołu  „Pod 
Budą".  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 

Dwa  spotkania  odbyły  się  ostatnio  w  ustrońskim  Klubie 
Propozycji.  W  Muzeum  „Zbiorach  Marii  Skalickiej"  26  maja 
Andrzej  Więcławek  opowiadał  o  swojej  podróży  do  Ameryki 
Południowej. Tytuł pogadanki  „Od Tiahuanaco  do  Machu  Picchu 
— śladami  Inków". A. Więcławek znany z swych wspaniałych  zdjęć 
z różnych krajów, tym razem przedstawił  przeźrocza, podzielił  się 
z kilkunastoma osobami wrażeniami z podróży, którą odbył w drugiej 
połowie  lat 70. Warto  dodać,  że była  to jedyna  polska  wycieczka 
do  Ameryki  Po łudn iowej  zo rgan i zowana  przez  pańs two 
w gierkowskim  dziesięcioleciu. 

Inny charakter miało spotkanie  z Tadeuszem  Dytko,  pisarzem 
i dziennikarzem, autorem kilku już książek. Najbardziej znana  „N a 
skrzydłach  RAF"  opowiadająca  wojenne  dzieje  lotnika  Jana 
Cholewy, stoi na półkach w wiciu ustrońskich  domach. Tym  razem 
spotkanie  z  T.  Dytko  było  promocją  jego  nowej  książki  pt. 
„Manipulacja". Rozpoczęto od  próby odczytania recenzji o książce. 
Następnie  sam  autor  mówił  o  trudnościach  wydawniczych, 
powiedział również, że od dawna chciał napisać książkę o stresującej 
sytuacji  polskich  oficerów  po  wprowadzeniu  stanu  wojennego. 
Zebrani zaproponowali  inne tematy do książek T. Dytki.  Podsuwano 
by pisał  o bezrobociu,  wchodzeniu  Polski  do NATO,  namawiano 
go też, by napisał krytycznie o polskich  politykach, którzy  pojawili 
się po  1989 r. 
—  Książka  którą  pan  napisał  będzie  mieć  powodzenie,  bo  jest 
cienka  i można ją  szybko przeczytać  —mówiono. 
Sporo krytycznych  opinii wypowiedziano  o prasie, która po  1989 r. 
pisze  co  chce. 
—  W  każdej gazecie co innego. Pogubić  się można —  dziwiono 
s ię.—  Prasa  to śmiecie. Dawniej,  to były gazety. Teraz  wszyscy 
gryzmolą—mówił ktoś  inny. 
W sumie jednak stwierdzono,  że  istnieje porządna gazeta jaką jest 
„Nie " Urbana, można powiedzieć  ostatni  bastion  sprawiedliwości 
w tym kraju. Na wszystkie  te uwagi T. Dytko starał się  kulturalnie 
odpowiadać,  w  końcu  jednak  czując  swą  bezsilność  po  prostu 
milczał  lub zmieniał  temat  rozmowy.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 
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O żydowskiej  rodzinie KJaphoIzów, mieszkajóncej w  Ustroniu, 

na Gojach  i ich robotnym  capie. 
(Na podstawie opowiadania  93letniej Ewy Łyżbickiej) 

Muszym  zaczóńć  opowiadani  o pewnym  Żydzie  Klapholzu  /ludzie 

nazywali  go  po  naszymu  Klapocz/.  Skludził  się  do  Ustrónio  za 

Austryje.  Najół  na  koJarczykówce  starom  drzewiónke,  dość 

ubogóm,  skoro  za  deliny  służyło  klepisko.  Mioł  konie  i  bryczkę. 

Skupowoł  stare  dziurawe  garce  i  insze  ziełeźne  ździorba  Zdzisio 

się  na  to prawi  złóm/.  Jak  tego  było  wiyncyj  to kansi  to  woził  ku 

Skoczowu.  Z  tego  żyli.  Ale  na  żywobyci.  całej  rodzinki  nie 

starczało.  Pani  Kłaphołzowa  miała  kozy  i  capa,  kiery  na  to  co 

brakowało  dorobioł. 

Cera  Kłaphołzów  miała  syna,  chłopa  ni,  bo  jóm  łodeszeł. 

Dorobiała  na  kierchowie,  na  pogrzebach.  Jak  chowali  Żyda  to 

brała  sztokerliki,  sza/liczek  z  wodom  i  ryncznik  i  szła  na 

kierchów.  Żydzi  mieli  zwyk  po  pogrzebie  umywać  rynce.  Wtedy 

dycki  kapkę  grosza  utarżyla.  Najwiyncyj  się  ji   podorziło  na 

pogrzebie  bogatego  Rotha  z  Wiseł. 

A  capna  jesiyń  borok  ni móg  nadonżyć  z  robotom.  Smerdzioł 

do  pól  Ustrónio,  a pod  płotym  jórt  kóz  przibywało.  Niekiedy  za 

bramkom  czekało  ich  aj i  10  naroz.  Cap  ciyrpioł,  ale  Pani 

Klapholzowa  była  bardzo  rada,  bo  przeca  co  inszego  cap,  co 

inszego  pinióndze,  kiere  nie  smerdzóm  /snoci  tak  godałi  już 

w  starożytnym  Rzymie/.  Brała  za  łodgóniyni  jednej  kozy  aj i  50 

grajcarów,  a  bulka  kosztowała  2 grejcary.  Możecie  se  pomyśłać 

wieła  tyn  cap  był  wortl 

Jo  też  pamiyntóm,  że  na  Gojach  był  cap.  Nie  wiym  czy  tyn 

sóm?  Po  moi  ciotce  z Zaołzia  erbowałi  my  kozę  /moja  mamułka 

szła  po  nióm  pieszo,  z  Ustrónio  do  Czeskigo  Cieszyna,  bo  po 

wojnie  tory  kolejowe  i mosty  były  zepsute/.  Kozie  na  miano  było 

Mina.  Była  strasznie  szykowno  i moc  młyka  dowala.  Na  jesiyń, 

jak  si goniła,  też  my  ś nióm  chodzowałi  do  capa  na  Goje.  Jyny  nie 

wiym  czy  to  był  tyn  sóm  cap.  Smerdzioł  tak  samo.  Ale  po 

Klapholzach,  po  wojnie  żodyn  już  nie  usłyszoł.  Miyszkali  już  tam 

inksi  ludzie. 

Halina  Dzierżewicz 
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Wesele było najważniejszą  uroczystością  rodzinną  posiadającą 
bogatą obrzędowość.  Do zamążpójścia córek przygotowywano  się 
kilk a  lat, szykując im wyprawę.  Każda  gospodyni  uważała  wesele 
córki  jako  sprawę  prestiżową  —  możliwość  pokazania  swojej 
gospodarności,  zapobiegliwości  i majątku, toteż wesele  było  jak 
najokazalsze. Przygotowania do tej uroczystości  rozpoczynano już 
nieraz kilka  miesięcy  wcześniej  hodując „szumnóm  świnie,  ciele 
i moc  gowiedzi". 

W wielu wioskach na naszym terenie był popularny taki zwyczaj, 
że rodzina  i sąsiedzi, na tydzień przed weselem  lub jeszcze wcześniej 
przynosili  produkty żywnościowe  np. mąkę czy jajka. 

Gdy planowano duże wesele na kilkadziesiąt osób, a takie przed 
stu  laty  nie  należały  do  rzadkości,  to  gospodyni  zamawiała 
„wiesielowóm  kucharkę",  co  niejedną  taką  uroczystość  już 
zorganizowała. Wykaz gości sporządzano z wyprzedzeniem  i ważne 
było  „coby  nie  zabyć  ło jakim  przocielu",  bo  było  to  powodem 
wielkiej obrazy, gdy się o kimś z rodziny  lub sąsiadów  zapomniało. 

  i  i   wM

Staraniem  gospodyni  było przygotowanie  takiej  ilości  potraw, 
aby  dla  nikogo  nie  zabrakło,  mimo  to popularne  było  żartobliwe 
powiedzenie:  „cóż to było za wiesieli, mieli sześć mis, sztyry  były 
próżne,  a w  dwóch  nie  było  nic". 

Bezpośrednie  przygotowania  kul inarne  rozpoczynano  od 
pieczenia  „wiesielowych  kołoczy"  i tu  warto  przypomnieć  kilka 
informacji  na  ten  temat.  W  obrzędowości  weselnej  kołocze 
odgrywały  dużą  rolę.  Były symbolem  dostatku,  pieczone  tylko  na 
wyjątkową  okazję.  Gości  weselnych  zapraszano  wysyłając  im 
kołocze, a po weselu goście zabierali je też do domu jako  „wysłużke". 
Pieczono  je  w  piecu  chlebowym,  który  znajdował  się  niegdyś 
w  każdej  wiejskiej  chacie.  Drożdżowe  ciasto  z  pszennej  mąki 
formowano  podobnie  jak  chleb,  nadając  mu  krągły  kształt 
i pieczono je bezpośrednio w rozgrzanym piecu, bez blach. Zapewne 
od  tego  okrągłego  kształtu  pochodzi  jego  nazwa,  a  w  zależności 
od pory  roku pieczono  śliwczoki, jabczoki  albo syrzoki. Do  ciasta 
nie dodawano  tłuszczu  i dlatego podczas jedzenia maczano  kołacze 
w roztopionym maśle  lub miodzie. Kobiety na wesela  przychodziły 
w  sukniach  cieszyńskich,  które  z  przodu  mają  głęboką  kieszeń. 
Każda z nich miała  „miyszek  z płótna"  i do niego oraz do  kieszeni 
wkładano  niezjedzone  porcje.  Kołacze  na  stoły  podawano  już 
pokrojone  i  ułożone  na  drewnianych  tacach.  Masło  lub  miód 
stawiano  na stół w  miskach. 

Uczta  weselna  w  każdym  przypadku  wyglądała nieco  inaczej. 
Miał  na  to  wpływ  przede  wszystkim  stan  majątkowy  rodziców 
panny  młodej,  lecz  nie  mniej  ważne  były  tradycje  rodzinne 
i charakterystyczne  zwyczaje w danej społeczności  wiejskiej. 

Przyrządzano co najmniej 2 rodzaje mięsa.  Rosół  „łowięzi  albo 
z kurziny" podawało się razem z mięsem, które jedzono chwytając 
rękami. Nie było widelców  ani noży, jedynie kucharka  posługiwała 
się  nożem  i przynosiła  podzielone  mięso  na  glinianych  misach, 
a starosta osobiście obdzielał każdego siedzącego za stołem, dzieląc 
mięso  według  własnego  upodobania.  Potrawy  zapijano  winem, 
warzónkąalbo kompotem  z pieczek. 

Czasem  p o d a w a no  też  kawę,  k tórą  p r zy r ządza ło  się 
w  następujący  sposób:  na  piecu  przypalano  żyto,  które  potem 
wsypane  do  płóciennego  woreczka,  tłuczono  tak  długo,  aż  się 
podrobiło.  Tak  przygotowaną  kawę  wsypano  do  wrzącej  wody, 
przecedzono przez płótno  i podawano  z mlekiem  lub  śmietaną. 

A  teraz  przykładowy  zestaw  potraw  na weselach,  które  miały 
miejsce na naszym  terenie na początku XX w.: „polywka z nuglami, 
flaki  zakłócone  śmietónkóm,  żołóndki  i  wóntróbki  z  gowiedzi 
z powidłowóm  moczkóm, kwaśno kapusta zasmażano,  łowiynzina 
z  cebulowóm  moczkóm,  wieprzowina,  gynsina  ze  sałatym 
z  kapusty". 

Mam  nadzieję, że wszyscy  po przeczytaniu  tego artykułu  czują 
się syci  i gotowi  do dalszej  weselnej  zabawy,  na  którą  niebawem 
z aPr o s z?  Lidi a  Szkaradnik 



—  Po co to  robimy?  Wystarczy  odwiedzić  nawet  najlepszy  dom 
pomocy społecznej i zobaczyć co ci ludzie mają. Niejednokrotnie 
siedzą  cały  dzień  na  miejscu  bez zajęcia. Do  rzadkości  należą 
warsztaty. Jako DPS bardzo  inalo pieniędzy otrzymujemy z budże
tu. Taka impreza jak  ten  rajd odrywa  naszych  podopiecznych  od 
oddziałów,  siedzenia w DPS—mówi Tadeusz Urbaniak  komandor 
II  Inauguracyjnego  Rajdu  Rowerowego  Mieszkańców  Domów 
Pomocy  Społecznej. 

Rok  temu  po  raz  pierwszy  pracownicy  DPS  na  Poniwcu 
zorganizowali  rajd  rowerowy.  Wtedy  to  jechano  z  Ustronia  do 
Dohki. Okazało  się, że dla wielu  trasa była zbyt  krótka, a  właśnie 
największą  atrakcją  była  jazda  na  rowerze.  Pomyślano  o  tym 
przygotowując  rajd  w  tym  roku  i  wytyczając  pierwszy  etap 
z Ustronia do Brennej.  Jak twierdzi T. Urbaniak w poprzednim  roku 
impreza  wypali ła  i  dlatego  postanowiono,  by  odbywała  się 
cyklicznie co rok. 

2  czerwca  na  ul.  Sportowej  zameldowało  się  blisko  80. 
uczestn ików.  Poza  Ustron iem  były  reprezentowane  DPS 
z województwa wrocławskiego, jeleniogórskiego, m.in. z  Jemielnej, 
Kobylej Góry, Paszówki,  z naszego województwa  z  Drogomyśla, 
Pogórza,  Interwencji  Kryzysowej  z  BielskaBiałej  oraz  również 
z  Bielska  z  Domu  Samotnie  Wychowującej  Matki.  Sprawdzono 
sprawność  rowerów,  czekano  na  oficjalne  otwarcie  i  start  do 
pierwszego etapu  liczącego  16 km. Wszystko odbyło się  sprawnie, 
a paru kierowców,  którzy na chwilę utknęli  w korku przy  wjeździe 
na ul. Sportową, po krótkich wyjaśnieniach, cierpliwie czekało  na 
start kolumny  rajdowej. Szkoda, że tych wyjaśnień musieli  udzielać 
organizatorzy  skoro  ustrońską  policja zaoferowała  pomoc. 

W połowie  liczącej  16 km trasy pierwszego etapu  przewidziano 
przerwę na posiłek. Później zameldowano się w Ośrodku  „Angelika" 
w  Brennej  gdzie  po  dyskotece,  grach  i  zabawach  przy  ognisku 
udano  się  na  spoczynek. 

Kolejne dwa dni  spędzono w Brennej. Drugi  etap  liczył  14 km 
i wiódł  do  Brennej  Leśnicy.  Ostatniego  dnia  cały  rajd  kończyły 
zawody sprawnościowe w jeździe na rowerze. Niewątpliwąatrakcją 
był  występ  zespołu  regionalnego  Brenna,  kapeli  regionalnej, 
dobrze bawiono  się co wieczór przy  ognisku. 
— Przybliżenie regionu  i  zacieśnienie wcześniejszych  przyjaźni 
to podstawowy cel ra jdu — mówi T. Urbaniak. —  Poza  tym jest  to 
wspaniała  zabawa. 

Trochę kłopotu jest z finansowaniem całej imprezy.  Uczestnicy 
wpłacają wpisowe w wysokości  30 zł, co praktycznie wystarcza  na 
jeden  nocleg.  Pozostają sponsorzy,  których już  od kilku  miesięcy 
odwiedzali  pracownicy  ustrońskiego  DPS.  Gdyby  nie  ich 
zaangażowanie,  rajd nie mógłby  się odbyć. Niestety budżety  DPS 
nie przewidują  finansowania  podobnych  imprez. Dodać też należy, 
że udało się pożyczyć rowery, gdyż nie wszyscy nimi  dysponowali. 
Wszystko  to kosztowało  wiele pracy  wychowawców  i chwała  im 
za  to. 

Wojsław  Suchta 

Rynek  1,  tcl.  542609 
ogłasza  przetarg  nieograniczony 

na opracowanie  opini i  technicznej   na  temat  stanu 
technicznego  wiadukt u  na ul.  Skalica 

1.  Zalecany  termin  realizacji zamówienia:  11.07.1997  r. 
2.  Specyfikację istotnych warunków  zamówienia  można 

odebrać osobiście w Wydziale  TechnicznoInwestycyjnym 
Urzędu  Miejskiego, pok. 32 w godz. od 7.00 do  15.00 w dni 
robocze,  (tel.:542609). 

3.  Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy  złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Ustroniu  (I piętro, pok. 32) w  terminie 
do  18.06.1997  r. do  godz.  15.00. 
Koperta  powinna  być  oznaczona: 
„przetarg   opinia w stanie  w iaduktu" 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami jest 
Naczelnik  Wydziału TechnicznoInwestycyjnego  mgr  inż. 
Andrzej Siemiński  (teł. 542609). 

4.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  UM  w sali  sesyjnej nr 24 
w dn.  19.06.1997  r. o godz.  12.00. 

5.  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają 
wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

M i a s t a  U z d r o w i s ka  U s t r oń  o g ł a s za 
p r z c t a r i»  n i e o g r a n i c z o ny  n a 

opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej w  Ustroniu 
Hermanicach obejmującego teren ograniczony ulicami  Folwarczną 
Skoczowską,  Stellera  i Sztwiertni, wraz z uzyskaniem  pozwolenia 
na  budowę. 

Termin  realizacji  30.11.1997,  termin  opracowania  kosztorysu 
inwestorskiego  30.09.1997. 

Informacje o warunkach zamówienia  można odebrać w  siedzibie 
Zamawiającego (cena 40 zł) pok. 33. Termin składania ofert upływa 
w dniu 26.06.1997  r. o godz.  12.00, otwarcie ofert nastąpi w  dniu 
26.06.br  o godz.  13.00. 

W  sobotę  14  czerwca  o  godz.  15  Miejski  Dom  Kultury 
„Prażakówka" zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami do Amfiteatru 
na  spektakl  teatralny autorstwa Paula Maara pt. „Kikerikiste   czyli 
kukuryku na patyku". Przez prawie 2 godziny gwarantujemy  Wam 
drogie dzieci wspólną zabawę z artystami  Teatru  Śląskiego  im. St. 
Wyspiańskiego.  Bilety do nabycia w  MDK  „Prażakówka" w  cenie 
3 zł oraz w dniu  imprezy  od godz.  14 przy wejściu do amfiteatru. 

M U Z Y K A  DLA  SERCA 
W  Ogrodzie  Zimowym  GCR  „Repty"  odbędzie  się  kolejny 

koncert z cyklu  „Muzyka  dla serca".  19 czerwca o godzinie  19.00 
zagra ją  absolwenci  Akademii  Muzycznej  w  Katowicach. 
W  repertuarze  znajdą  się  utwory  fortepianowe  na  cztery  ręce 
Bhramsa w wykonaniu Agnieszki  Sowuli  i Piotra Kopińskiego.  Na 
puzonie  koncertował  będzie Grzegorz  Kurowski. 

Fot.  W.  Suchta 

3  5 ? 
Hurtowni a 
RSP  „JELENICA " 
UstrońHermanic e 

o f e r u j e:  u'   Skoczowsk a  76, tel./fa x  543201 
artykuły  spożywcze  —  1500  pozycji,  oraz: 

piwa,  wina,  szampany,  napoje,  pap ierosy 
Zapewniamy  dogodny  dojazd,  szybką  i  milą  obsługę  oraz 

bardzo niskie  ceny!U 
Na tyczenie klienta lomir donm/ny wiasnytn transoprtan do 20fon w tej samej cenie 

Godziny  otwarcia  od  poniedzia łku  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 DŹ  I  P R Z E K O N A J  S I Ę ! 

9  Gazeta  Ustrońska 



Ogłoszenia drobne 
PHU  Mondial    Pol  poleca 
kompleksowe  sprzątanie  mieszkań, 
domów.  Tel.  542198 

Halo —  Taxi  całodobowo.  Tel.  5421
98.  Również  agencja  ochrony  mienia. 

Kupię  pole  rolne  na  terenie  Ustronia 
lub  okolicy.  Tel.  543924 

Poszukuję do  wynajęcia  mieszkania  na 
terenie  Ustronia.  Tel.  544979  po  17. 

Wibrator  do  pustaków  oraz 
betoniarkę  sprzedam.  Ustroń,  ul. 
Katowicka  201. 

Pilę  taśmową  50  mm  i  50  mb 
sprzedam.  Ustroń,  ul.  Katowicka  201. 

Szukani  korepetytora  języka 
angielskiego.  Tel.  545197. 

Sprzedam  fiata  126,  1977,  sprawny, 
cena  8000  zł.  Tel.  547035. 

Sprzedam  poloneza  1982/83,  silnik 
po  remoncie,  skrzynia  5bicgowa. 
Cena  3200.  Tel.  547432  po  16. 

Zgubiłem  świadectwo  dojrzałości. 
Uczciwego  znalazcę  proszę 
o  kontakt:  Mateusz  Werpachowski, 
Ustroń,  os.  Manhatan  5/32. 

Kafe lkowanie,  staż  długoletni. 
Ustroń,  Tel.  543979. 

Młody, zdolny poszukuje stałej pracy w 
niepełnym  wymiarze.  Tel.  544575. 

Cinqucccnto  704,  1995  r.,  12.500 
km,  autoałarm,  garażowany.  Teł. 
542500. 

Młode  małżeństwo  z  dzieckiem 
poszukuje  mieszkania.  Teł.  523911. 

Oddam  w  dobre  ręcc  szczeniaka  kun
delka  (czarna  suczka).  Teł.  542309 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dywa
nów,  tapiccrki  meblowej  i  samo
chodowej.  Ustroń,  ul.  Chałupnicza 
39.  Teł.  543839. 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
do  14  czerwca   apteka  „Na  Zawodziu" 

w Domu  Zdrojowym,  ul. Sanatoryjna  7. 
1421  czerwca   apteka  Pod  Najadą  przy  ul.  3 Maja. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00 

Grunt to dobry wzrok...  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i K.  Ileczkowie 

  wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskicch  twórców 
Wystawy czasowe: 
 Na skraju pustyni   kultura  ludów  Maghrcbu 
  Wystawa  z  okazji  225  lecia  Zakładów  Kuźniczych  (15.06  do  25.06.97) 
Muzeum czynne we wtorki od 916, od środy do piątku w godz. 9.00 14.00, soboty 
od  9.0013.00,  niedziele  od  10.00    13.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej " 
3  Maj a  68,  tel.  542996 
 Wystawa  ekslibrisów, medali, grafik  i druków  bibliofilskich 
 Uroki Ziemi Cieszyńskicjdzicjc, ludzie, obyczajc/zc zbiorów Marii Skalickiej/ 
Oddział  czynny  wc  wtorki  od  918.  w  środy  i  czwartki  od  914  w  piątki 
i soboty  od  913. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   na  „Gojach "   B& K  Ileczkowie 
ul.  Błaszczyka  19, tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" , 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  543534,  wcw.  488 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  916, w  soboty  913 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych,  ul.  9  Listopada  2 
Galeria  czynna  codziennie  w  godz.  od  9.00  do  17.00, w  soboty  od  10.00  do 
17.00,  w  niedziele  od  12.00  do  18.00. 
Klu b  Młodzieżowy  /Budynek  Chrześcijańskiej  Fundacji  „Życi c  i  Misja", 
ul.  3  Maja,  tel.  544522/. 

  Klu b  Języka  Angielskiego.  Spotkania  w  środy  o  godz.  15.30. 
  Klu b  Sportowy.  Spotkania  w  poniedziałki  o godz.  16.00. 

Imprezy  kulturalne  i  spotkania 
140697  godz.  15.00 „Kukuryku  na patyku" w wykonaniu  artystów 

Teatru  Śląskiego  w  Katowicach.  Amfiteatr. 
210697  godz.  11.00  Wernisaż wystawy zorganizowanej z okazji 225lecia 

Zakładów  Kuźniczych. 
210697  godz.  12.00  Koncert  Galowy  z okazji  225lecia  Zakładów 

Kuźniczych.  PZPiT  „Śląsk".  Amfiteatr. 
210697  godz.  18.00  Zakończenie  „Marszu  Wolności".  Amfiteatr. 

Sport 
150697  godz.  17.00  Mecz  piłki  nożnej o mistrzostwo  klasy  okręgowej: 

Kuźnia  Ustroń   Wilamowiczanka  Wilamowice 
200697  godz.  16.00  Parada sportowców.  Bulwary  Nadwiślańskie. 
200697  godz.  19.00  3  Test  Coopera  w  Ustroniu.  /3.000  m/,  w  tym 

sprawdzian polityków.  Bulwary  Nadwiślańskie. 
200697  godz.  19.00  4  Letni  Romantyczny  Bieg  Parami  Po  Kwiat 

Paproci   ul.  Sanatoryjna. 
210697  godz.  08.00  3 Międzynarodowy  marsz  Wolności. 

Bulwary Nadwiślańskie   Równica. 
Kino  „Zdrój"    ul.  Sanatoryjna  7  /baseny/,  tel. 543609 lub 543534,  wcw. 471 
0611VI   18.45  Romeo  i  Julia 

21.00  Góra  Dantego 
12VI97  16.00  Romeo  i  Julia 

18.45  Góra  Dantego 
1319VI   16.00  Imperium  kontratakuje 

18.45 Skandalista  Lary  Flynt 
KIN O  NOCNE: 
12VI97  22.00  Blask  („Shine") 
19VI97  22.00  Święty 

UWAGA!  Domy  wczasowe,  hotele  itp.    afisze  z  miesięcznymi  programami 
imprez  odebrać  można  bezpłatnie  w  Centralnej  Informacji  Turystycznej, 
Rynek  2,  teł.  54  2653. 

Hote l  „Muf lo n 
w  Ustroni u 

ZATRUDNI: 
r e c e p c j o n i s t kę 

wymagana  znajomość  języków 
obcych  i  obsługi  komputera 

  k e l n e r kę 

Zgłoszenia  osobiste  w  dyrekcji  hotelu 

Ustroń Zawodzie, ul Sanatoryjna 

A P T E K A 

Na  Zawodziu " 

. Sanatoryjna 7 
Ustroń 

tel.  544658,  542307 
wew.  479, 

pawilon  Zakładu 
Przyrodoleczniczego 

zaprasz a  cał y  tydzie ń 
nawe t w  NIEDZIELĘ 

9 . 0 0  1 9 . 00 

#  F O T O L I X N D  c 
43450  Ustroń,  ul .  Brody  2 

Tel.:  (033)  544409 

( SIMIZIIMŻ HIUM'OM'.l) 

filmy 
aparaty  fotograficzne 

baterie  ... 

sprzed a  tani o 
m e b l e 

używan e 

Ustroń,  uC.  Zdrojowa  10 

tef.  544  S40. 

Kot najlepszy na majowe  chłody.  Fot.  W.  Suchta 

C O  N A S  C Z E K A 
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DESZCZOWA  MILA 

Fot.  W.  Suchta 

/C  Najwyższej  jakości  okna  PCV, 

I  X T X  i  .  ł  drzwi   balkonowe;   rolety, 

i  F  "7   I  fcRSK   żaluzje  w szybie  hermetycznej 

V  systemu  Veka 

W sobotę, 31 maja pomimo zimna  i deszczu ponad  50 biegaczy 
i biegaczek  wystartowało  do biegu na dystansie  1 mili  (1.609  m), 
w ramach zawodów  7 Złota Mil a  Burmistrza. Znowu  najlepszym 
okazał się Andrzej Łukasiak,  nauczyciel z Cieszyna, który uzyskał 
czas 4 min. 28 sek. (o 20 sek. Gorszy od jego rekordu trasy). Drugie 
miejsce zajął Andrzej Michalik z Ustronia, zawodnik Piasta Cieszyn, 
w czasie 4 min. 37 sek. Trzecim był Tomasz Dybczyński z Pogórza, 
zawodnik LKS Pogórze, w czasie 4 min. 38 sek. 

Biegnący o kulach Tadeusz  Bednarczyk  z  JastrzębiaZdroju, 
uzyskał czas  10 min. 20 sek., poprawiając swój rekord trasy o 1  min. 
54  sek. Najstarszym  zawodnikiem  był  liczący  66  lat Jan  Marek 
z  Pogórza,  najmłodszym  8  letni  Łukasz  Chlebek  z  Ustronia. 
Zwycięzcy  otrzymali  wspaniałe  „amerykańskie  puchary" 
ufundowane  przez  znanego  na  Ziemii  Cieszyńskiej  biegacza
mara tończyka  J a na  „ Z e n k a"  J a w o r s k i e go  z  Ust ron ia, 
przebywającego  od  kilk u  lat  w  Chicago,  prezesa  Polsko
Amerykańskiego  Stowarzyszenia  biegaczy w  Chicago. 

Wszystkich  chcących  sprawdzić  swoją kondycję  i sprawność, 
TRS „Siła" serdecznie zaprasza na3 TEST COOPERA  w Ustroniu, 
który  odbędzie  się  w  dniu  20  czerwca  br.  (piątek) o godz.  17.30 
w  Alei  Legionów  w  Ustroniu  k/basenu  kąpielowego.  W  ramach 
tego  testu  odbędzie  się  1szy  sprawdzian  polityków.  Udział 
w  sprawdzianie  zapowiedzieli:  Leszek  Balcerowicz,  Janusz 
Onyksiewicz,  Władysław  Frasyniuk  i inni. 

Andrzej  Georg 

* — ^ M m m m m 

Finiszuje A. Łukasiak  Fot.  W.  Suchta 

28 czerwca w ustrońskim Amfiteatrze odbędzie się  inauguracja 
Artystycznego  Sezonu Letniego z udziałem  kabaretu  B.  Smolenia 
w nowym programie artystycznym.  Początek  imprezy o godz.  21. 
Bilety w cenie  15 zł do nabycia w MDK  „Prażakówka"  i Centralnej 
Informacji Turystycznej Rynek 2 oraz w dniu imprezy w amfiteatrze 
od godz.  19. 

Fot.  W.  Suchta 

BRENNA  POKONANA 
Kuźnia  Ustroń —  Beskid  Brenna  2:1  (1:1) 

Bezcenne  mogą  okazać  się 
trzy  punkty,  które  4  czerwca 
piłkarze Kuźni zdobyli w meczu 
z Beskidem  Brenna.  Ustrońscy 
kibice po raz pierwszy w rundzie 
wiosennej  zobaczyli  zwycię
stwo Kuźni na własnym  boisku. 
Pierwszą  bramkę  dal  Kuźni 
zdobywa  w  28  min.  Wojciech 
Krupa.  Wyrównuje w 30  min. 
Grzegorz  Madz ia,  a  wynik 
spotkania  ustala  w  63  min. 
Dawid  Szpak.  Po  szybkiej 
kontrze  popisuje  się  on  precy
zyjnym uderzeniem  z lini i  pola 
karnego. Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Kuźni Piotr  K rupa:  — 
W  końcu  zwyc ięstwo.  Gra 
Beskidu  była  naprawdę  dobra 
i  mecz  stał  na  dość  dobrym 
poziomie.  Bardzo  dużo  akcji 
z obu stron. Wreszcie jednak  do 
nas uśmiechnęło  się  szczęście. 
W dalszym  ciągu nie  wykorzy
stujemy  wielu  sytuacji.  Skute
czność jest stale za słaba  i dlate
go  cieszy  ładna,  przytomna 
bramka  Szpaka. 

Trener Beskidu Ryszard  Koło
dziej — Jestem kolegą z boiska 
trenera  Piotra  Krupy.  Przed 
dzisiejszym meczem obie druży
ny  były  zagrożone  spadkiem. 

Nam bardzo zależało na wygra
nej i prowadziliśmy  otwartągrę, 
stwarzal iśmy  sytuacje  pod
bramkowe. Szkoda, że nie wyko
rzys ta l i śmy  dwóch  rzutów 
wolnych  w  końcówce.  Mimo 
przegranej będziemy walczyć do 
końca o punkty  i utrzymanie się 
w lidze okręgowej. W tym meczu 
moim  zdaniem  sprawiedliwszy 
byłby  remis. 

8 czerwca  Kuźnia  przegrała 
na  wy jeźdz ie  z  Besk idem 
Andrychów  3:0  (2:0) 

Tabela ligi okręgowej 
1. Bulowice  57  6932 
2. Beskid  50  4532 
3. Zembrzyce  49  4331 
4. Pisarzowice  43  3519 
5. Śrubiarnia  43  4041 
6. Sucha  B.  42  4336 
7. Skawa  40  3429 
8. Koszarawa  38  3834 
9. Kęty  38  4647 

10. Milówka  36  3730 
11. Cukrownik  32  2827 
12. Kuźnia  31  3350 
13.Inter  31  2967 
14. Wilamowice 28  3138 
15. Brenna  26  3543 
16. Czarni  21  3969 

l V o < l n l t c j a : 
Zagdańsk  k/Kielc,  Lekomin 2, 
tel./fax  (041)  113537,113541,113875 

D o r m l / . t w o  i  p o m i a r y; 

Ustroń ul. Lipowczana  7, tel.  5403044 
Jastrzębie, tel./fax  (036)  4710398 
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Relaks wśród  traw.  Fot.  W.  Suchta 

Idym oto kies i po  Ustroniu i widzym, jak  taki mały gizd wydrził 
sobóm  i rozcharatol kolana.  Wrzasku narobił strasznego  /każdy 
z nas wiyjak  to „świyrzbi".  Starka go tuli, wyciągła sznuptychłe 
i  wyciyro  mu  ty  kolanka,  lutuje  go.  Na  koniec  prawi:  dóma 
zaklejymy plastrym  i do wiesielo się zagój i. 

Tak mi  się  spómniało,  co  mie  się  kiesi  prziytrefilo.  Byłach 
młodo,  prowie  co po  ślubie  dwa  dni.  Po  wiesielu  trzeja  było 
poprać  serwety, ściyrki  a rynczniki,  co się prziy  tej  spusobności 
nazbiyrało. 

Spiychały my sie z mamom, bo wieczór tego dnia wyjyżdżałach 
do  Ostrowca zaś  do  roboty. A że  była pogoda,  chocioż  to luty, 
wieszałach prani  na polu.  Idym  s pranim  i pizłach  się  w palec 
w rynce i to tak aż mi skórę zedrziło. By mnie nie było gańba,  isto 
bycia tak  wrzeszczała  jak  tyn  mały  syneczek.  Idym  do  mojigo 
Jozefka,  pokazujym,  jakoch  się  oszkapiła,  że mi polutuje,  a lón 
się roześmioł i prawi: zaklyj se to plastrym,  do wiesielo się zagój i. 
Było mi żol, że  tak się sy mie nabij o. Ale  nic.  Wieczór odkludzil 
mie na pociąg,  pojechałach. 

Już  w pocicigu  nad  ranym  zaczło  mie  łygać  w  tym  palcu. 
Dziepro  ranoch  była  w  Ostrowcu.  Miałach  moc  inkszego 
myślynio, boch zmiyniła  miyszkani /kiery znoł Ostrowiec downij, 
to wiy, jak  daleko  wszyndzi  było  łod dworca/. Nachodziłach  się, 
a już  pod  koniec  roboty  zaczło  mie fest  drzić  w  tym palcu.  W 
robocie jeszczech  zmiyniła plaster,.  Rynka  spuchła  i widzym, że 
idzie trudna  po  rynce. Paniczka co sy mnóm robiła prawi:  ty idź 
do dochtora,  abo na pogotowi,  bo  to nie  wyglóndo  piyknie. 

Nim jo  zaszła  do dochtora, przestoł  urzyndować.  Zrobiło  się 
ćma. Idym na pogotowi   tam mie nie opatrzóm, bo mie z cesty nie 
przywiyźli  tak jak  inszych  ludzi z głowom pod parzóm,  prawióm 
aż  idym do  szpitoła. 

Poszłąch.  Tam mie nie opatrzóm,  bo ni móm  skiyrowanio. 
Takstojym  i wystraszónoch je jak jarski  prosie.  Myślym se, że 

trzeja bydzie umiyrać, a prziy  mie ni ma ani mojigo Jozejka,  ani 
mamy. Na becz mi się zbiyro,  brand już  mi podszedł  do łokcia. 

Tak spómniałach se naszych aptykorzy w Ustroniu Kośmidrów. 
Pore razy mi pomogli  i nie jyny  mie, bez dochtora  i bez recepty. 
Pomyśłałach  se,  że  może  i tu  aptykorz  mi pomoże.  Musialach 
wszystko ap ty korce  wyłożyć co  i jak,  bo też mie chciała zbyć, aż 
idym  do  dochtora.  Ale  pozdrzala  na  rynkę,  na  mie,  prawi  aż 
poczkóm.  Dala  mi jakiś i  cetle  i wode  do  okładem.  Calom  noc 
żech nie spała, ale rano już  było lepi.  Trucina i spuchlina  zeszły, 
no i tak doży łach do  dzisia. 

Tak se myślym,  wielach  razy se oszkapiła  kolana, szlapy  i nic 
się  takigo nie stało, przeca  chodziłach  boso. Prziy  taki gupocie, 
telach  wystoła. 

Hanka  łod  Sliwków 

HOTEL 
JASKÓŁKA 

USTROŃ 
ul. Zdrojowa 10 

tel.  541559, 
541587,  544840, 

tel ./fax  542929 
ZAPRASZA do 

*  CENTRUM  ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ 
w  sauna 

ŵ   solarium 
W—  siłownia 

gabinet  masażu 

  KAW IARNI 
mmr z d y s k o t e k ą  ( c o d z i e n n i e 

w  g o d z .  1 8  l . O O ) , 
danc ingi  z  m u z y ką  na 
ż y w o  ( k a ż da  s o b o ta 
w  g o d z .  1 9 . O O  l . O O ) 

M l  j  . 

POZIOMO :  1) kuzyn  węgla 4) w  rodzinie  Fiata  6) kawałek  jedzenia 
8) opłata  drogowa  9) warowny  obóz  Kozaków  10) kamień  brukowy 
11)  ma  źródło  w  Ustroniu  12)  obs ługuje  tokarkę  13)  ta jemnica  14) 
po lowanie  kró lewskie  15)  gatunek,  typ  16)  związek  państw  17) 
bóg  celtycki  18)  ko lorowy w łóżku  19)  imię  żydowski  20)  dwo je 
zakochanych 

P I O N O W O :  1) zestawienie  kosztów  budowy  2)  gatunek  małpy  3) 
lista, spis 4)  mi l iard  w  sobotę  5) stol ica  polskiej  piosenki  6)  gra jąca 
skrzynka  na  korbkę  7)  cz łowiek  o trudnej  do  określenia  postawie 
11)  zarośla,  k rzewy  13)  syn,  synalck... 

Rozw iązan iem  jest  hasło,  które  powstan ie  po  odczytaniu  liter 
z  pól  o z n a c z o n y ch  l i czbami  w  do lnym  rogu.  Na  odpow iedzi 
oczeku jemy  do  30  VI . 

Rozwiązan ie  Krzyżówk i  Nr   20 

T R Z Y S E T N A G U 

Nagrodę  20  zł o t rzymu je  T O M A S Z  K A R C I I U T  z  U s t r o n i a, 

ul.  Dworcowa  4/1.  Zapraszamy  do  redakcj i. 

KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA 
20  zł  • 20  zł  • 20  zł  • 20  zł  • 20  zł   20  zł  • 20  zł  • 20  zł 

GAZETA 
USTROŃSKA 
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