
PASTYLKI I KAPSUŁKI 
Rozmowa z Małgorzatą Kazimierczak, prowadzącą aptekę 

w Domu Zdrojowym 

— Jak pani trafił a do Ustronia na Zawodzie? 
—  To  był  przypadek.  Bywając  w  Beskidach  na  wycieczkach 
marzyło mi się, aby kiedyś tu zamieszkać. Studia  farmaceutyczne 
kończyłam  w  Sosnowcu.  Pierwszą  pracę podjęłam w  Dąbrowie 
Górniczej  lecz  kiedy  dyrekcja  Uzdrowiska  ogłosiła  przetarg  na 
zorganizowanie  apteki  w Domu  Zdrojowym,  uznałam  że jest  to 
szansa na realizację moich  marzeń. 
— Czym różnią się apteki w Uzdrowisku i Dąbrowie Górniczej? 
—  Apteka  w  Domu  Zdrojowym  powinna  zabezpieczyć  zapo
trzebowanie  przebywających  tu  kuracjuszy  i wczasowiczów. 
Pacjenci przyjeżdżają do nas z całej Polski i nie tylko, przywożąc ze 
sobą  recepty  i zlecenia  swych  lekarzy.  Mają też swoje  przyzwy
czajenia,  a ponieważ  są  to  zazwyczaj  ludzie  cierpiący  na  różne 
dolegliwości, trafiają do apteki z określonymi  oczekiwaniami. 
— Czy kuracjusze z różnych regionów Polski kupują różne leki? 
— Zdecydowanie najbardziej chorzy  ludzie przyjeżdżają z woje
wództwa katowickiego. To są sercowcy, nadciśnieniowcy,  astma
tycy,  alergicy.  Potwierdzają  to  statystyki.  Widać,  że  ci  ludzie 
chorują.  Dopiero  teraz  dziwię  się  sobie  jak  mogłam  mieszkać 
w  Sosnowcu. 
— Jak to wygląda procentowo w pani aptece? 
— Szacunkowo 20% stanowią  leki przepisane na recepty, 60% to 
parafarmaceutyki czyli wszelkie witaminy, syropy, kinderbiovitale, 
trany,  maści  przeciwbólowe  i rozgrzewające,  pozostałe  20% 
stanowią  kosmetyki. 
— Co ostatnio jest szczególnie  modne? 
— To co ogląda się w reklamach w telewizji. Wiele osób przychodzi 
do apteki  i zamawia: „To co reklamowali  wczoraj po dzienniku". 
Ponieważ nie mam  czasu  na telewizję, muszę dochodzić,  cóż  to 
mogło być. jednak  ludzie wierzą w reklamę. Często środki  bardzo 
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JAKOŚCI Z PSZCZYNY 

w cenach hurtowych 

35 stopni w cieniu...  Fot. W. Suchta 

Burmistrz Miasta Ustronia przeprasza wszystkich  zaintere
sowanych za błąd maszynowy jaki  znalazł się w uchwale  Rady 
Miejskiej w określeniu daty obowiązywania zakazu  sprzedaży 
napojów  alkoholowych.  Uchwałą  nr  XXXVII/310/9 7  z  dnia 
27.06.1997  r. Rada  Miejska Uzdrowiska  Ustroń  wprowadziła 
zakaz  sprzedaży  napojów  alkoholowych  od  1112 lipca 1997 r. 
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dobre, nawet tańsze, ale nie reklamowane, nie są kupowane.  Bogate 
firmy mogące sobie pozwolić na reklamę wychodzą na tym  dobrze. 
— Jaka jest różnica między popularnymi witaminami w  table
tkach a różnymi  preparatami? 
— Jeżeli porównamy  leki rozpuszczalne  i w tabletkach, to postacie 
płynne  są  łatwiej  przyswajalne.  Pastylka  czy  kapsułka  musi  się 
rozpuścić  i jakiś  czas  zalega  w  żołądku.  Czasem  jednak  jest  to 
korzystne. Są bowiem  leki o przedłużonym  działaniu, wymagające 
czasu na rozpuszczenie się. Potrzebne są więc obie postacie  leków. 
—  A czy nie najlepszym  rozwiązaniem  są witamin y  w  postaci 
naturalnej , w warzywach  i owocach? 
— Proszę zauważyć, że ludzie dawniej mniej chorowali. Ale dawniej 
nie spryskiwano  i nie  konserwowano  żywności  w takim  stopniu. 

Fot.  W.  Suchta 

Dziś  jest  tyle  środków  chemicznych  stosowanych  w  rolnictwie 
i  ogrodnictwie,  że  mimo  woli  zjadamy  mnóstwo  chemikaliów. 
Podobno najwięcej witamin jest w kiszonej kapuście, a jednak  tej 
kapusty spożywa się coraz mniej. Oczywiście, że najlepsze są środki 
naturalne. Sama staram się tylko takich  używać. Mam  ośmioletnie 
dziecko  i widzę, że gdy nie dopilnuję, by odpowiednio się odżywiło, 
gdy nie wypije soku, nie zje owoców,  to zaraz łapie katar. Gdy  uda 
się dopilnować, jest  całą zimę zdrowe  i nie ma problemów.  Dieta 
ma podstawowe znaczenie jeżeli chodzi o profilaktykę. Oczywiście 
dodać  trzeba  zdrowy  tryb  życia. 
—  Czy leki kr a jowe można porównywać z zagranicznymi? 
—  W  przemyśle  farmaceutycznym  jest  lak  galopujący  postęp, 
można powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc są zmiany.  Mnóstwo 
nowych  leków o coraz mniejszych  działaniach  ubocznych.  W tej 
chwili jest aspiryna  powlekana,  która nie szkodzi  na żołądek, jest 
polska polopiryna dojelitowa. Nasz przemysł pomału dogania firmy 
zachodnie, robi się lepsze rzeczy, coraz ładniej opakowane.  Klienci 
też kupują coraz więcej polskich  leków. 
— Jaki jest stosunek ilościowy polskich  leków do zagranicznych 
w pani aptece? 
—  Więcej  jest  leków  importowanych.  W  innych  aptekach  ten 
stosunek wypada na korzyść leków polskich, które lekarze chętniej 
przepisują.  U  nas  pod  każdym  względem  jest  więcej  leków 
importowanych. 
— C o  mówią klienci o Domu Zdrojowym ,  Ustroniu? 
—  Po  pierwszym  pobycie  często  tu  wracają.  Budynek  Domu 
Zdrojowego, który przez wiele  lat straszył pustką, nagle zaczął żyć 
i przyjmować kuracjuszy. Obok apteki jest optyk, sklep spożywczy, 
odzieżowy, poczta, fryzjer, kosmetyczka, galeria sztuki,  księgarnia, 
kawiarnia  i kino. 
—  Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał. Wojsław Suchta 

Od  sobotniego  popołudnia  do czasu  gdy  piszemy  tę notatkę  /po
niedziałek  rano/  bez  przerwy  leje. Opady  są  bardzo  intensywne, 
a zasnute chmurami  niebo nie zapowiada  rychłej zmiany  pogody. 
Wszystkie  ustrońskie  służby  postawione  zostały  w  stan  goto
wości. Policja otrzymała zgłoszenie o podniesionym poziomie wody 
w  stawie  kajakowym.  Po  interwencji  i otwarciu  śluz sytuacja  się 
unormowała. Funkcjonariusze straży miejskiej w nocy z niedzieli 
na poniedziałek wozili worki z piaskiem do Nierodzimia, gdzie wylała 
Młynówka  i zagroziła pobliskim  domom.  Jak dowiedzieliśmy  się 
w Jednostce Ratowniczo  Gaśniczej w Ustroniu Polanie,  wszystkie 
miejskie wozy strażackie  są w terenie. Pompują wodę z zalanych 
piwnic i zabezpieczają workami z piaskiem najgroźniejsze miejsca. 
Dotyczy  to  Młynówki,  potoku  w  Lipowcu  oraz  rzeki  Wisły.  Na 
punkcie pomiarowym  w Obłaźcu  poziom  wody w Wiśle  wyniósł 
246 mm i tym samym o 16 milimetrów przekroczony został alarmowy 
poziom  wody. 

Podobie  jak  we  wrześniu  ubiegłego  roku  działania  rozpoczął 
Miejski  Komitet  Przeciwpowodziowy.  Tadeusz  Duda  pełniący 
w nim  funkcję zastępcy  przewodniczącego  wyjechał w  teren,  by 
na miejscu  kontrolować  sytuację. 

Fot.  W.  Suchta 
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Jednym  z  najmłodszych  od
działów w cieszyńskim  Szpitalu 
Śląskim  jest  oddział  chirurgii 
dziecięcej.  Posiada  28  łóżek, 
rocznie  natomiast  leczonych 
jest ok.  1000 dzieci. Drugie  tyle 
korzysta  z  pomocy  ambula
toryjnej.  Jednym  z  nowocze
snych  urządzeń  n iezwyk le 

pomocnych  w  zabiegach  ope
racyjnych  przy  poparzeniach 
jest dermatom  siatkowy.  Spon
sorzy sprowadzili  go z USA. 

Zuzanna Kawulok z Istebnej jest 
laureatką  nagrody  ministra 
kultury  i  sztuki.  Otrzymała  ją 
zasłużenie  za  kultywowanie 
zwyczajów  i  obrzędów  góral
skich,  gwary  i  stroju.  Gdy 
zdrowie pozwala pani  Zuzanna 
zaprasza  turystów  do  drew
nianej chaty jej ojca Jana,  która 
stoi  tuż przy  drodze  z  Istebnej 
do  Koniakowa. 

W  lipcu odbędzie  się XV I  Pły
wacki  Wyścig  Długodystan
sowy Ziemi Cieszyńskiej. Orga
nizacją zajmują się tradycyjnie 
członkowie WOPR. Impreza po 
kilkuletniej przerwie powraca na 
basen miejski w Cieszynie.  Gdy 
ten  obiekt  remontowano,  pły
wacy startowali na krytym base
nie fili i UŚ. 

CKN  „Skręty"  jest  j ednym 
z  na jm łodszych  k lubów  w 
cieszyńskim  regionie.  Skupia 
amatorów  narc iars twa  zja
zdowego, tenisa ziemnego,  wy

praw  górskich  i  rowerowych. 
Działa od latał 995 r. 

Na  okres  letni  Muzeum  Beski
dzkie  w  Wiśle  proponuje  wy
stawę  „Kolorowy  świat".  Skła
dają  się  na  nią  rzeźby,  obrazy, 
wyroby pamiątkarskie i rysunki 
wykonane  przez  24  członków 
grupy  twórczej  „Wiślanie". 
Działa  on  od  kilku  lat  właśnie 
przy muzeum.  ^ 

Fili a  Uniwersytetu  Śląskiego 
w  Cieszynie  wydaje  własną 
gazetę. Nazywa się „Filia " i wy
chodzi  raz w miesiącu.  (nik) 
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Na czas wakacji godziny otwarcia zmieniła Miejska  Biblioteka 
Publiczna. Książki można będzie wypożyczać  i oddawać w ponie
działki  i środy od 12.00 do 19.00, we wtorki  i piątki od 8.00 do 15.00, 
a w soboty od 8.00 do  12.00. 

Od  soboty  29 czerwca  czynny jest  basen  kąpielowy. Po  pozyty
wnej opinii Sanepidu i uporządkowaniu obiektu, w pierwszy upalny 
weekend  tego  lata basen wita! pierwszych gości.  Fot.  W.  Suchta 

Serdecznie podziękowanie za wszelką życzliwość,  serce, 

telegramy, złożone wieńce i kwiaty oraz udział w pogrzebie 

śp.  Bronisławy  Krygiel 
składa Janina Guzkiewicz z synem. 

28/29.06.97  r. 
Nieznani  sprawcy  dokonali 
włamania  do  „Ciucholandu" 
przy  ul.  Grażyńskiego.  Straty 
oszacowano na około 600 zł. 

30.06.97r. 
Ogodz.  15.15. na skrzyżowaniu 
ulic 3 Maja z Grabową  przebie
gający przez drogę 14letni mie
szkaniec Kalet został potrącony 
przez mercedesa. Chłopiec do
znał złamania uda i otarć naskórka. 

30.06.97  r. 
O godz. 21.30 na ul. 3 Maja kie
rujący fiatem  170  mieszkaniec 
Cieszyna  najechał  na  tył  fiata 
126p. Sprawcę ukarano manda
tem w wysokości 50 zł. 

1.07.97  r. 
O godz. 21.05 zatrzymano znaj
dującego  się  w  stanie  nietrze
źwym mieszkańca Rybnika, kie

rującego fiatem  126p. Pierwsze 
badanie  alkomatem  wykazało 
2,70  prom.  alkoholu  w  wydy
chanym powietrzu, a drugie 2,46 
prom. 

1/2.07.97  r. 
W nocy dokonano włamania do 
dwóch „maluchów" zaparkowa
nych  na  os.  Centrum.  Rabusie 
skradli koła zapasowe i narzędzia. 

2.07.97  r. 
O  godz.  19.00  na  ul. 3 Maja 
kierujący  starem  mieszkaniec 
Ustronia  najechał  na  tył  VW 
passata mieszkańca  Skoczowa. 
Sprawę ukarano mandatem w wy
sokości  100 złotych. 

2.07.97  r. 
O  godz.  22.00  w rejonie  ul. 
Cieszyńskiej zatrzymano kieru
jącego  fiatem  126p. mieszkańca 
Ustronia.  Pierwsze  badania 
alkomatem wykryło 2,99 prom. 
alkoholu w wydychanym powie
trzu, a drugie 2,89 prom.  (MP) 

STRAŻ MIEJSKA 
25.06.  —  Interweniowano w 
sprawie  palenia  śmieci  przy 
jednym  z ustrońskich  przed
szkol i.  Nakazano  natych
miastowe zgaszenie  ogniska. 
28.06.  —  Zabezpieczenie  po
rządkowe inauguracji  Artysty
cznego  Lata. 

28 i 29.06.— Kontrola  terenów 
zielonych na terenie miasta. Na
łożono  13 mandatów na łączną 
sumę 370 zł. 
30.06.  —  Wspólnie  z praco
wnikami  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  UM  kontrolowano 
gospodarkę  wodnościekową 
na terenie Ślepej Dobki. 

(mn) 

Agencja Ochrony Osób i Mienia 

„Profcspol" 

Katowice ul. Korfantego 193 

Czas  zadbać  o bezpieczeństwo  własne,  najbliższych  i  posiadanego  mienia. 

Najnowsza  technologia  wykorzystana  została  do  uruchomionego 
na  terenie  Ustronia  systemu  ciągłego  czuwania  zwanego 

  WKKKKKi I I
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WYDZIELONY OBSZAR 
27 czerwca odbyła się 37. sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził 

Franciszek  Korcz. 
W  „zapytaniach  mieszkańców"  Lesława  Pioskowik  pytała, 

dlaczego  Komisja  Rewizyjna  RM  nie  ustosunkowała  się  do  jej 
pisma i pytania na poprzedniej sesji. F. Korcz wyjaśnił, że to tylko 
Rada  jest  kompetentna,  by  zlecać  Komisji  Rewizyjnej  zadania. 
Przewodniczący KR Alojzy Sikora wyjaśnił, że badano tę sprawą, 
a że jest to skarga na burmistrza  i Komisja zwróciła się dwukrotnie 
do Zarządu  Miasta  o przedstawienie  stanowiska.  Po  otrzymaniu 
odpowiedzi KR podejmie działania. 

O możliwości robót na ul. Podgórskiej w związku z remontem ul. 
Leśnej pytał Antoni Kędzior. Zastępca burmistrzaTadeusz  Duda 
odpowiadał, że zostanie wykonany wyjazd z tej ulicy na ul. Leśną. 

Roman Siwiec z Poni wca chciał się dowiedzieć, kiedy zostanie 
wykonany  wodociąg  na  części  ul.  Lipowej  i  zwrócił  uwagę  na 
zarośnięte wjazdy na główne ulice. T. Duda stwierdził, że wykoszenie 
poboczy jest słusznym postulatem, natomiast naczelnik Andrzej 
Siemiński  poinformował,  że  wodociąg  na  Poniwcu  wykonano 
zgodnie z planem, a na podłączenie dodatkowych  posesji przy ul. 
Lipowej nie zgodziły się Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. 

W  październiku  roku  ubiegłego  wywóz  śmieci  został  powie
rzony  Zakładowi  Usług  Komunalnych.  Radnym  przedstawiono 
szereg zestawień obrazujących kilkumiesięczną  działalność ZUK 
w tym zakresie. (W jednym z najbliższych numerów postaramy się 
szerzej  przedstawić  te  materiały)  A.  Sikora,  kierujący  w  ZUK 
gospodarką  odpadami  komunalnymi  stwierdził,  że  całościowe 
porównanie  będzie  można  przedstawić  dopiero  po  pełnym  roku 
doświadczeń, jednak już dziś wiadomo, że zatrzymano wzrost  ilości 
śmieci, obniżono też wagę  1  m3. śmieci. Koszty wywozu kształtują 
się mimo  inflacji na poziomie roku  1996. Stanisław Malin a  pytał 
czy ZUK nie przekroczy budżetu, skoro do końca kwietnia  koszty 
wyniosły 50% planu rocznego. A. Sikora odpowiadał, że w drugim 
półroczu  wzrosną  dochody,  ponadto  na  wysokich  kosztach 
zaważył  rosnący  kurs  dolara,  a  właśnie  tą  walutę  wysypisko 
w Jastrzębiu bierze jako podstawę rozliczeń. F. Korcz zauważył, że 
zahamowano wzrost niektórych wskaźników, ale cały proces należy 
stale  doskonalić.  Pozytywnym  rozwiązaniem  będzie  powstanie 
stacji przeładunkowej odpadów  komunalnych. 

Na sesji podjęto także uchwałę o zasadach utrzymania porządku 
i  czystości  w  mieście.  T.  Duda  podkreślił,  że  w  egzekwowaniu 
postanowień  uchwały  wiele  będzie  zależało  od  służb  miejskich, 
ale także od policji  i straży miejskiej. Ważne jest również możliwie 
szerokie rozpropagowanie zapisów uchwały. (Publikujemy jąna str. 8.) 

Radni postanowili  przejąć Ośrodek  Pracy  Pozaszkolnej,  gdyż 
Kuratorium  nie ma  środków  na  finansowanie całej  działalności. 
Jak  poinformowała  radnych  Danuta  Koenig,  zostanie  zawarte 
porozumienie,  na  podstawie  którego  Kuratorium  finansować 
będzie dwa etaty w OPP. Zastanawiano się skąd wziąć pieniądze, 
przy  czym  zgodnie  twierdzono,  że  OPP  powinno  dalej funkcjo
nować. W tym roku będzie to miasto kosztować  12.000 zł. 

Uchwalono  też  zmiany  w  budżecie  miasta.  Przewodniczący 
Komisji Budżetowej Henryk  Hojdysz stwierdził, że szczegółowo 
analizowano zmiany i nie ma zastrzeżeń do przeznaczenia pieniędzy 
na  remont  sali  gimnastycznej  w  SP2,  dofinansowania  OPP 
i  pomocy  społecznej,  natomiast  niepokój  budzi  realizowanie 

Sezon w pełni.  Fot.  W.  Suchta 

budżetu w Miejskim Domu  Spokojnej Starości. Radni  przychylili 
się do takiego stanowiska. Postanowiono nie przeznaczać już  teraz 
dodatkowych  środków  na  MDSS  i powrócić  do  spraw  na  sesji 
w sierpniu, tym bardziej, że skarbnik Teresa PolBłachut zapewniła, 
że do sierpnia wystarczy pieniędzy na utrzymanie MDSS. Do tego 
czasu radnym winno się przedstawić sposoby obniżenia  kosztów 
działalności  tej placówki. 

Nie przyjęto uchwały o przekazaniu działki parafii ewangelicko 
augsburskiej. Obecny na sesji ks. Henryk Czembor  wyjaśniał, że 
jest to zwrot mienia bezprawnie zagarniętego przez skarb państwa. 
Faktycznie parafii należy się działka, na której obecnie jest  boisko 
SP2. Dlatego wystąpiono o działkę  leżącą obok. Radca  prawny 
Teresa  Banszel  stwierdziła,  że  w  planie  przestrzennego  zago
spodarowania ta działka, o którą wystąpiła parafia jest przeznaczona 
pod  rozbudowę  SP2,  budowę  szkoły  średniej,  a także  w  części 
pod  rozbudowę  i modernizację  ulic.  Podjęcie  uchwały  w  prze
dmiocie oddania  tej właśnie działki  parafii  przy  uwzględnieniu 
możliwości  oddania  w  tym  trybie  innej  działki    budzić  może 
wątpliwości co do zasadności  uchwały pod względem  celowości, 
rzetelności  i gospodarności.  Z  taką  argumentacją  nie zgodził  się 
ks. H. Czembor. Jego zdaniem stawia się parafię w takiej sytuacji, 
że  będzie  musiała  występować  o  działkę,  na  której jest  boisko. 
Odpowiedzialność za taki stan rzeczy biorą na siebie radni. Sprawa 
ciągnie  się już  dwa  lata  i dziwne jest  stanowisko  władz  miasta, 
gdyż do tej pory współpraca  układała się bardzo dobrze. F. Korcz 
zdziwił się takim stanowiskiem. Szkołąjest dobrem wyższym i wszy
scy  powinni  o  tym  pamiętać,  tym  bardziej,  że  są  przykłady 
pozytywnych  rozwiązań  kwestii  majątkowych  z  kościołami. 
W  tajnym  głosowaniu  większością  radni  nie  wyrazili  zgody  na 
przekazanie działki. 

Dyskutowano  również  nad  czasowym  zakazem  sprzedaży 
alkoholu w mieście podczas Gaudę Festu. Projekt uchwały wzbudził 
wątpliwości  H.  Hojdysza.  Jego  zdaniem  uchwała  taka  powinna 
obowiązywać  wszystkich  lub  nikogo.  Ponadto  taki  zakaz  może 
przyczynić  się  do  pokątnego  handlu  alkoholem.  T.  Banszel 
stwierdziła, że nie można zakazem objąć całego miasta, a jedynie 
wydzielony  obszar.  Większością  głosów  zdecydowano  o  wpro
wadzeniu  zakazu,  poza  Nierodzimiem  i  Lipowcem.  (Uchwałę 
publikujemy poniżej.) 

UCHWAŁ A nr  XXXVII/310/9 7 
Rady Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń z dnia 27 czerwca  1997 r.: 

w sprawie:  czasowego zakazu sprzedaży, spożywania i wnoszenia 
napojów  alkoholowych. 

Na podstawie art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października  1982 r. 
0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
nr 35 poz. 230 z późn.zm.) oraz art.40 ust. 1  i art.42 ust. 1  ustawy z 
dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie terytorialnym (j.t. z 1996 r. Dz.U. 
nr 13 poz 74 z późn.zm.) 

u c h w a la 

1. Wprowadzić czasowy w dniach  1112 lipca  1997 r. zakaz sprze
daży napojów alkoholowych. Zakaz nie obejmuje: 
Osiedla Ustroń  Lipowiec  ulice: Kamieniec, Leśna, Mokra, Spo
kojna, Działkowa, Szkolna, Lipowski Groń, Podgórska, Kręta, Wesoła, 
Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 25 po stronie lewej), Wa
łowa, Krzywaniec, Barnadka, Przetnica, Górecka, Nowociny, Górna. 
Osiedla Nierodzim  ulice: Katowicka (od nr 200 po stronie prawej 
1 od nr 203 po stronie  lewej), Chałupnicza,  Cicha,  Gospodarska, 
Zagajnik, Wiejska, Potokowa, Bładnicka, Łączna, Szeroka, Kreta, 
Boczna, Zabytkowa, Wąska, Harbutowicka,  Krótka,  Wiklinowa, 
Dobra, Czarny  las, Lipowska  (do nr  106 po stronie prawej  i do nr 
19 po stronie lewej), Graniczna, Skoczowska (od nr  107 po stronie 
lewej i od nr  110 po stronie prawej). 
2. Wprowadzić czasowy w dniach  1113 lipca  1997r. zakaz spoży
wania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na teren Amfiteatru 
oraz parku Kuracyjnego. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi  Miasta. 
§3' 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie miasta. 

,§ 4 ' 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  lipca  1997 r. 
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FESTIWAL  TWÓRCZOŚCI  RELIGIJNEJ  „GAUDĘ  FEST 

PIĄTEK—1 1  lipca 

AMFITEAT R 
godz.  18:00 —  Uroczysta  Msza św. inaugurująca VI I  Ogólno

polski Festiwal Twórczości Religijnej GaudeFest 97 pod 
przewodnictwem  ks. bpa Gerarda  Bernackiego 

godz.  19:00 —  Rozpoczęcie:  Big Band & Gaudę  Singers 
godz.  20:00 —  Ubiegłoroczni  laureaci: Ad Maiorem Dei Gloriam, 

W Sercu Kościoła, Swietłana  i Przyjaciele  recital  (zespół 
z Białorusi) 

godz.  21:45 —  Bogdan  M izerski  „Liv e electronic"  koncert 
kontrabasowy 

godz.  22:00 —  Big Band  & Gaudę  Singers 
godz.  22:45 —  Amen  Band 
godz.  23:50 —  Pieśń wieczorna  i modlitwa na zakończenie dnia. 

KIN O   Szpital Uzdrowiskowy Kin o „Zdrój " 
godz.  23:00 —  Evita, reż. Alan Parcker, cena biletu 5 zł. 

TEAT R  Dziedziniec  Kościoła Św.  Klemensa 
godz.  21:00 —  Spektakl  „Miłoś ć szczęśliwa" oparty na  te

kstach Wisławy Szymborskiej w wyk. Centrum  Sztuki 
„KONTRAST" z Bielska Białej 

SOBOTA—12  lipca 

KOŚCIÓ Ł ŚW. KLEMENS A 
godz. —Eucharystia. 

AMFITEAT R 
godz.  18:00 —  Modlitwa 
godz.  18:45/19:00—Rozpoczęcie:  Big Band & Gaudę  Singers 
godz.  19:30 —  Konkurs   6  zespołów 
godz.  21:00 —  Wolna Orkiestra Jarek  Vayk 
godz.  22:00 —  Big Band & Gaudę  Singers 
godz.  22:30 —  Benefis zespołu  „Granum" z Żor z ok.  10   lecia 

działalności  ewangelizacyjnokulturalnej, (w  koncercie 
wezmą  udział zaproszeni  goście) 

godz.  23:50 —  Pieśń wieczorna  i modlitwa na zakończenie  dnia. 

KIN O  Szpital uzdrowiskowy Kin o „Zdrój" : 
godz.  10:30 — Dzisiejsze czasy, reż. Charlie Chaplin, cena: 1,50 zł 
godz.  13:00 —  Jerry Maguiere, reż. Cameron  Crowe, cena: 5 zł 
godz.  23:30 —  Nocne graffiti, reż. Marek Dutkiewicz, cena: 5 zł 

KIN O  Szpital  Reumatologiczny 
godz.  9:30 —  Dzieci  i ryby, reż. Jacek Bromski, cena biletu: 4 zł 
godz.  12:00 — Sekrety i kłamstwa, reż. Mike Leigh, cena biletu: 4 zł 
godz.  16:00 —  Kola, reż. Jan Sverak, cena biletu: 4 zł 
godz.  19:00 —  Evita, reż. Alan Parcker, cena biletu: 5 zł 

TEAT R i SPOTKANI A  Dziedziniec Kościoła Św. Klemensa 
godz.  16:00 — „Opowieści  Ezopa"  sztuka dla dzieci:  wyst: 

Grzegorz Przybył  i Zbigniew  Wróbel   aktorzy Teatru 
Śląskiego z Katowic 

godz.  17:00 —  Finał Ogólnopolskiego  Konkursu  Poetyckiego 
godz.  21:00—Teatr  Jednego Mima  Ireneusz  KROSNY 

MUZYK A  POWAŻNA  Kościół ewangelicko  augsburski 
godz.  16:00 —  Kwartet  saksofonowy 
godz.  19:00 —  Bogdan  Mizerski  „Dark and Light"   koncert 

kontrabasowy 

NIEDZIELA—1 3  lipca 
Uroczyste obchody 550lecia parafii pw. Św. Klemensa w Ustroniu 

KOŚCIÓ Ł ŚW. KLEMENS A 
godz.  10:30 —  powitanie  ks. bpa Janusz  Zimniaka 

—  procesja na  amfiteatr 
godz.  11:00 —  uroczysta  suma  odpustowa  celebrowana  przez 

ks. bpa Janusza Zimniaka z udziałem parafialnego chóru, Ave" 

AMFITEAT R 
godz.  18:00  —Modl i twa 
godz.  18:45/19:00 —  Rozpoczęcie  Big Band & Gaudę  Singers 
godz.  19:30 — Andrzej Zieliński  Blues  Band 
godz.  20:15 —  Laureaci  konkursu 
godz.  21:00 —  Janusz  Cedro  and  the  Band 
godz.  22:00 — Various  Manx 
godz.  23:15 —  Big Band  & Gaudę  Singers 
godz.  23:50 — Pieśń wieczorna  i zakończenie  Festiwalu 

KIN O  Szpital Uzdrowiskowy Kin o „Zdrój " 
godz.  10:00 —  Brat naszego  Boga, reż.  K. Zanussi,  cena: 5 zł 
godz.  13:30 —  Sekrety  i kłamstwa, reż. Mike Leigh, cena: 4 zł 

KIN O  Szpital  reumatologiczny 
godz.  9:30 —  Jerry Maguire, reż. Cameron  Crowe, cena: 5 zł 
godz.  12:30 — Dzisiejsze czasy, reż. Charlie Chaplin, cena: 1,50 zł 
godz.  14:30 —NIESPODZIANKAf i l m  dla dzieci  i dorosłych, 

hit kinowy ostatnich  miesięcy, cena biletu: 5 zł 
godz.  16:00 —  Spotkania  GaudeFest'u   Wojciech Malajkat, 

aktor Teatru  „Stu" 
godz.  19:30 —  Brat  naszego Boga,  reż K. Zanussi,  cena: 5 zł 

TEAT R i SPOTKANI A  Dziedziniec  Kościoła Św. Klemensa 
godz.  16:00 —  Absurdalny  Kabaret  z Domu  Pomocy 

Społecznej „Republika" w Chorzowie 
godz.  21:00 —  Montaż audiowizualny  „Set Them  Free" 

MUZYK A  POWAŻNA  Kościół ewangelicko  augsburski 
godz.  16:00 —  Voce Segrotto   Chór młodzieżowy  z Żor pod 

dyrekcją Andrzeja  Marcińca 
godz.  19:00 —  ks. Korneliusz  Matuszek   „Parakletos   muzyka 

miłości  i mocy" 

>  i  r 
WSĘggUi 

Fot.  W.  Suchta 

Gazeta Ustrońska 5 



PIĘKNO  DODAJE SIŁY 
W  sobotę,  28  czerwca,  odbył  się wernisaż  wystawy  „Dawny 

Ustroń w grafice Bogusława Heczki" oraz promocja wydawnictwa 
pod tym samym tytułem. Wernisaż połączony był z uroczystością 
z okazji 70. urodzin  artysty. 

Mimo  upalnego  popołudnia  skłaniającego bardziej do kąpieli 
niż uczestnictwa w imprezach kulturalnych, do Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa  przyszło  wielu  gości.  Przedstawiciele  władz  woje
wódzkich, miejskich, radni, przyjaciele, znajomi oraz mieszkańcy 
Ustronia  i nie tylko, przyszli  złożyć B. Heczce najserdeczniejsze 
życzenia oraz wyrazy  uznania. 

Lidi a Szkaradnik krótko przedstawiła pełne twórczej pasji życie 
artysty,  podkreślając, że wielu  turystów  wyjeżdżając z  Ustronia 
zabiera ze sobą wspomnienie utrwalone pędzlem jubilata. Zwróciła 
uwagę  na ogromną  wartość  historyczną  jego  pracy  i na  łagodne 
usposobienie  twórcy. 
—Często uważa się, że wielcy mistrzowie mają trudn y charakter. 
Ta obiegowa opinia zupełnie nie pasuje do naszego  kochanego 
Bogusia. Myślę, że przyszliśmy tu z dwóch powodów: by podziwiać 
kunszt artysty czny tych wspaniałych akwarel i by wyrazić miłość, 
sympatię i szacunek dla naszego wspaniałego Mistrza. Bogusław 
Heczko  jest  nie  tylk o  wielki m  artystą,  ale  także  wielki m 
człowiekiem. 

Po  hucznym  „Sto  lat"  śpiewanym  przez  Estradę  Ludową 
„Czantoria" pod  dyrekcją  Marian a  Żyły ,  życzenia autorstwa  L. 
Szkaradnik, złożyła Paulina  Waleczek: 

Zacny jubilacie, drogi  Bogusławie 
gromadzimy się tu w jak ważnej sprawie, 
by Ci przypomnieć jak bardzo Cię kochamy 
i tu chóralnie życzenia  składamy, 
żyj długo i szczęśliwie wśród bliskich Ci  ludzi, 
niech Cię słońce co dzień ze snu  budzi, 
niech Ci natura piękna dodaje siły, 
niech świat wokoło będzie radosny  i miły. 
Dziś w tak  licznym gronie składamy  życzenia, 
by Ci się spełniły wszystkie  marzenia. 

Po wdzięcznej, dziecięcej recytacji głos zabrał dyrektor Wydziału 
Kultury Urzędu Wojewódzkiego Bogdan Kocurek, który rozpoczął 
słowami: 
— Zacząłem się zastanawiać czy bardziej  popularny jest Ustroń 
czy Bogusław Heczko. Myślę, że najbardziej  znany jest Bogusław 
Heczko, któr y mieszka w  Ustroniu. 

Po  życzeniach  i  gratulacjach  B.  Kocurek  przeczytał  list  od 
wojewody, który nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości. 
Do życzeń dołączył się także Karol Gruszczyk  i wręczył B. Heczce 
najwyższe  odznaczenie  przyznawane  za  wybitne  osiągnięcia 
w  dziedzinie  ochrony  zabytków.  W  imieniu  władz  miejskich 
winszował przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek  Korcz. 
—  Cieszę się, że mogę przeżywać z Tobą tak ważną  uroczystość 
jak ą  jest  70lecie  urodzin.  Tym  większa  jest  to  radość,  że  od 
najmłodszych lat znamy się po sąsiedzku—ze wzaiszeniem mówił 
F. Korcz, a następnie odczytał  list gratulacyjny, w którym grafiki 

Sąsiedzkie życzenia od F. Korcza.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

B. Heczki  nazwano  „pięknym  dokumentem  przeszłości  naszego 
miasta", a akwarele  „cenną pamiątką  i wizytówką"  uzdrowiska. 
Do słów serdeczności  Danuta  Koenig dołączyła Złotą  Paletę od 
Zarządu  i  Rady  Miejskiej  za  wybitny  wkład  w  rozwój  kultury 
Ustronia. W imieniu artystów wystąpił Andrzej   Piechocki,  który 
dobrze odczytał nastrój jubilata. 
— Wiem jak strasznie przeżywasz  tę uroczystość, dlatego  nic 
będzie długich przemówień.  [...] Jesteś dla nas Mistrzem  i ży
czymy Ci jeszcze wielu łat twórczej  pracy. 

Od  kolegów  po  fachu  otrzymał  paletę  zatytułowaną  „Zycie 
zaczyna  się  po  siedemdziesiątce",  na  której  podczas  wernisażu 
pędzlem „wypisali" swe życzenia. 

Przed uroczystościąB. Heczko prosił organizatorów, by  „broń 
Boże" nie musiał nic mówić. Jednak wzruszony  licznymi wyrazami 
sympatii podziękował wszystkim serdecznie. Nie powiedział wiele, 
ale za to cały czas śpiewał  i „kolybał" się wspólnie z artystami EL 
„Czantoria". 

Wystawa  pod  tytułem  „Dawny  Ustroń  w  grafice  Bogusława 
Heczki" czynna będzie w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa do 30 
lipca. 

*  *  *  ( m n ) 

Na  wernisaż  przyszłam  pół  godziny  wcześniej  chcąc  poro
zmawiać z jubilatem zanim „porwą" go przyjaciele. Ma ich jednak 
tylu, że niektórzy również przyszli wcześniej, by sam na sam złożyć 
życzenia przed  rozpoczęciem  oficjalnej uroczystości.  Mistrz, jak 
nazywają  go  koledzy,  był jakby  speszony  tak  wielkim  zaintere
sowaniem.  W  kąciku  swojej  galerii  obserwował  próbę  Estrady 
Ludowej  „Czantoria",  niedowierzając, że zespół  będzie  śpiewał 
właśnie  z okazji jego  urodzin.  Chętnie  zgodził  się  na  rozmowę, 
krótką, ze względu na składane życzenia i ciągłe wyrazy  syinapatii. 
— Jak się pan czuje w rol i dostojnego jubilata ? 
— Mam tremę, której nie mogę się pozbyć. Tak wiele szumu wokół 
mojej osoby,  trochę  to krępuje. 
— Obserwując pana, trudn o uwierzyć, że obchodzi pan siedem
dziesiąte urodziny, 
—  Różnie  się  rano  wstaje, czasem  na  równe  nogi,  a czasem  nie 
można się poskładać. 
—Czy pana stosunek do własnej  twórczości zmienił się w ciągu lat? 
— Oczywiście. Najważniejsze jest to, że kiedyś chodziłem po groni
czkach, pracowałem  w plenerze.  Teraz już  się obawiam,  że jakiś 
organ  się  we  mnie  zbuntuje  i  nikt  mnie  nie  znajdzie.  Dawniej 
chodziłem po szczytach, wąwozach, zapuszczałem się daleko w las. 
—Tworzy pan głównie w domu. 
— Tak, dużo robię ze szkiców, których nigdy się nie pozbywałem. 
Brakuje mi jednak kontaktu z przyrodą, z urozmaiconym krajobrazem. 
— Co uważa pan za największy  sukces? 
— Że się dożyło w takiej kondycji  i że ma się tylu przyjaciół wokół 
siebie. 
— A w życiu zawodowym? 
— To, że maluję, cały czas. 
— Czy jest coś, czego pan nie zrobił , co chciałby pan zrobić? 
— Tak, strasznie dużo rzeczy mi uciekło, ale wolę o tym nie mówić. 

Rozmawiała: Monik a Niemiec 



WYPRAWA W  PRZESZŁOŚĆ 
Z okazji  70. rocznicy  urodzin  Bogusława  Heczki, galeria  „Na 

Gojach"  wydała  album  zatytułowany  „Dawny  Ustroń".  Do  tej 
publikacji artysta mógł wybrać jedynie kilkadziesiąt z ponad  dwóch 
i  pół  tysiąca  rysunków  tworzonych  przez  prawie  pół  wieku. 
W ulotce wydanej z okazji promocji  albumu  czytamy: „ W  zamie
szczonych  tu  grafikach  utrwalił  obraz  dawnego  Ustronia,  jego 
klimat  i  charakter  sprzed  kilkudziesięciu  lat.  Twórca  pragnął 
ocalić  od zapomnienia  pełen  wdzięku  i urody  charakterystyczny, 
beskidzki  krajobraz,  z  którego  w  pogoni  za  nowoczesnością 
z roku  na rok  odchodzą  nie  tylko  ludzie,  ale  też  charakterystyczna 
zabudowa    drewniane  domy  i  wiejskie  zagrody.  To  piękne 
i  wartościowe  wydawnictwo  albumowe  jest  artystycznym  doku
mentem  przeszłości,  jest  to wspomnienie  świata,  który  przeminął 
i  dopełnienie  współczesnej  tożsamości  Ustronia.  " 

Wydawnictwo  gorąco polecić  można  odwiedzającym  Ustroń, 
ale przede wszystkim jego mieszkańcom.  Dzięki grafikom  Heczki 
odbywamy  podróż do bardzo znanych, choć czasem  zmienionych 
nie do poznania, miejsc uroczych zakątków położonych  na stokach 
Czantorii  lub Równicy. Podziwiamy piękno drewnianych  chat, ale 
także architekturę  Kuźni.  Opisy  pod  reprodukcjami  opracowane 
przez Lidię Szkaradnik zawierają często zdanie „Rozebrany  w  ..." 
i  tu  następują  najróżniejsze  daty  z  lat  50.,  60.  czy  70.  Ostatnią 
z  nich  jest  rok  1996  pod  grafiką  przedstawiającą  budynek  kina 

Drogi  Bogusiu! 

Z  serdecznego  związku  z  Ziemią  Cieszyńską,  z  pięknem 
Beskidów  i z rodzinnym  Ustroniem  rodzi  się treść  i moc  Twej 
sztuki. 

Oby  Ci nigdy, Drogi Bogusiu, nie zabrakło sił i pasji  tworzenia 
dzieł wzniosłych  i pięknych. 

Tyle z okazji Twojego Jubileuszu 70  lecia, w co nie wierzymy, 
bo dzieła świadczą o ciągłej Twojej młodości, a tylko dojrzałość 
przychodzi  sama.  Towarzystwo Miłośników  Ustronia 

Chata w Lipowcu.  Fot.  W.  Suchta 

„Uciecha".  Podczas oglądania albumu młodzi  być może pokiwają 
z niedowierzaniem  głowami, ale dla starszych  ustroniaków  będzie 
to pełna wzruszeń wyprawa w  przeszłość. 

Album można nabyć w Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa, w gale
riach: „Na Gojach" i „Zawodzie" oraz w księgarni.  (m n) 

Serdecznie  dziękuję  za  l iczne  uczestnictwo  w  otwarciu 
Jubileuszowej  Wystawy  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 
Szczególnie wdzięczny jestem  Estradzie Ludowej  „Czantoria", 
władzom  wojewódzkim  i miejskim, Lidi i Szkaradnik,  Danucie 
Koenig oraz grupie Twórców  „Brzimy" . 

Bogusław  Heczko 

ODWOŁAN O ZARZĄ D 
Po nadzwyczajnym Zebraniu  Przedstawicieli  Członków  (ZPC) 

Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Zacisze",  które odbyło się w  dwóch 
terminach  19 maja i 16 czerwca, spółdzielcy ponownie spotkali  się, 
na sprawozdawczym ZPC, 30 czerwca. Był to ostatni dzień, w którym 
to zebranie można było przeprowadzić,  gdyż statut  SM  „Zacisze" 
i prawo spółdzielcze mówi,  iż musi się ono odbyć w sześć  miesięcy 
od zakończenia  roku. W SM „Zacisze" trwa konflikt, więc na ZPC 
zjawili się przedstawiciele Związku Rewizyjnego  Spółdzielczości 
Mieszkaniowej z Warszawy. Obrady prowadziła  Henryka  Tambor. 

Zaproponowany  porządek  obrad  ZPC  zdaniem  zebranych 
powinien  być  zmodyf ikowany.  Przyjęto  nowy,  autorstwa 
Bronisława  Brandysa.  Jako  że  nie  można  do  porządku  dodawać 
nowych  punktów,  a  jedynie  skreślać  zaproponowane,  zdecy
dowano się zrezygnować  m.in. z informacji Zarządu o  programie 
na  przyszłość.  Argumentowano,  że  we  wrześniu  odbędzie  się 
kolejne  ZPC,  na  którym  zastanawiać  będzie  się  można  nad 
przyszłością.  Dziś należy  rozliczyć przeszłość  i decyzje  budzące 
tyle niezadowolenia.  Prezes Barbara Kapicka ograniczyła się więc 
w  sprawozdaniu  Zarządu  do  tego  co  zrobiono.  SM  „Zacisze"  to 
1.772  członków  i  128  kandydatów.  Majątek  trwały  netto  SM  to 
27.636.760  zł.  Inwestowano  kwotę  538.308  zł, na co  otrzymano 
dotacji  228.644  zł.  Ze  sprawozdania  przedstawionego  przez  B. 
Kapicką  wynika  również,  że maleje koszt  ogrzewania  mieszkań, 
gdy weźmie się pod uwagę  inflację. 

Wydawać by się mogło, że takie sprawozdanie zostanie przyjęte 
z aplauzem. Nie było tak. Gruntownie  skrytykowano  poczynania 
Zarządu,  a kolejni  mówcy  wnioskowali  o zmianę  władzy  w  SM 
„Zacisze". Zarzucano przede wszystkim niegospodarność,  arogan
cję i noszalancję. W głosowaniach  nie przyjęto sprawozdania  Za
rządu, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania  finansowego. 

Jako że członkowie zarządu nie otrzymali absolutorium,  zgodnie 
ze  statutem  głosowano  nad  ich  odwołaniem.  Przed  samym 
głosowaniem  prowadząca  zebranie  poprosiła  warszawskich 
przedstawicieli  Związku  Rewizyjnego SM  o wyjaśnienie  konse

kwencji  odwołania  zarządu.  Okazało  się,  że w  takim  przypadku, 
rada  nadzorcza  powinna  niezwłocznie  powołać  nowy  zarząd. 
Jednocześnie  w  sytuacj i,  gdy  zaskarżono  prawomocność 
powołania  na  poprzednim  zebraniu  Rady  Nadzorczej,  może  się 
okazać,  że zarząd  również  nie będzie  prawomocny.  O  wszystkim 
zdecyduje wyrok sądu. Takie oświadczenie zbulwersowało  zebra
nych, którzy nie wiedzieli  o tym, że prawomocność  poprzedniego 
zebrania została zaskarżona. Zaczęto się dopytywać,  kto  podważa 
uchwały  nadzwyczajnego  ZPC,  na  którym  wybrano  nową  Radę 
Nadzorczą. B. Kapicka wyjaśniła, iż to Zarząd SM „Zacisze" uważa, 
iż powołanie  nowej RN  odbyło  się niezgodnie  z prawem.  Po  tym 
oświadczeniu  członek Zarządu Ludwik  Gembarzewski  stwierdził, 
że nic mu nie wiadomo o takiej decyzji. Na tym zebraniu Zarząd nie 
był obecny, a na następnym  zebraniu, gdy odczytywano  protokół, 
pominięto  ten  punkt.  B.  Kapicka  przedstawiła  protokół  z  odpo
wiednim zapisem z zebrania Zarządu. Pod protokołem widniał podpis 
L. Gembarzewskiego,  który mimo  to, nadal  twierdził, że  wprowa
dzono  go w  błąd. 

Dochodziła  północ.  Zebrani  zaczęli  się  zastanawiać,  czy  gło
sować nad odwołaniem  Zarządu, bowiem  może dojść do sytuacji, 
gdy  prawomocnie  odwoła  się  zarząd  i  Rada  Nadzorcza  powoła 
nowy,  a  wszystkie  decyzje  nowego  zarządu  będą  nieprawne,  bo 
sąd zakwestionuje wybór RN, która go powołała. Przeważyły  zdecy
dowane  wypowiedzi  B.  Brandysa  i H.  Tambor  za  głosowaniem. 
I  tak  w  głosowaniu  tajnym  większością  dwóch  trzecich  głosów 
odwołano  B.  Kapicką  i  J.  Żmiję.  Trzeci  członek  Zarządu  L. 
Gembarzewski  nadal będzie pełnił swą funkcję. 

Nie  obyło  się  bez  elementów  humorystycznych.  Pewien 
jegomość,  również  członek,  ale nie  przedstawiciel,  stale  zabierał 
głos i to dość kategorycznie. Osobiście nie ręczę za jego  trzeźwość. 
O godz.  19.35 musiano wyprowadzić go z sali. Wrócił o 20.15, chwilę 
był spokojny, po czym zabiera głos i znowu trzeba go  wyprowadzić. 
Nie  na  długo.  Definitywnie  rozstano  się  z  krewkim  członkiem 
o 20.15, gdy  to prowadząca zebranie  H. Tambor sama, mimo  tylu 
mężczyzn na sali, skutecznie wyrzuciła rozgorączkowanego  oratora. 

Do momentu oddania GU do druku nie udało się nam  dowiedzieć 
w jakim składzie będzie obradować  nowy Zarząd SM  „Zacisze". 

Wojsław Suchta 
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w sprawie: 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Uzdrowiska Ustroń 

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt  15 oraz art. 40 ust.  1 ustawy z 
dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie terytorialnym  (jednolity tekst 
Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 
13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 132, poz. 622) 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 

§1
Przepisy ogólne. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
a) właścicielach  nieruchomości   należy  przez  to  rozumieć  także 
współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami, 
b) odpadach komunalnych  należy przez to rozumieć stałe (w tym 
żużel  i popiół)  i  ciekłe  odpady  powstające w  gospodarstwach 
domowych,  w  obiektach  użyteczności  publicznej  i  obsługi 
ludności,  w  tym  nieczystości  gromadzone  w  zbiornikach  bez
odpływowych,  porzucone  wraki  pojazdów  mechanicznych  oraz 
odpady uliczne z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów 
opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych, 
2.  Na  prowadzenie  przez  podmioty  inne  niż  gminne  jednostki 
organizacyjne  działalności  polegającej  na  usuwaniu,  wyko
rzystywaniu  i unieszkodliwianiu  odpadów komunalnych  prowa
dzeniu  działalności  ochronnej  przed bezdomnymi  zwierzętami 
oraz  prowadzeniu  schronisk  dla  bezdomnych zwierząt wymagane 
jest uzyskanie zezwolenia, które wydaje Burmistrz Miasta. 

§2. 
Obowiązki właścicieli  nieruchomości. 

1. Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  porządku 
i czystości  przez: 

1/.  wyposażenie  nieruchomości  w  urządzenia  służące  do 
gromadzenia  odpadów  komunalnych  w  zależności  od  ilości 
wytwarzanych odpadów oraz utrzymywanie  tych urządzeń w od
powiednim stanie sanitarnym  i porządkowym  oraz  przyłączenie 
nieruchomości  do  istniejącej kanalizacji sanitarnej  lub budowie 
przydomowej oczyszczalni  ścieków. W  przypadku  braku  kana
lizacji  sanitarnej  i  braku  możliwości  technicznych  budowy 
przydomowej  oczyszczalni  dopuszcza  się możliwość posiadania 
zbiornika  /szamba/  wykonanego  i  użytkowanego  w  sposób 
uniemożliwiający przenikanie jego zawartości do ziemi  i wody. 

2/. gromadzenie  powstałych  na  nieruchomości  stałych 
odpadów  komunalnych  w  odpowiednich  znormalizowanych 
pojemnikach  o  pojemności  110  I,  1100  I.  dostosowanych  do 
śmieciarek. Pojemniki powinny być opisane z podaniem  numeru 
nieruchomości, 

3/. usuwanie  i unieszkodliwianie odpadów  komunalnych, 
4/. oczyszczanie ze  śniegu  i lodu oraz usuwanie błota i innych 

zanieczyszczeń  z chodników przylegających do nieruchomości. 
2. Usuwanie  i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  odbywa 
się poprzez przewoźnika  odpadów. 
3.  Możliwe jest  usuwanie  i unieszkodliwianie  odpadów  komu
nalnych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości pod 
następującym warunkami: 
— posiadanie przydomowej  oczyszczalni  ścieków  do  unieszko
dliwiania  płynnych  odpadów  komunalnych  (właściciel  musi 
posiadać aktualne pozwolenie wodno prawne na jej eksploatację), 
—  posiadania  własnego  kompostownika  do składowania  części 
organicznych  stałych  odpadów  komunalnych  (pozostałe odpady 
komunalne usuwa i unieszkodliwia przewoźnik  odpadów). 
4. Ustala się jako obowiązującą następującą częstotliwość wywozu: 

1/. stałych  odpadów  komunalnych: 
a.  z  budynków  mieszkalnych  zgodnie  z  harmonogramem 

wy wozu Zakładu  Usług  Komunalnych  i Mieszkaniowych  2  razy 
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w miesiącu. Częstsze  niż przewiduje harmonogram  opróżnianie 
pojemników dokonywane  będzie za osobną opłatą w trzy dni od 
zgłoszenia. 

b. od  podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą  na 
podstawie zawartej umowy, w miarę potrzeb. 

2/.  ciekłych  odpadów  komunalnych  (przy  wyposażeniu 
budynku w osadnik gnilny)  w zależności od ilości  użytkowników 
oraz od pojemności osadnika gnilnego, (w miarę potrzeb). 

§3 

1. Na żądanie osób upoważnionych  przez Burmistrza,  właściciel 
nieruchomości  przy wykonaniu obowiązku określonego § 2 ust. 2 
i 3 zobowiązany jest do: 

1/. udokumentowania  korzystania  z  usług  wykonywanych 
przez przewoźników odpadów poprzez okazanie umowy  i dowo
dów opłacania za wykonywane  usługi, 

2/. okazania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego  i dowo
dów płacenia za wywóz odpadów na oczyszczalnię. 
2.  Wykonywanie  obowiązków  określonych  w  § 2  ust.  1 i 2  na 
terenie budowy należy do kierownika  budowy. 
3. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych oraz wydzielonych 
krawężnikiem lub  oznakowaniem  poziomym  torowisk  pojazdów 
szynowych  (w  tym przejazdów  kolejowych)  ze  śniegu  i  lodu 
oraz  usuwanie  odpadów  komunalnych,  błota  i  innych 
zanieczyszczeń oraz utrzymanie porządku na tych terenach należy 
do  obowiązków  jednostek  użytkujących  tereny  służące 
komunikacji publicznej. 
4.  Obowiązki  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenach  nie 
wymienionych  w §2 ust.l,  § 3 ust. 2  i 3 należą  w odniesieniu  do 
dróg  publicznych    do  zarządu  drogi,  a  w  odniesieniu  do 
pozostałych  terenów  do  miasta. 
5. W przypadkach  szczególnych  gdy właściciele  nieruchomości 
nie wykonują obowiązków  określonych  w  § 2,  obowiązek  ten 
(w  formie  wykonania zastępczego)  przejmuje  miasto,  pobierając 
od  właścicieli  nieruchomości  opłaty,  których  wysokość  ustali 
Rada Miejska Uzdrowiska  Ustroń. 
6.  1/. Pojemniki wymienione § 2 ust. 1  pkt. 3 ze stałymi odpadami 
komunalnymi powinny być w dniu wywozu wystawione w miej
scach o twardym  i równym podłożu, łatwo dostępnych dla dużego 
samochodu  (śmieciarki), w okresie zimowym  odśnieżonych. 

2/.  Wystawione  pojemniki  nic  mogą  powodować  utrudnień 
i niedogodności  dla użytkowników dróg  i chodników. 

3/.  W przypadku  utrudnionego  dojazdu  dużego  samochodu 
(śmieciarki)  do  nieruchomości,  właściciel  ustala  wspólnie 
z przewoźnikiem miejsce składowania pojemników z odpadami. 
7.  W  pojemniki  na  stałe  odpady  komunalne  właściciel  nieru

chomości  zaopatruje się we własnym zakresie. 
  Zabrania  się  wrzucania  do  pojemników  na  stałe  odpady 

komunalne  śniegu,  lodu,  odpadów  płynnych,  gorącego  żużla, 
gruzu  budowlanego,  trawy,  chwastów,  kamieni,  szlamów 
i substancji  toksycznych,  żrących, wybuchowych  oraz  odpadów 
przemysłowych  i medycznych. 
— Odbiór gruzu, materiałów  z rozbiórki  itp. będzie się odbywał 
odpłatnie  i należy go uzgodnić z przewoźnikiem  odpadów, 
—  Popiół i żużel należy gromadzić w osobnych pojemnikach Popiół 
i żużel z palenisk domowych  będzie  wywożony od  mieszkańców 
bezpłatnie  w  ramach  opłaty  za  wywóz  stałych  odpadów  komu
nalnych. 
9. Zabrania się wyrzucania  i gromadzenia odpadów komunalnych 
i  innych  odpadów  takich jak  popiół,  żużel  a  także  składowania 
opału  na: 

a.  drogach  dojazdowych,  poboczach  dróg,  rowach  przy
drożnych,  skarpach potoków  i cieków  wodnych, 

b.  gruntach nie należących do właściciela  nieruchomości, 
c.  w miejscach przeznaczonych  do użytku  publicznego 

10. Składowane czasowo odpady komunalne takie jak żużel, popiół 
a także inne materiały sypkie, pyliste  lub ulegające rozpuszczeniu 
pod  wpływem  wody,  mogą  być  składowane  jedynie  na  gruncie 
należącym do właściciela nieruchomości pod  warunkiem  właści
wego ich zabezpieczenia przed wymyciem, pyleniem,  skażeniem 
lub zanieczyszczeniem  gleby. 
11. Zabrania się spalania odpadów takich jak: tworzywa  sztuczne, 
papa, guma i innych produktów nie będących ogólnie stosowanym 
opałem, na powierzchni ziemi oraz w paleniskach a także zabrania 
się wypalania traw i spalania  liści. 



§4 

1.  1/. Na  terenie  Miasta  Ustroń  istnieje  system  odzyskiwania 
surowców  wtórnych  z odpadów  komunalnych.  Każdy  właściciel 
nieruchomości  powinien  prowadzić  segregację swoich  odpadów 
komunalnych  odzyskując  z  nich  surowce  wtórne.  Wysele
kcjonowane odpady  takie jak:  szkło, makulatura,  puszki  (drobny 
złom metali), plastik, szmaty należy składać w dowolnych  punktach 
zbiórki  do  kolorowych  kontenerów  rozmieszczonych  na  terenie 
Miasta.  Składowane  tam  surowce  wtórne powinny  być  czyste. 

2./ Urząd  Miejski  organizuje na  terenie  Miasta  Ustroń  przy
najmniej dwa razy w roku zbiórkę odpadów  komunalnych  takich 
jak złom w okresie wiosennym  oraz jesiennym. Każdy  właściciel 
nieruchomości  posiadający takie odpady może je wystawić w miej
sce  wskazane  na  ogłoszeniach  i plakatach  rozwieszanych  przed 
planowaną  akcja. Zbiórka  ta organizowana jest  nieodpłatnie. 

2.  W  miejscach  o  nasilonym  ruchu  pieszych  i  na  przystankach 
ustawione  będą  kosze  uliczne.  Opróżnianie  koszy  odbywać  się 
będzie na bieżąco. 

§5 

Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  przeprowadzania 
obowiązkowej akcji deratyzacji  (odszczurzania)  w  terminach  i  wg 
zasad  określonych  odrębnymi  zarządzeniami  wydanymi  przez 
Burmistrza  Miasta  Ustroń. 

§6
Obowiązki właścicieli  zwierząt domowych  i gospodarskich 
1.  Zwierzęta  domowe  i  gospodarskie  utrzymywane  na  nieru
chomości  muszą  zostać  zabezpieczone  przed  opuszczeniem  tej 
nieruchomości. 
2.  Właściciel  zwierzęcia,  które  zanieczyściło  teren  do  użytku 
publicznego, zobowiązany jest do uprzątnięcia  zanieczyszczenia. 
3. Właściciel  psa zobowiązany jest  do: 

1/. wyprowadzania  go na smyczy  i w  kagańcu. 
Zwolnienie  psa  ze  smyczy  jest  dozwolone  jedynie  w  miejscach 
mało uczęszczanych  przez  ludzi  i tylko w wypadku, gdy  właściciel 
psa  ma możliwość  sprawowania  bezpośredniej  kontroli  nad  jego 
zachowaniem. 

2/. Poddawania  psa (w wieku powyżej 3 miesięcy) raz w  roku 
przymusowemu  szczepieniu  ochronnemu  przeciwko  wściekliźnie 
w  lecznicy weterynaryjnej. 

3/. Pobrania w Urzędzie Miejskim znaczka  identyfikacyjnego 
dla psa  i umieszczenia  go na  obroży. 

4/. Zgłaszania  w administracji  lub w  lecznicy weterynaryjnej 
o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zacho
rowania  na  chorobę  zakaźną,  która  może  być  przenoszona  na 
ludzi. Psa takiego należy odosobnić  i uniemożliwić dostęp do niego 
innym  osobom. 

5/. Poddania  obserwacji psa, który skaleczył  człowieka. 
4. Zabrania  się wyprowadzania  psów  na  tereny przeznaczone  na 
place zabaw  dla dzieci  (np. do  piaskownic). 
5.  W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  rezygnacji  z  posiadania  psa 
lub  innego  zwierzęcia  domowego,  likwidacji  ślepego  miotu, 
właściciel  powinien  korzystać z możliwości  uśpienia w  lecznicy 
weterynaryjnej. 
6.  Przebywające bez  opieki  w  miejscach  publicznych  psy  i  inne 
zwierzęta domowe będą umieszczane w schronisku dla zwierząt na 
koszt  właściciela.  Właściciel  złapanego  psa  i  innego  zwierzęcia 
będzie  mógł  odebrać  go  do  7 dni  w  schronisku  dla  zwierząt  pod 
warunkiem  uregulowania  opłaty  za pobyt  psa w  schronisku. 
7. Posiadanie  zwierząt  domowych  oraz gospodarskich  nie  może 
powodować  zagrożenia  bezpieczeństwa  i czystości  w  miejscach 
publicznych  oraz uciążliwości dla właścicieli  sąsiednich  posesji. 

Wykonanie  uchwały  powierza Zarządowi  Miasta 

§8 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu 
Miasta  Ustroń. 

§9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  lipca  1997 r. 

Grunt  to czysta witryna.  Fot.  W.  Suchta 

Z a r z ą d  M ias t a  U z d r o w i s ka  Us t roń 

ogłasza  przetarg  ustny  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej 
własność Gminy  Ustroń, położonej w centrum  Ustronia, przy  ul. 
Słonecznej, ozn. nr 203/5 o pow. 0.2300 ha, zap. w KW 47861  Sądu 
Rejonowego  w  Cieszynie  z  przeznaczeniem  pod  budownictwo 
jednorodzinne. 
Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  161.000 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca  1997 r. o godz.  13tej. 
w sali nr  24 tut .  Urzędu. 
Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej  tj . 16.100 zł. należy 
wpłacić w kasie tut. Urzędu Miejskiego w dniu przetargu do godz. 
12tej. 
Bliższych  informacji udziela  Wydział  urbanistyki,  Architektury, 
Geodezji  i Gospodarki Gruntami tel. 542567. 
Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia  umowy  nota
rialnej skutkuje przepadkiem  wadium. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
ogłasza przetarg  nieograniczony 

na wykonanie sieci wodociągowej w Ustroniu w ulicach  Lipowej 
i Jesionowej o średnicy  dn  110 mm   długość 411,5 m; dn 50  mm 
długość  87  m.  Wodociąg  będzie  realizowany  w  II  etapach, 
pożądany  termin wykonania  dla zakresu  br. to dzień  30.09.1997, 
dla zakresu  1998 r.  30.05.1998 r. 
Informacje o warunkach  zamówienia  można odebrać  w  siedzibie 
Zamawiającego (cena 50 zł) pok. 33. termin składania ofert upływa 
w dniu  17.07.1997  r. o godz.  11.00, otwarcie ofert nastąpi w  dniu 
17.07.br o godz.  13.00. 

Koniec  sezonu  piłkarskiego.  Obuwie  futbolistów można  znaleźć 
w różnych miejscach.  Fot.  W.  Suchta 
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Podciśnieniowe  czyszczenie  dywa
nów, tapiccrki  meblowej  i samocho
dowej.  Ustroń,  ul.  Chałupnicza  39, 
tel.  543839. 

Kupią  pole  rolne  na  terenie  Ustro
nia  lub  okolicy.  Tel.  543924. 

PHU Mondial   Pol poleca  komplek
sowe  sprzątanie  mieszkań,  domów. 
Tel.  542198. 

Kafc lkowanie.  Staż  długoletni. 
Ustroń  tel.  543979. 

HaloTaxi całodobowo. Tel. 542198. 
Również  agencja  ochrony  mienia. 

Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 
ok. 40m2 przy os.Manhatan  na dzia
łalność  gospodarczą,  hurtownię  lub 
sklep.  Tel.  541339. 

Sprzedam  przyczepką  towarową  do 
0,5 t, z plandeką.  Tel.  543483. 

Przyjmą  młodą  osobą jako  opiekun
ką do dwuletniego  dziecka. 
Tel.541339. 

=  H u r t o w n i a 

UstrońHermanice 
oferuje:   uł Skoczowska76,  tel./fax543201 

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

Zapewniamy  dogodny  dojazd,  szybką  i miłą  obsługę  oraz 
bardzo  niskie  ceny!!.' 

Na Tyczenie klienta towar dowozimy niasnym tnmsoprtem do 20km w tej samej cenie. 
Godziny  otwarc ia  od  poniedziałku  do  soboty  7.00  —  19.00 

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

Od  poniedziałku  do  soboty  w  godz.  6.00  —  19.00 
P R Z Y J E D Ź  I   P R Z E K O N A J  S I Ę ! 

do  12  lipca   apteka  Elba przy ul.  Cieszyńskiej 
1219  lipca   apteka  „N a  Zawodziu" 

w Domu Zdrojowym ,  ul. Sanatoryjna 7. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz.  8.00 

Rodzinna przeprawa...  Fot.  W.  Suchta 
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Lornetka  nieodłączny atrybut plażowicza.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B &  K.  Heczko 

  wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
 Na skraju pustyni   kultura  ludów Maghrebu.  (do  30.08) 
 Dawny  Ustroń w grafice Bogusława  Heczki.  (30.07) 
 Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9.0016.00,  od  środy  do  czwartku 
w  godz.  9.0014.00,  soboty  od  9.0013.00,  niedziele  od  10.0016.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skal ickiej" 
3  Maja  68,  tel.  542996, 
 Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich. 
 Uroki Ziemi  Cieszyńskiejdzicjc,  ludzie, obyczaje 
(ze zbiorów  Marii  Skalickiej). 

  Najstraszliwsze  tarantule  i skorpiony  świata,  (od  1.07  do  31.08.97). 
Oddział  czynny  codzienic  od  godz.  9.00  do  19.00. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  na  „Gojach"  B&K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Galer ia  Sztuki  Współczesnej  „Zawodzie", 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  543534,  wew.  488 
Galeria czynna od poniedziałku  do piątku od 9.0016.00, w soboty  9.0013.00 
Biuro  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 
Klub  Młodzieżowy  (Budynek  Chrześcijańskiej  Fundacji  „Życic  i Misja", 
ul.  3  Maja,  tel.  544522). 

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

Imprezy  kulturalne  i  spotkania 
11 1307  Festiwal Twórczości  Religijnej  "GaudcFest". 

Szczegóły  na afiszach. 
182007  Festiwal  „Dobrej Nowiny",  Amfiteatr 

Sport 
190797  godz.  9.00  Grand  Prix  Początkujących  Tenisistów  do  lat 

16tu.  Korty  KS  „Kuźnia". 

Kino  „Zdrój"    ul. Sanatoryjna 7  (baseny),  tel. 543609 lub 543534,  wew. 471 
910.VII  16.00  Pinokio 

18.45  Angielski  pacjent 
21.30  Ścigani 

1117.VII   16.30  Mikrokosmos 
18.45  Blask  /Shine/ 
20.30  Gliniarz z metropolii 

KIN O  NOCNE: 
1 0  V I I  9 7  2 3 . 00  A n a k o n da 

17VII9 7  22.30  Duch  i mrok. 

UWAGA!  Domy  wczasowe,  hotele  itp.  —  afisze z miesięcznymi  progra
mami  imprez  odebrać  można  bezpłatnie  w  Centralnej  Informacji  Tury
stycznej,  Rynek  2,  tel.  542653. 

#F0T0IANDsc 
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filmy 
aparaty  fotografiezne 

baterie... 
£f Kodak 

a  Zawodziu'1 

u  . Sanatory jna 7 
Ust roń 

tel.  544658,  542307 
wew.  479, 

pawilon  Zakładu 
Przyrodoleczniczego 

zaprasza  cały  tydz ień 
nawet  w  NIEDZIEL Ę 

9.0019.00 



Po  raz  siódmy  odbył  się 
Marszobieg  Dookoła  Doliny 
Wisły  i po  raz  siódmy  najlep
szym  okazał  się  Włodzimierz 
Waluś z BielskaBiałej.  Zawo
dnicy  startowali  od  godz.  6 do 
8.  W.  Waluś  wystar tował 
o godz. 8 z Edwardem  Dudkiem. 
Było  wtedy  już  31 °C  i  tempe
ratura rosła. W południe  skwar 
na otwartych przestrzeniach  był 
nie do wytrzymania. 

Na  starcie  Marszobiegu 
zgłosiła  się  rekordowa  ilość 
biegaczy, bo aż 47. Jak co  roku 
biegli  pętlę  od  basenu  kąpie
lowego  na  Czantorię,  Stożek, 
Kubalonkę,  Baranią  Górę, 
Salinopol, Orłową, Równicę i do 
mety przy basenie w  Ustroniu. 
W  sumie  trasa  liczy  77  km  po 
górach,  co  przy  takiej  tempe
raturze jak w sobotę 29 czerwca, 
wydaje  się  dystansem  nie  do 

pokonania.  W sumie wycofało 
się  15  biegaczy,  jeden  z  nich 
zasłabł na trasie i musiało  inter
weniować  pogotowie.  Nie
którzy  zawodnicy  wypijali  na 
trasie  po  kilkanaście  litrów 
płynów.  Pomagali  im  turyści, 
obsługa  schronisk,  były  też 
punkty  żywieniowe  przy
gotowane przez organizatorów. 

W.  Waluś  po  swój  siódmy 
tytuł Króla Gór biegł bez prze
szkód  do  Kubalonki.  Tam 

rezygnuje  E.  Dudek.  Pod  Ba
ranią  następuje  p ierwszy 
kryzys, drugiego na  Salmopolu 
nie  udaje  się  pokonać.  Siada 
pod drzewem.  Szczęśliwie jest 
trenerem,  a jego  zawodnicy  są 
właśnie  na  Salmopolu  i  mobi
lizujągo do walki. Gdy okazuje 
się, że ma jeszcze 8 minut prze
wagi,  rozpoczyna  bieg,kryzys 
mija, a na mecie wygrywa z Kazi
mierzem  Skowrońskim  o  15 
minut. K. Skowroński był drugi 
w tym marszobiegu po raz siódmy. 
—  Dziś  nic  planowałem  do
brego  czasu.  Chodziło  tylk o 
o to żeby to przebiec.  Miałem 
ciężkie chwile, momenty zwąt
pienia, ale jak by to wyglądało 
gdybym zszedł z trasy po sze
ściu wygranych —  powiedział 
na mecie W. Waluś. —  Między 
Orłow ą  a  Równicą  było  jak 
w piecu, tak grzało. Chyba ktoś 
pogodę  z diabłem  ustalił.  Od 
marca przygotowywałem się do 
tej  imprezy. Ostatnie trzy tygo
dnie dość ciężko. Biegałem  po 
górach i byłem  przygotowany. 

Fot.  W.  Suchta 

Okazało  się,  że  jestem  dość 
twardym góralem. 
—  Biegam  bo muszę —  mówi 
Królowa  Gór Alicj a  Banasiak, 
która  jako  jedyna  pani  ukoń
czyła  Marszobieg.  —  Lubi ę 
długo, ale wolniej  biegać, i ten 
Marszobieg  bardzo mi odpo
wiada.  Słabo  czułam  się  pod 
Równicą, zabrakło  wody,  ale 
wspomogli mnie turyści. 

Wyniki:  1. W. Waluś  (6.29), 
2.  Kazimier z  Skowroński  
Dąbrowa  Górnicza  (6.44),  3. 
Edward Uchorczak Sosnowiec 
(6.46). Na 11 miejscu znalazła się 
Alicj a Banasiak z Bielska Białej 
(8.13). Ustroniacy zajęli miejsca: 
21.  Mirosław  Stec  (9.10),  27. 
Artu r   Pietrusiak  (9.45),  39. 
Andrzej   Georg  (13.20),  40. 
Franciszek  Pasterny  (13.20), 
42.  Adolf  Garncarz  (14.00). 
Najstarszym zawodnikiem, któ
ry  pokonał  trasę  Marszobiegu 
był  liczący  64  lata  Edward 
Kędzior   ze  Skoczowa,  który 
zajął 37 miejsce (12.49). 

Cała trójka  Fot.  W.  Suchta 

ROMANTYCZNY TEST 
20 czerwca  odbyły  się w  Ustroniu  dwa  biegi,  niestety  fatalna 

pogoda  sprawiła,  że  startować  zdecydowało  się niewielu  zawo
dników.  Po  południu  na  bulwarach  nad  Wisłą  rozegrano  test 
Coopera,  który  polega  na  tym,  że  biegnie  się  przez  12  minut, 
a  o  ocenie  decyduje  stosunek  wieku  do  przebytej  odległości. 
Najdłuższy  dystans,  bo  3600  m  przebiegł  Andrzej   Lukasiak 
z Cieszyna. Kolejne miejsca zajęli: 2. Stanisław Orlick i  Rudze 
3450,3. Sebastian Tomala  Cieszyn  3400. Ocenę celującą otrzymali 
też ustroniacy: Jarosław  Ficek   3200,  Adolf Garncarz   3200, 
Józel"Pilch  3200, Wojciech Spilok  3100,Tadeusz Spilok 3000. 
Ponadto z naszego miasta startowali: ocena bardzo dobra: Grze
gorz Chlebek (10 lat)  2200, Łukasz Chlebek (8 lat)  2070, ocena 
zadowalająca: Tadeusz Cholewa  2230, Korneliusz Kapolka 2050, 
Andrzej  Georg  2200. W teście wystartowali też politycy. Andrzej 
Sikora (AWS) przebiegł 2300 m i otrzymał ocenę dobrą, zaś poseł 
Unii Wolności z Mielca Zbigniew Mączka pokonał dystans 2250 
m co dało mu ocenę zadowalającą. Po biegu A. Sikora powiedział nam: 
—Znam Andrzeja Georga i podziwiam jego pasje, poza tym jestem 
turyst ą  górsk im,  p rzewodn ik iem  beskidzkim  i moje  korzen ie 
tkwi ą w Ustroniu. Ojciec był ustroniakiem, a ja zawsze  chętnie 
tu przyjeżdżam. Jest to jedno z moich ulubionych miast i cieszę 
się widząc czym się staje Ustroń. Skoro zaproponowano mi udział 
w teście, chętnie na to przystałem. Dodatkową satysfakcję mam 
z tego, że córka też wystartowała. 
W  dwie  godziny  później  na  Zawodziu  rozegrano  Bieg  Roman
tyczny „Po kwiat paproci". Tu biega się parami cały czas  trzymając 

się  za  ręce.  Niestety  biegających  pań  jest  mniej  niż  panów 
i niektórzy z braku partnerek biegli z psami na smyczy. Wyniki:  1. 
Katarzyn a Zielińska    Stefan Kalinowski  (Jastrzębie, razem 49 
lat), 2. Małgorzata Michalska  Stanisław Orlick i (Ustroń  Rudze, 
68 lat), 3 Anna  i Tadeusz Stolarczyk  (Cięcina, 67 lat), 4. Danuta 
Kondziolk a    Andrzej   Łacny  (Ustroń,  123  lata),  5.  Monik a 
Szymkiewicz    Tomasz  Słaby  (Ustroń,  37  lat),  6.  Agnieszka 
Szymkiewicz   Łukasz Dziadek  (Ustroń, 39  lat). Z psami  biegli: 
Andrzej  Georg i Adolf Garncarz, ten drugi okazał się szybszy. 

(ws) 

Fot.  W.  Suchta 
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Fot. W.  Suchta 

JASKÓŁKA 
U S T R O Ń 

ul .  Z d r o j o w a  10 
tel.  54 15 59, 

541587,  544840, 
te l . / fax  5 4  2 9  29 

Z A P R A S Z A  d o 

  C E N T R U M  O D N O W Y 
BIOLOGICZNEJ 

w r   s a u n a. 

wmr  s o l a r i u m 

wm  s i ł o w n i a 
wmr  g a b i n e t  m a s a żu 

*   KAWIARN I 
z dyskoteką  (codziennie 
w godz.  18  1 OO), 

mmm dancingi z muzyką  na 
żywo  (każda  sobota 
w  godz.  19.OO  l.OO) 

[jfjffifKPjj j 

Taki se  bajani 
Co to sie na  tym  świecie  porobiło? 
To sie dziecka  topióm,  to kogosi  auto  przejedzie,  to  kogosi 

zażgajóm  nożami,  czy  kijami  ubijóm,  to sie gdosi  wypoli,  to cosi 
kieiysi  ukradnie.  Mie  sie zdo, że kiesi  taki  rzeczy  sie  nie  trefiały. 

Prawda,  że byli  złodzieje,  prowda,  że sie komusi  trefiło nie
szczyńści  fort  sie słyszało  o ludzkich  tragedyjach.  Jednako  nie 
aż teła. Może.to skuli  tego, ze teraz mogymy  w telewizyji  obezdrzeć, 
czy w radiju  posłóchać  abo w gazecie  poczytać.  Sie mi  jednako 
zdo, że było  wiyncyj  moresu  pomiyndzy  ludziami,  wiyncyj  zgody 
a  życzliwości. 

Jako  to może  być,  żeby  dziecka  nie uszanowały  lojców,  a łoj
cowie  swoji  dziecka. 

Byłach  w jednym  domu,  paniczkajuż  mo  isto z  łosiemdziesiąt 
siedym  roków  i wszystko  poradzi  jeszcze  kole  chalpy  zrobić, 
a jeszcze  młodym  warzi  i piere.  Jesi  bych miała  dożyć  tych  roków, 
chcialabych  mieć  te siłe,  by kole  siebie  poradzić  se  wszystko 
zrobić. 

Tego  dnia,  co my tam byli z Jozefkym,  ta starszo  paniczka 
narzykala,  że jakosi  je  nimocno.  Posiadowała  /jakby  nas  nie 
było  isto  by se  legła/  a chytała  sie za  bok,  ciężko  oddychała. 
Prziyszła  jejo  cera   prawióm  na nióm  generał   i ta  paniczka 
prawi,  że je  nimocno.  A tyn  „generał":  a co mamie  je,  jo  też  je 
tako  nimocno,  a łobiod już  je,  bo mi sie  śpiycho,  a czy synek  mo 
wybiglowanóm  koszule,  łón tu zaroz  bydzie. 

Jak cera poszła,  ta paniczka  prawi:  myśłałach,  że mie  zawiezie 
do dochtora,  bo jo  ni móm  siły  iś sama,  że dostanym  jakiś  i  łyki. 
W  inkszym  dómu,  ale toch jyny  słyszała,  bo tej rodziny  tak nie 
znóm, prawióm,  że to zaś starszo paniczka  je  takim  „generałem  ", 
że  tak swoji  dziecka  sztrofuje,  chocioż  to już  wielki  konie. 

I  tak se myślym.  Jako  to je?  Ci ludzie  przeca  chodzóm  do 
kościoła,  rzykajóm,  tacy  sóm pobożni.  To je  wszystko  na  pokoz, 
bo żodnego  uszanowanio  do swojich  ni majom.  Tak mi sie  miersko 
zrobiło.  Z mojóm  znómóm,  coch  tak rozprawiała,  że ni ma  tej 
radości  co kiesi,  ani  ludzie  sie ku sobie  ni majom,  to mi prawi,  to 
ci  sie  jyny  zdo,  że wszystko  co było  downi  je  lepsze,  boś była 
młodo,  zdrowo.  Może  to i  prowda. 

Jako  to mi mama  prawiła  kiesi,  że podciepów  już ni ma, że 
podciepy  nie  urosnóm,  że zustowajóm  jyny  taki  małe  kyrczki,  to 
sie  mi zdo, że to mógło  być  downi.  Teraz sie  wszystko  odmiynilo 
i że ta zmora  fórt  chodzi  po świecie  i podklodo  podciepy  do 
chałp.  Że taki podciepy  poradzóm  urosnyć  i żyjóm  miyndzy  nami. 
Tymuje  tela plugastwa  i pieróństwa  rozmańtego. 

Tak smutno  żech  tu nabajala,  ale inkszy  roz napiszym  cosi 
wiesielszego.  H(mka  {()d  £liwków 

POZIOMO :  1) czasem  trafia na kamień 4) często  powraca 6) 
element  umundurowania  8) najsłynniejszy piłkarz 9) mostek na 
statek 10)wkawiarni  11) miazga owocowa 12) fakty, rzeczywistość 
13) wcięty wiersz 14)znak, wróżba 15) stolica Górnego Śląska 16) 
blask pożaru (wspak)  17) reguluje procesy życiowe 18) nagi obraz 
19) komediopisarz  rzymski 20) sąsiadka Europy 

PIONOWO:  1) przyroda  wodna 2) zwisa  w jaskini  3) miasto 
włoskie 4) teatralna muza 5) nowela B. Prusa 6) półwysep grecki 
7) na kosztowności  11) poeta ojczyźniany  13) stokroć cenny 14) 
kwaśna  przyprawa 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi 
oczekujemy do 30 lipca br. 

Rozwiązan ie  Krzyżówki  Nr 24 

M A R SZ  W O L N O Ś CI 

Nagrodą  20 zł otrzymuje  ANNA  KUBIE Ń  z  Ustronia, 
ul. Folwarczna 28. Zapraszamy do redakcji. 
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