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Rozmowa z Waldemarem  Dlugokęckim,  kierownikiem 

Regionalnego Leśnego Ośrodka  Edukacji 
Ekologicznej   „Leśnik " 

—  Remont „Leśnika "  trw a ju ż ponad dwa  lata. Kiedy się skoń
czy? 
—  Dwa budynki  sąjeszcze w  remoncie,  to jest około 42  dodatko
wych  miejsc.  Sądzę,  że  ukończymy  remont  do  sezonu  letniego 
i wtedy będziemy mieli około stu miejsc. 
—  Z zewnątrz „Leśnik "  nic przypomina w niczym innych domów 
w Jaszowcu, ani też architektur y  tego domu sprzed  remontu. 
—  Goście,  którzy  nas  ponownie  odwiedzają, nie  mogą  tu  trafić. 
Nie poznają domu.  Przede wszystkim zmieniły  się dachy, które są 
inne niż w całym  Jaszowcu. 
—  Na jakich zasadach  funkcjonuj e ten  dom? 
—  Należy  do  Lasów  Państwowych,  bezpośrednio  podlega  pod 
Nadleśnictwo Ustroń, a jajestem tylko kierownikiem  tego ośrodka. 
—  Czy  w  takim  razie  jest  to  dom  tylk o  dla  leśników,  czy  też 
miejsca  noclegowe sprzedajecie  wszystkim? 
—  W  większości  przebywają  u nas  leśnicy,  ale dom jest  otwarty 
dla wszystkich  gości, obojętnie czy to na wczasy, czy na  kolonie. 
Organizujemy też konferencje i szkolenia   na tego typu usługi jest 
bardzo duże  zapotrzebowanie. 
—  Rozumiem,  że są  to konferencje  organizowane  przez  Lasy 
Państwowe? 
— Nie tylko. W większości jednak bazujemy na leśnikach. W kwiet
niu odbędzie się konferencja leśników z Finlandii, Czech,  Austrii, 
Ukrainy, Białorusi  i Polski, natomiast w maju zapowiada się u nas 
pierwsza konferencja bałtycka na temat zapobiegania pożarów  la
sów. 
— Jest to więc ośrodek reprezentacyjny  Lasów  Państwowych? 
—  Tak. Stąd taki  standard  pomieszczeń,  szczególnie  socjalnych. 
—  Co uległo w „Leśniku "  największej   zmianie? 
—  Przede wszystkim  powstała  sala konferencyjna. Dawniej  była 
świetlica  zbudowana  w  latach  60. Teraz jest już  inne  zapotrzebo
wanie  sala konferencyjna musi posiadać odpowiednie  oświetle
nie,  nagłośnienie.  Dawniej  byliśmy  ośrodkiem  szkoleniowo 
wypoczynkowym,  w  tej  chwili  powstaje  tu  regionalny  ośrodek 
edukacji  ekologicznej.  Przewiduje się wiele szkoleń  grupowych, 
zajęcia dla szkół,  lekcje pokazowe. 
— Takie zajęcia będą chyba dość drogo  kosztować? 
—  Raczej nie. Opłaty będą  symboliczne. Chodzi  o  propagowanie 
ekologii,  przede wszystkim  o ochronę  lasów. 
— Czy zajęcia będą  dostępne dla wszystkich? Chodzi mi tu szcze
gólnie o szkoły z Ustronia. W jaki m stopniu będą  mogły  korzy
stać z ośrodka  ekologicznego? 
—  Jest otwarty dla wszystkich.  Pan Czarnota  z Nadleśnictwa  bę
dzie prowadził  lekcje na temat ochrony  lasów. Przy naszym  ośrod
ku  rozpoczyna  się  też  ścieżka  leśna  „Skalica",  prowadząca  do 
starego  kamieniołomu  i koło  stacji  CPN  do  Polany.  Ponadto 
w naszym  ośrodku  będą pokazane zwierzęta  występujące na  tym 

(cd. na  sir.  2) 

Gdy zdawało się, że tej zimy śniegu już nie będzie, w Dzień  Kobiet 
nastąpiło wyraźne  ochłodzenie,  następnego  zaś dnia  cały  Ustroń 
pokrył  się  kilkucentymetrową  warstwą  śniegu.  Niestety  topniał 
szybko,  a o uprawianiu jakiegokolwiek  sportu  zimowego  można 
było jedynie pomarzyć.  Fot.  W.  Suchta 

Uwaga!!!  Wielk a  wysprzedaż  po  obniżonej   cenie: 
konfekcja,  pasmanteria  i buty.  Wanda  Heczko, 

UstrońHermianice,  ul.  Jaśminowa 1. 
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terenie, przekroje glebowe.  Dodajmy, że w  Ustroniu  mamy  Leśny 
Kompleks  promocyjny. 

Powiedzmy  konkretnie.  W jak i  sposób dzieci z  ustrońskich 
szkól  mogą  uczestniczyć  w  prelekcjach? 
—  Uzgadniają wcześniej  termin  i w każdej chwili  można  przepro
wadzić  wykład  i spacer  ścieżką  leśną.  Można  dzwonić  do  nadle
śniczego  lub do  mnie. 
—  Czy  jest to możliwe  tej   wiosny? 
—  Tak. 
—  Il e  trw a  taki e szkolenie  z przejściem  ścieżką? 
— Około trzech godzin, aby spokojnie wszystko zobaczyć  i omówić. 
—  Jak  każdy  dom  wczasowy  nastawiacie  się  również  na  tury 
stów. Kt o odwiedza wasz dom, oczywiście poza  leśnikami? 
—  Trafiają do nas w większości  ludzie, którzy już  tu byli. Pracują 
tu już siódmy  rok  i przez ten czas zauważyłem, że dla gości  bardzo 
ważne jest wyżywienie  i warunki  socjalne. 
—  Oferujecie jakieś specjalne  potrawy? 
—  Raczej nie. Sporadycznie pojawia się dziczyzna. Zresztą  goście 
czytający  w  jadłospisie,  że  podajemy  dziczyznę,  patrzą  na  to 
z przymrużeniem  oka. Są oczywiście  tacy, którzy w „Leśniku" ży
czą sobie  dziczyzny. 
—  Tej  zimy nie mieliśmy śniegu. W jak i  sposób odbiło się to na 
interesach domu, któr y pan  prowadzi? 
—  Nie narzekam.  Co prawda  korzystam  na razie z  pięćdziesięciu 
paru miejsc  lecz nie było kłopotów. Oby zawsze  tak było.  Zorgani
zowaliśmy zimowiska dla dzieci. 
—  Czyli  dom wypełniły  Lasy  Państwowe.  Ja jednak  myślałem 
o gościach  spoza  resortu. Czy  ich  też było  dużo? 
—  Jak co roku w czasie Świąt Bożego Narodzenia  i Nowego  Roku 
jest  bardzo  dobrze,  w  styczniu  też  goście  dopisali,  a w  lutym  po 
wyjeździe  dzieci  z zimowisk,  też  nie  było  pusto,  odbyły  się  dwa 
szkolenia  resortowe. Zdarzyła  się nawet  taka sytuacja, że  przyszli 
do  mnie  goście,  a ja  nie  miałem  już  wolnych  miejsc.  Co  gorsza 
wolnych  miejsc  nie  było  w  okolicznych  domach  i dopiero  udało 
się coś załatwić w Domu  Nauczyciela,  który jest przed  remontem. 
—  Jak w  taki m  razie będzie wyglądał  „Leśnik "  po  remoncie? 
Jak  będzie wyglądać  otoczenie  tego domu,  któr e  teraz,  trzeba 
stwierdzić,  jest niezbyt  estetyczne? 

Fot.  W.  Suchta 

Jest  to jeszcze  plac  budowy  i trudno  by  wyglądał  on  inaczej. 
Zaczynamy już wszystko porządkować, wyrównywać.  Będzie  dużo 
zieleni, plac zabaw, dodatkowy  parking,  gdyż  ludzie przyjeżdżają 
samochodami  i chcą je mieć jak  najbliżej miejsca  pobytu. 
—  Nie  dojdzie  więc  do  sytuacji,  gdy  otoczenie  wokół  ośrodka 
edukacji ekologiczne będzie brudn e lub  zabetonowane? 
—  Nie ma takiej możliwości.  Myślę że do końca września  wszyst
kie prace zakończymy  i ośrodek  oraz jego otoczenie będzie  wyglą
dał  tak  jak  na  to  wskazuje  nazwa.  W  sumie  będzie  to  ciekawe 
miejsce ze ścieżką  leśną, którą już  dziś wielu  ludzi  się  interesuje. 
Pojawiły się wokół  salamandry,  nawet jedna  dostała  się  kanałami 
do  łazienki. 
—  Goście chyba nie są zachwyceni gdy widzą gada w  łazience? 
—  To stało się podczas  zimowiska  dzieci,  które nie dały  nic  sala
mandrze zrobić. Pilnowały jej, a potem ją  wypuściły. 
—  Czy współpracuje pan z innymi domami w  Jaszowcu? 
—  Tak. Najczęściej jest  to wymiana  miejsc. W tej chwili  organizu
ję,  jak  już  wspominałem,  dwie  duże  konferencje.  Nie  mam  tylu 
miejsc  hotelowych,  więc  moi  goście  będą  przebywać  w  okolicz
nych  domach. 
—  W Jaszowcu ośrodki współpracują ze sobą. Podobnie jest na 
Zawodziu. Trudn o jednak mówić o współpracy wszystkich w mie
ście prowadzących  hotele, sanatoria, domy wczasowe.  Szczegól
nie trudn o zauważyć współpracę Jaszowca  i Zawodzia. Jaka  jest 
tego  przyczyna? 
—  Zawodzie  jest  nowsze  i były  tam  o  wiele  lepsze  warunki  niż 
w  Jaszowcu.  Nasze  domy  powstawały  w  latach  60,  na  Zawodziu 
w 70. Tam były  lepsze warunki, a koszty pobytu  są takie same.  To 
powodowało,  że traciliśmy gości. Teraz wracają do  nas. 
—  Czy te nieporozumienia  tylk o z tego  wynikają ? 
—  Nie. Gdy tworzono Centralną  Informację i Recepcję,  troszeczkę 
zapomniano  o Jaszowcu.  Nie  wiem  dlaczego  tak  się  stało.  Może 
w  grę wchodziła  konkurencja,  a może  było  tak, że Zawodzie  jest 
bliżej centrum  i łatwiej tam wszystko załatwić.  W Jaszowcu  domy 
są już  dobrze  wyposażone,  a to czego  brak,  to  infrastruktura.  Nie 
ma ogólnej restauracji, kawiarni.  Dobrze, że nasi goście mogą  ko
rzystać z basenu w „Mazowszu".  Przyjeżdżają ludzie, ale gdzie oni 
mają pójść. 
—  Może  wspólne  działania  wszystkich  ludzi  zajmujących  się 
turyst y ką w Ustroniu  byłyby pożyteczne dla ogółu  i dla  każdego 
z  osobna? 
—  Na pewno. Taka współpraca jednak  kuleje. W  Wiśle  inaczej  to 
wygląda  i widać  tam  wspólne  działania.  Jest  jakaś  taka  dziwna 
specyfika  Ustronia. 
—  A jak pan ocenia władze  miasta? 
—Jaszowiec  pozostaje niestety  w cieniu Zawodzia.  Tam są  chod
niki , oświetlenie,  rzeczy, o które my się upominamy  od  lat.  Chod
nik przy  ul. Turystycznej miał powstać. Zbieraliśmy  podpisy  i nic 
z tego  nie wyszło.  A jest  to  typowo  dzielnica  wypoczynkowa. 
—  Jednak, jak pan  mówił, nie macie problemu  z  wypełnieniem 
domów. 
—  Ludzie  lubią  tu przebywać,  powietrze jest na pewno  lepsze  niż 
na Zawodziu.  Tam jest za dużo betonu, a goście  tego nie  lubią. Tu 
jest więcej zieleni, jest  spokojniej, jest  to jednak  dzielnica  zanie
dbana.  Naszych  gości  nie  obchodzą  stosunki  w  Ustroniu,  lecz  to 
jak wygląda miejsce, do którego przyjechali  wypoczywać. 
—  Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał: Wojsław Suchta 
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Ochotn icze  St raże  Pożarne 
w gminie Goleszów  liczą ponad 
500  członków.  Działa  9  jedno
stek w Bażanowicach,  Cisowni
cy, Dzięgielowie,  Godziszowie, 
Goleszowie, Kisielowie,  Koza
kowicach, Lesznej Górnej i Puń
cowie oraz zakładowa OSP przy 
goleszowskiej  fabryce  Elektro
narzędziCelma  SA. 

Sprawa przejęcia Zameczku  na 
Zadnim  Groniu  w  Wiśle  Czar
nem  przez  Urząd  Prezydenta 
utknęła  w  martwym  punkcie. 
Obiekt  eksp loatu je  obecnie 
agencja  turystyczna  z  Jastrzę
bia  Zdroju.  Władze  Wisły  wy
rażają obawy  o zachowanie  za
bytkowej wartości  Zameczku. 

Kilkaset aut skontrolowały  lot
ne  patrole  złożone  z  celników, 
policji  i strażników  granicznych 
w  ostatnich  kilkunastu  dniach. 

Poza  przejściami  granicznymi 
wyłowiono  z bagażników  i  to
reb blisko  2000  litrów  różnego 
alkoholu  przemyconego  zza 
Olzy. Akcje mają być  kontynu
owane. 

Aktywną  działalność  prowadzi 
Cieszyńskie  Towarzystwo  Fo
tograficzne, skupiające kilkuna
stu  członków.  CTF  organizuje 
wystawy  prac  swoich  człon
ków, głównie w  nadolziańskim 
grodzie. Fotografie prezentowa
ne były  też w Lucernie  i Genk. 

Struktura Kościoła  katolickiego 
w  Cieszyńskiem  składa  się z 6 
Dekanatów,  w  których  jest  51 
parafii ze 115 kapłanami.  17 księ
ży  nosi  godność  kanonika. 
W  regionie jest  59  świątyń,  24 
kaplic  i 49  cmentarzy.  Wspól
nota wiernych  liczy  115  tys. 

Od 5 lat Technikum  Mechanicz
ne w Cieszynie utrzymuje  kon
takty ze szkołą  wielozawodową 
w  Bonn. 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
21  lutego  1998 r. 

Małgorzata  Kopiecka   Ochotnik  i Bolesław  Bry ś    Koniaków 
Sylwia  Misztal    Ustroń  i Zbigniew  Kostrzewa    Szczepanów 

  O  <>
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 

Kazimier z  Michalski ,  lat  93,  ul.  Nadrzeczna  45 
Helena  Zahraj ,  lat  90,  ul.  3  Maja  50 

Parking  przy  fili i  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Kopernika  to 
dogodne  miejsce  na  zostawianie  samochodu,  gdy  mamy  coś  do 
załatwienia  w  centrum  miasta.  Niestety  od  pewnego  czasu  prze
znaczony jest  tylko dla pracowników  szkoły. Przy wjeździe  posta
wiono  znak  zakazu  ruchu,  a  osoby  uprawnione  do  parkowania 
powinny  posiadać  odpowiedni  identyfikator. Funkcjonariusze  SM 
prowadzą  w  tym  miejscu  codzienne  kontrole  na  razie  pouczając 
kierowców.  Właściciele  samochodów  będą musieli jednak  zmienić 
przyzwyczajenia  i miejsce  parkowania,  bo  niedługo  posypią  się 
mandaty.  Fot.  W.  Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Helena  Pasterny,  lat  77,  ul.  Polańska  85 
Elżbieta  Mendroch,  lat  70, ul.  Konopnickiej  32/12 
Kazimier z  Kaspura,  lat  48,  Os.  Manhatan  8/37 
Józef  Golisz,  lat  65,  ul.  Fabryczna  22/4 
Lidi a  Kędzior,  lat 41, ul.  Wiosenna  4 
Krzysztof  Cieślar,  7  msc.,  ul.  Chabrów  12/16 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  HECZKO 

27.02.98  r. 
O  godz.  10.00  na  ul.  Kojzara, 
kierujący fiatem  126p  mieszka
niec  Ustronia,  zajechał  drogę 
mieszkańcowi  naszego  miasta 
j a d ą c e mu  fo rdem  t rans i tem. 
Sprawcę kolizji ukarano  manda
tem w wysokości  80  zł. 
28.02.98  r. 
O  godz.  18.45 na  skrzyżowaniu 
ulic Daszyńskiego z Cieszyńską, 
kierujący oplem  corsąmieszka
n iec  D r o g o m y ś la  w y m u s ił 
pierwszeństwo  przejazdu  i  do
prowadził do kolizji z mieszkań
cem  Wadowic jadącym  peuge
otem.  Sprawcę  kolizj i  ukarano 
mandatem  w  wysokości  500  zł. 
1/2.03.98  r. 
Dokonano  włamania  do  W DW 
Hermanice. Rabusie po  wybiciu 
szyby  skradli:  wieżę  stereofo
niczną, głośniki,  kasę  f iskalną, 

i  walkmana,  wzmacniacz  samo
chodowy  i kasetkę  z  gotówką. 
Straty oszacowano  na około  12 
tys. zł.  Kasę  fiskalną  i  kasetkę  z 
pieniędzmi  odzyskano,  bowiem 
sprawcy  porzucili  j e  podczas 
ucieczki. 
2.03.98  r. 
O  godz.  13.00 na  skrzyżowaniu 
ulic Kościelnej z  Daszyńskiego, 
kierujący fiatem  126p  mieszka

Fragment  obecnej  ulicy  Daszyńskiego  z początku XX  w.  Budynki 
po  lewej  stronie  istnieją  do  dziś  (sklepy),  drewniane  chaty  po 
stronie  prawej wyburzono  w  latach  20. 

niec  Ustronia  zajechał  drogę 
mieszkańcowi  Jastrzębia  Zdro
j u  j a d ą c e mu  c i n q u e c e n t o. 
Sprawcę kolizj i ukarano  manda
tem w wysokości  50  zł. 
2.03.98  r. 
0  godz.  13.30 na ul. Cieszyńskiej 
samochód  ciężarowy  star  prze
wożący  koparkę  nie  zachował 
należytej  ostrożności  i  dopro
wadził do zerwania przebiegają
cego  nad  jezdnią  kabla  telefo
n icznego,  p rzewraca jąc  słup 
1  powodując  duże  utrudnienie 
w ruchu drogowym. Sprawa znaj
dzie swój epilog w  kolegium. 
2.03.98  r. 
O  godz.  15.30  na  ul.  Skoczow
skiej zatrzymano znajdującego 
się w stanie nietrzeźwym  miesz
kańca Ustronia, kierującego fia
tem  126p. Wynik  badania  alko
metrem   0,65  prom. 
2.03.98  r. 
O  godz.  19.20 na  skrzyżowaniu 
ulic  Leśnej  i Źródlanej  obywa
tel Ukrainy  kierujący VW  trans
porterem,  zajechał  drogę  i  do
prowadził  do kolizj i z  obywate
lem  Niemiec  jadącym  BMW. 
Sprawcę kolizji ukarano  manda
tem  w wysokości  50 zł.  (mp) 

Funkjonariusze Policji w Ustroniu 
znaleźli radioodtwarzacz samocho
dowy marki MTC bez panelu  czo
łowego.  Właścic iela  prosimy 
o kontakt  z policją. Tel.  543413. 

27.02. —  W trakcie kontroli  tar
gowiska  obywatelowi  Rumunii 
nakazano  opuszczen ie  placu 
targowego  za  zakłócanie  po
rządku  publicznego. 
—  Interweniowano  na  ul.  Da
szyńskiego w sprawie  wyłudza
nia  pieniędzy  na  alkohol  przez 
pięciu  mężczyzn. 
—  Nakazano  zaprowadzen ie 
porządku  na  jednej  z  posesji 
przy  ul. Słonecznej.  Składowa
ne  przed  posesją  pocięte  drze
wo  zostało  uprzątnięte. 
1.03.  —  Nałożono  blokadę  na 
koła  samochodu,  który  stał  na 
pasach  na  ul.  3  Maja  utrudnia
jąc  ruch  pieszych.  K ie rowcę 
ukarano mandatem  w wys. 50 zł. 
—  Kontrolowano  Równicę.  In
terweniowano  w  dwóch  przy
padkach  w  sprawie wyjazdu  na 
szczyt  autobusów. 
2.03. —  Na wniosek  mieszkań
ców, wspólnie  z  pracownikiem 
Wydziału  Ochrony  Środowiska 
UM , przeprowadzono  wizją  lo
kalną  w  Hermanicach  w  spra
wi e obcinania  gałęzi. 
—  Przeprowadzono  kontro lę 
porządkową  w  Hermanicach. 
Wystawiono  wezwania  na  ko
mendę trzem kierowcom,  którzy 
na  osiedlu  domków  jednoro

dzinnych  nie stosują się do  zna
ku  zakazu  w jazdu  po jazdów 
powyżej  2,5t. 
—  Nakazano  zaprowadzenie 
porządku  na  jednej  z  posesji 
przy ul. 3 Maja, na której  pano
wał  duży  bałagan. 
4 . 0 3.  —  I n t e r w e n i o w a no 
w sprawie palenia ogniska  przez 
dzieci  na  os.  Centrum.  Sprawę 
zgłosili  zaniepokojeni  miesz
kańcy,  ponieważ  dzieci  bawiły 
się przy  reduktorze  gazu.  (mn) 

Firma  Handlowo 
Konfekcyjna  „RAJ" 

OFERUJE: 

DLA PSÓW 
iKOTÓW 

*   mięsa  podrobowe 

(mrożonki) 

  kości  miełone  dla  kur 

NABY Ć  MOŻNA : 
w sklepie f irmowym  Bład

nice  Dolne  100  koło  OSP. 

i  pawi lon ie  hand lowym 

„ R O M E R"  w  Ustroniu  na 

os.  Manhatan. 
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Fot.  W.  Suchta 

PEŁN A  GOTOWOŚĆ 
1  marcajako pierwsi  w Ustroniu  na dorocznym  zebraniu  spra

wozdawczym  spotkali  się strażacy  z Nierodzimia.  Obrady  prowa
dził prezes OSP Józef Pindór.  Uczestniczyli  w nich  też  zaproszeni 
goście: komendant  miejski OSP Mirosław  Melcer, Jan  Maciejow
ski  z  OSP  Polana,  Paweł  Dustor  i Jan  Pawlina  z  OSP  Centrum, 
Karol  Cholewa  i  Karol  Krysta  z  OSP  Lipowiec.  Władze  miasta 
reprezentował  zastępca burmistrza  Tadeusz Duda, który jest  rów
nocześnie członkiem jednostki  OSP w  Nierodzimiu. 

Na wstępie za akcję powodziową  złotą odznakę  otrzymał  Józef 
Paszek,  a Karola  Drabinę nagrodzono  za  utrzymanie  samochodu 
pożarniczego  w  gotowości. 

Sprawozdanie  zarządu przedstawił  zastępca  prezesa OSP  Nie
rodzim Franciszek Ciemała. Podkreślił pozytywne zmiany  związa
ne z przekazaniem  OSP  samorządom,  mówił  też  o ostatnim  roku 
działalności.  Szczególnie  ważny  był udział strażaków w akcji  po
wodziowej, uczestniczono  też w  szkoleniach,  zawodach  pożarni
czych,  w  uroczystościach  kościelnych  i patriotycznych,  strażacy 
pomagali  w  organizacji  imprez  artystycznych.  W  ubiegłym  roku 
zorganizowano  dwa  festyny,  wymalowano  strażnicę,  zakupiono 

nowe  mundury.  31  grudnia  1997  r.  w  nierodzimskiej  jednostce 
było 43 członków zwyczajnych  i 22 członków  wspierających. 

W  dyskusji  T.  Duda  podkreślił  dobrą  współpracę  strażaków 
z samorządem, wyraził zadowolenie z istnienia w Nierodzimiu  dru
żyny młodzieżowej OSP, dziękował strażakom za pracę w  ubiegłym 
roku. Józef Balcar zwrócił  się do obecnych  na sali  członków  dru
żyny  młodzieżowej  i zachęcał  ich do  dobrego  przygotowania  się 
do konkursu  „Młodzież zapobiega pożarom".  M. Melcer  natomiast 
pochwalił  strażaków  za dobre  przygotowanie  sprzętu  silnikowe
go, dziękował  za ubiegłoroczny  trud, zaznaczył  także pewne  nie
pokojące zjawiska, jak  choćby  brak  dobrej współpracy  naczelnika 
OSP  w  Nierodzimiu  z  komendantem  miejskim  OSP.  Jednostka 
z Nierodzimia należy do krajowego związku ratownictwa  i dlatego 
nie można  zaniedbywać  pewnych  działań  prowadzących  do  peł
nej gotowości. Przede wszystkim  w Nierodzimiu jest za mało  kie
rowców  mogących  uczestniczyć  w  akcjach. 

W  tym  roku  strażacy  planują  remont  dachu,  chcą  wystąpić  do 
władz  miasta  o zezwolenie  na  prowadzenie  parkingu  nad  Wisłą, 
tradycyjnie będą uczestniczyć w świętach,  imprezach  kulturalnych 
i zawodach.  Stwierdzono  też, że należy  dalej się szkolić.  W  głoso
waniu  udzielono zarządowi  absolutorium. 

(ws) 

K  l i i i  I I 
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Fot.  W.  Suchta 

DOTRZYMUJEMY  SŁOWA 
Na  początku  marca  przypa

da  85  rocznica  urodzin  Józefa 
Pilcha.  Pięć  lat temu  80te  uro
dziny  obchodziliśmy  wraz  z ju

JOZEF  PILC H 
1913

HISTORYK ,  PUBLICYST A 
BIBLIOFI L 

BADAC Z  I  POPULARYZATO R 
DZIEJÓ W  MIAST A  I  REGION U 

DZIAŁAC Z  KULTUR Y 
I   SPÓŁDZIELCZOŚC I 

Projekt  tablicy 
— Karo l  Kubala 

bilatem  i  licznym  gronem  ro
dziny oraz przyjaciół w  Muzeum 
Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Orga
nizatorzy  tamtych  uroczystości 
deklarowali  się  wówczas,  że 
urządzą  mu  jeszcze  niejedną 
imprezę. 

Dziś  nie  ma  go  już  niestety 
wśród  nas. Ten wielce  zasłużo
ny dla naszego miasta  człowiek 
należy  do  przeszłości.  Aby 
uczcić jego pamięć, na  wieczor
nicy  zorganizowanej  w  pierw
szą rocznicę jego śmierci  posta
nowiono, że  będzie  przeprowa
dzać  się  cyklicznie  Konkurs 
Wiedzy  o  Ustroniu  nazwany 
jego  imieniem  dla  uczniów 
ustrońskich  szkół  podstawo
wych.  Pytania  dotyczyć  będą 
działalności  zawodowej,  spo
łecznej  i pisarstwa  Józefa  Pil
cha oraz  historii  Kuźni  Ustroń, 
która w  ubiegłym  roku  obcho
dziła 225lecie  działalności. 

Wręczenie  nagród  laure
atom  tego Konkursu  nastąpi  20 

marca  podczas  uroczystości 
odsłonięcia  tablicy  pamiątko
wej poświęconej Józefowi  Pil
chowi. Muzeum jest  inicjatorem 
i głównym  organizatorem  tego 
przedsięwzięcia.  Dotrzymujemy 
w  ten  sposób  słowa  danego  na 
wieczornicy  przed  pięciu  laty, 
że uczcimyjego  kolejnyjubile
usz,  choć  wówczas  zapewne 
nikt nie myślał, że będzie to uro
czystość  bez jego  udziału. 

Pamiętamy o Józefie  Pilchu, 
który  całe  swoje  długie  życie 
poświęcił  na utrwalanie  pamię
ci  o  ludziach  i  wydarzeniach 
z  przeszłości  naszej miejscowo
SC1  Lidi a  Szkaradnik 

NOWY 
PRZEWODNICZĄCY 

W  dniu  3 marca  odbyło  się 
posiedzenie  Zarządu  Osiedla 
w  N i e r o d z i m i u,  w  k tó rym 
uczestniczył  zastępca  burmi
strza miasta Tadeusz Duda  oraz 
radny z terenu Nierodzimia Aloj 
zy  Sikora.  Do tychczasowa 
przewodnicząca Zarządu  złoży
ła  rezygnację,  a  nowym  prze
w o d n i c z ą c ym  został  Józef 
Kurowski .  W  dyskusji  poru
szono tematy związane z reinon
tami  d róg,  w y k o n a n i em 
chodnika  wzdłuż  ul.  Szerokiej, 
sprawą  telefonów  na  ul.  Blad
nickiej.  Poruszono  też  tematy 
związane z przewidywaną  refor
mą oświaty  i administracji. 

1 
W 

p r c p c n u Je  k o r z y s t a n ie  z  p r z e w o zu  i»r«icc>v 
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45 sesja Rady Miejskiej tej kadencji odbyła się 27 lutego.  Obra
dy prowadził przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz. Przed  sesją 
radnym  został  doręczony  obszerny  materiał  dotyczący  oczysz
czania miasta  i wywozu  odpadów  komunalnych,  (w jednym  z naj
bliższych  numerów  przedstawimy  najistotniejsze fragmenty  tego 
materiału). Chodziło  głównie o przedstawienie kosztów tej działal
ności  prowadzonej od ponad  roku  przez Zakład  Usług  Komunal
nych  (wcześniej  zajmowała  się  tym  firma  prywatna  TrosEko). 
W  imieniu Komisji Ochrony  Środowiska Józef Waszek  stwierdził, 
że zaprezentowana  analiza  została  pozytywnie  oceniona,  dobrze 
byłoby  jednak,  gdyby  została  poszerzona  o  wykaz  podmiotów 
gospodarczych,  które  mają  podpisaną  umowę  na wywóz  śmieci. 
Halin a Dzierżewicz mówiła natomiast, że dla niej analiza jest  nie
czytelna  i wyobrażała  sobie, że będzie  to bardziej klarowne.  Zaj
mujący się w ZUK tą działalnością  Alojzy Sikora jest  równocześnie 
radnym. Wyjaśniał więc na bieżąco wątpliwości. Powiedział też, że 
gdyby przeliczyć  na podstawie  lat, gdy wywozem  zajmowało  się 
TrosEko,  to obecnie byłoby  to droższe o 57.000 zł. Oczywiście  są 
dziś takie wydatki, jak  np. budowa  stacji przeładunkowej, ale  by
łyby konieczne także niezależnie od firmy zajmującej się wywozem 
śmieci z miasta. Anna  Borowiecka  miała wątpliwości, czy  miasto 
dość  dokładnie  kontroluje  wywóz  śmieci  od  podmiotów  gospo
darczych, które mogą spisywać umowy  z różnymi  przewoźnikami. 
Może się więc zdarzyć, że jakaś  firma  będzie śmieci podrzucać  lub 
wyrzucać do  lasu  i nikt tego nie wychwyci.  A. Sikora  odpowiadał, 
że  prowadzi  się  działania  kontrolne,  a  w  przypadku,  gdy  np. 
z  domu  wywozi  się  bardzo  dużo  śmieci,  a  z  firmy  prowadzonej 
przez mieszkających w tym domu  bardzo mało,  informuje się straż 
miejską, która przeprowadza  kontrole.  Gdy  radni zaczęli  dyskuto
wać o kontenerach  i ich umiejscowieniu, zastępca Tadeusz  Duda 
wyjaśnił,  że  kontenery  będą  stopniowo  likwidowane,  gdy  akcja 
„segregacji u źródeł" zostanie w pełni wprowadzona w całym  mie
ście.  Stanisław  Malin a  zwrócił  uwagę  na  niższy  przyrost  ilości 
śmieci w budynkach wielorodzinnych,  gdzie płaci  się więcej niż w 
domach jednorodzinnych.  Dlatego jego  zdaniem  należy dążyć do 
jednolitego podatku  obowiązującego w całym mieście. Na  zakoń
czenie dyskusji  F. Korcz  zauważył,  że cały proces wywozu  odpa
dów  komunalnych  musi  być  stale  doskonalony,  a  może  wkrótce 
uda się wprowadzić  rozwiązania, które zadowolą  wszystkich,  choć 
podkreślić  należy, że cieszą  oszczędności. 

Najdłużej na sesji radni dyskutowali  nad zmianami  w  budżecie 
miasta, a konkretnie nad zmianą  dotyczącą kary, którą miasto  musi 
zapłacić. Okazało się bowiem, że UM wydał decyzję lokalizacyjną 
na  powstanie  zakładu  produkcyjnego,  gdy  natomiast  po  rozpo
częciu  produkcji  mieszkańcy  okolicznych  posesji  zaczęli  prote
stować,  a  wojewoda  wydał  decyzję  wstrzymującą  w  zakładzie 
produkcję przetworów  garmażeryjnych.  Właściciel  zakładu  wy
stąpił o odszkodowanie,  gdyż zainwestował  pieniądze, a  obecnie 
nie może prowadzić  produkcji. Po dość przewlekłym  procesie  od
wołań  w  ostateczności  Wojewoda  Bielski  na podstawie  wniosku 
zainteresowanego  wydał  decyzję  zobowiązującą  miasto  do  wy
płacenia  odszkodowania  w  wysokości  69.332  zł.  Stąd  koniecz
ność zmian w budżecie miasta  i wprowadzenia  tam  odpowiedniego 
paragrafu, z którego odszkodowanie  można by zapłacić.  Przewod
niczący Komisji Budżetowej  Henryk  Hojdysz powiedział,  że ba
dano  dokumenty  dotyczące  całej  sprawy  i  stwierdzono  zbyt 
pasywne  podejście  UM.  Należało  prowadzić  negocjacje  i dążyć 
do ugody. Można  też było wystąpić o ponowne  rozpatrzenie,  gdyż 
orzeka jący w  sp raw ie  nie  wzię li  pod  u w a gę  wszys tk ich  oko l iczno

ści, że np. zakład jednak  pracował  i przynosił  dochody  lub, że  nie 
respektowano  ustaleń  Urzędu Rejonowego. Opinie Komisji  Rewi
zyjnej RM odczytał A. Sikora.  Komisja Rewizyjna RM na  podsta
wi e  przed łożonych  dokumentów  przypuszcza,  że  wydane 
postanowienia  i decyzje zmierzały  do  legalizacji już  istniejącego 
stanu. Były one wydane z naruszeniem  zapisów  planu  przestrzen
nego zagospodarowania.  Wojewoda Bielski  stwierdził  nieważność 

pozwolenia  Burmistrza  na zmianę sposobu  użytkowania  budynku 
gospodarczego na zakład przetwórstwa  mięsnego.  Decyzja Woje
wody została utrzymana  w mocy przez NSA.  Po wyczerpaniu  dro
gi  odwoławczej  właściciel  zakładu  zwrócił  się  do  Burmistrza 
o wypłatę odszkodowania,  a Wojewoda  Bielski  na mocy  obowią
zującego prawa wydał decyzję o przyznaniu  odszkodowania.  Ko
misja  Rewizyjna  przedstawiła  też  wnioski,  by  Burmistrz  Miasta 
podjął działania  mające na  celu  ugodowe  załatwienie  sporu  bez 
kosztów  dla budżetu miasta,  a w  przypadku  nie załatwienia  spra
wy należy wyciągnąć konsekwencje materialne  i służbowe  w  sto
sunku  do  osób  winnych. 

—  Gdy podpisywałem postanowienie o wstępnych warunkach  lo
kalizacj i nic nie wskazywało jak jest to poważna sprawa   mówił 
burmistrz  Kazimier z  Hanus.  Miała  to być adaptacja  istniejącego 
budynku  gospodarczego  na  garmażernię,  a  następnie  na  piekar
nię. Wiadomo było już jednak  o sporze sąsiedzkim, dlatego  zgoda 
na  lokalizację  została  uzależniona  od  zgody  sąsiadów,  a  zakres 
robót  adaptacyjnych  został  określony  na  3500  zł.  Właściciel  jej 
nie  uzyskał.  Wtedy  została  wydana  decyzja  lokalizacyjna na  bu
dowę garmażerii,  a następnie  decyzja na zmianę sposobu  użytko
wania  podpisana  przez  nieupoważnionego  pracownika  UM 
niezgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.  K. Hanus poinfor
mował,  że postępowanie  ugodowe  nie przyniosło  żadnych  rezul
tatów, co więcej wpłynęło pismo od adwokata właściciela  zakładu 
domagające  się  natychmiastowego  uiszczenia  kary,  w  przeciw
nym razie będą naliczane karne odsetki. H. Dzierżewicz  zauważyła, 
że sprawą  zajmowano się już w poprzedniej  kadencji. Może  jed
nak udałoby się przeprowadzić  kontrolę zakładu, która  zmieniłaby 
wyrok  w tej sprawie.  K. Hanus  odpowiadał,  że kontrolę  przepro
wadzono  z niekorzystnym  dla UM  rezultatem.  Cały czas jest  tam 
prowadzona  działalność gospodarcza jednak  nie związana z wyro
bem produktów  garmażeryjnych. 

—  Została  wydana  decyzja  niezgodna  z prawem  i teraz  trzeba 
zapłacić   mówił  Jan Szwarc  i dodał, że poruszał  sprawę już  pół
tora  roku  temu,  za  co go  zbesztano.  Teraz  chciałby  chociaż  usły
szeć  słowo  przepraszam.  Następnie  radni  poprosili  radczynię 
prawną  UM  Helenę Sikorę, by poinformowała jaka jest  odpowie
dzialność materialna pracowników  samorządowych.  Okazało  się, 
że  można  ukarać  odszkodowaniem,  jednak  nie  przekraczającym 
trzymiesięcznego wynagrodzenia.  Michał Jurczok  zastanawiał  się 
nad  motywami,  które  skłoniły  burmistrzów  do podpisania  takich 
decyzji.  Trzeba  tu  wziąć  pod  uwagę,  że  działo  się  to  w  okresie 
masowego powstawania zakładów  i rodzenia  się prywatnej  przed
siębiorczości. Można więc było popełnić błąd. Włodzimierz  Chmie
lewski  zauważył  na to, że na załatwienie  całej sprawy  było  ponad 
trzy  lata.  Radny  pytał  w  związku  z  tym,  co  zrobiono  w  sprawie 
przez  ostatnie  trzydzieści  dni.  Burmistrz  odpowiadał,  że  prowa
dzono  negocjacje  oraz  wystosowano  dwa  pisma  do  wojewody 
o wstrzymanie wykonania  decyzji. J. Bałdys stwierdził, że nie wi
dzi zasadności  podejmowania  takiej uchwały.  Są to pieniądze  po
datników,  a gdy uchwala zostanie przegłosowana,  to nie podejmie 
się  j uż  żadnych  dz ia łań,  by  o d w r ó c ić  b ieg  sprawy. 
J. Bałdys wnioskował  też o głosowanie  imienne. F. Korcz mówił  na 
to, że stanowisko  radnego nic do sprawy  nie wnosi.  Jeżeli  uchwa
ły się nie podejmie, nie będzie można zapłacić  kary, wierzyciel  za
czn ie  na l i czać  odse tk i,  k tó re  p o m n o żą  i lość  p ien iędzy 
wydatkowanych  z  budżetu  miasta,  a  co  gorsza,  za  płacenie  kar
nych  odsetek  obciążyć  będzie  można  winą  Radę  Miejską.  Gdy 
Karo l Kubal a  zaproponował, byjednak dać parę dni  burmistrzowi 
na próbę załatwienia  sprawy, a potem zwołać nawet  nadzwyczajną 
sesję RM,  F. Korcz  zauważył,  że  podobna  sytuacja  była  miesiąc 
temu, gdy  tak  samo  dano czas  na polubowne  załatwienie  sprawy. 
A .  B o r o w i e c ka  m ó w i ł a,  że  gdy  m i e s z k a ń cy  d o w i e d zą  s ię  o  ko

nieczności  zapłacenia  takiej  kary,  to  zlinczują  radnych.  Lesław 
Werpachowski  powiedział,  że nie można mieszać oceny  moralnej 
zaistniałej sytuacji z przykrym  obowiązkiem płacenia. Smutno  mu, 
iż ustroński  samorząd  musi  płacić  takie  kary  za  błędne  decyzje. 
Sytuacja jest jednak nieodwracalna.  Powiedział też, że  mieszkańcy 
nie  związani  ani  ze  sprawą  ani  z  UM  pokazywali  mu  kserokopie 

(cd. na str. 6) 
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wyroku NSA. Również J. Szwarc  twierdził, że uchwałę należy prze
głosować, jednak  nie  wolno w żadnym  wypadku  mówić o winie 
całego  samorządu. 
—  Naszym  obowiązkiem  jest  nie pogłębianie  kryzysu   mówił 
H. Hojdysz, argumentując konieczność przegłosowania  uchwały. 

F. Korcz  stwierdził,  że radni  na pewno  działali  zawsze w dobrej 
wierze  i teraz on nie  dopuści  do tego, by stratą  obciążono  Radę. 
Następnie  głosowano:  większością  głosów  odrzucono  wniosek 
J.  Bałdysa  o głosowanie  imienne,  po czym  większością  głosów 
przyjęto uchwałę o zmianach w budżecie  miasta. 
Na  sesji  radni  zastanawiali  się nad stanowiskiem  ustrońskiego 
samorządu w sprawie  reformy administracyjnej kraju.  Propozycję 
takiego  stanowiska  odczytał  F.  Korcz. 
—Ni e  ma co się z tym pchać, po co wszystko przewracać do góry 
nogami   odniosła  się do propozycji  H. Dzierżewicz.  Innego  zda
nia był  Adol f Cieślar,  który zauważył,  że byliśmy już w katowic
kim,  a przynależność  do bielskiego  chyba  wszyscy  odczuliśmy 
w takich  sprawach jak  budowa obwodnicy  i wstrzymanie  budowy 
dzielnicy  sanatoryjnej na Zawodziu.  A. Borowiecka  w ogóle  była 
przeciwna  reformie i pytała,  kto na tym  zyska.  Emili a  Czembor 
mówiła na to, że jeżeli chcemy mieć więcej pieniędzy na dole, jeżeli 
chcemy  państwa  zdecentralizowanego,  to powinniśmy  być za  re
formą. Bronisław Brandys zauważył, że ludzie jednoznacznie  opo
wiadają  się za  przynależnością  do  Śląska,  do  województwa 
katowickiego.  Radni  M. Jurczok  i J. Waszek  wypowiedzieli się 
przeciw  reformie administracji, gdyż  ich zdaniem  Polska  na  takie 
reformy jest za  biedna. 
—  Reformę trzeba przeprowadzić  właśnie dlatego, że  jesteśmy 
biedni  odpowiadał L. Werpachowski. Poparł też stanowisko przed
stawione  przez  F.  Korcza,  po czym  stwierdził,  że głosy  przeciw 
reformie świadczą o tym, że nie wierzy się w demokrację, gdy  nato
miast  ktoś  pyta  co to da, to można  mu odpowiedzieć,  że przede 
wszystkim  pieniądze będą wydawane pod kontrolą  społeczeństwa. 
Da to możliwość  decydowania  co należy w powiecie  zrobić.  Dziś 
gdy remont  drogi  Wisła  Cieszyn  zależy od urzędników w Krako
wie,  jest  to jedna  z dziurawszych  dróg  w kraju.  Gdy  zależeć to 
będzie od władz powiatu, trudno sobie wyobrazić, by jedna z głów
nych  dróg w powiecie  tak  wyglądała. 

Większością  głosów  radni  przyjęli stanowisko w sprawie  reformy 
administracyjnej kraju zaprezentowane  przez F. Korcza. 

Wojsław  Suchta 

Stanowisko 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

w sprawie reformy administracyjnej  państwa 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  zdecydowanie  popiera  pro

jekty  reformy ustroju administracyjnego państwa, które zmierzają 

do utworzenia  dużych  i silnych  województw, dysponujących zna

czącymi  środkami  finansowymi  oraz powiatów  samorządowych 

przy zachowaniu  podstawowej  roli miast  i gmin. 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  uważa  za konieczne  dokoń

czenie reformy administracyjnej państwa z jednoczesnym  przeka

zaniem  nowoutworzonym  województwom  części  kompetencji 

szczebla  centralnego  wraz z administracją  specjalną. Rada  Miej

ska  Uzdrowiska  Ustroń  opowiada  się za przynależnością  miasta 

Ustroń  do nowoutworzonego  województwa  katowickiego  i po

wiatu cieszyńskiego mającego swoją siedzibę w mieście  Cieszyn. 

Przewodniczący 

Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

inż. Franciszek  Korc z 

Ciepły  luty sprzyja pogawędkom.  Fot.  W. Suchta 

Ludzie,  kaj  my  sóm? 
Tak by sie zdało, że co, ale pyskować  to sie  ludzie  w tej  demo

kracyji  wartko  nauczyli. 
Nie znaczy  to, żeby jóm  znieść  (tóm  demokracyje),  ale  dobrze 

by  było,  żeby  se tak  nieroz  wzióńć  na wstrzymani.  Psu trzeba 
wyboczyć,  bo to jego  obowiónzek,  ale żeby  takjórt  sznupań  i bez 
gańby  na  wszystko  ...i  dodziubować? 

Taki wrzaszczek  (dejmy już pokój  szczeniaku) fort  bydzie  swoi 
tuplować  i do rade wszystko  opluć. Jak  mu godka  idzie  i  idzie, 
to aji zapomni, jak zaczól  i nie  wiy potym  kiedy  skończyć. 

I do  Warszawy dóńdzie  (w tej godce),  nie daruje  Krakowowi 
(bo  to Galicyja),  szpatnie  przyigodo  Hanysóm  z Katowic,  zaś 
z  Kamesznicy  i Lalik  wyśmieje,  bo óni siuśkajóm  i nie sóm 
„ztela". 
Taki, w tej godce,  to sie aż czyrwóny  zrobi na gymbie z tej głupo
ty, co go  tropi. 
Ludzie,  kaj my  sóm? 

Zenek 

ROWERZYŚCI  ZAPRASZAJĄ 
TRS  „Siła"    sekcja  rowerów  górskich,  zaprasza  serdecznie 

nowych  członków, najchętniej dziewczęta  i chłopców  z VI I  i VII I 
klas. Treningi  odbywają się na sali gimnastycznej  Szkoły  Podsta
wowej nr 2 w poniedziałki  od  19.00 do 21.00  i w czwartki od  17.00 
do  18.50.  Zgłoszenia przyjmuje trener przed  zajęciami. 

3 marca w Bibliotece Śląskiej w  Katowicach  odbył się wernisaż 

wystawy pt. „Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skalickiej". Otwar

cia wystawy dokonał  dyrektor  Biblioteki  prof. Jan. Malicki. Na  tą 

wartościową  ekspozycję,  prezentującą całą  kolekcję druków  bi

bliofilskich miłośniczki  książek rodem z Ustronia  przybyło  wielu 

zainteresowanych  i przyjaciół pani  Marii.  Wystawę  przygotowała 

Maria  Żywirska. 
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Gabinety  wróżb  są bardzo  popularne  na Zachodzie,  w  naszym 
kraju istniejąjuż w prawie każdym większym mieście.  W  cieszyń
skiem jest jeden   w Ustroniu  na Zawodziu.  Przyjmuje w nim  psy
choterapeutka, bioenergoterapeutka  i wróżki. Żeby uniknąć kolejek 
i długiego oczekiwania,  zapisy odbywają się telefonicznie,  wizyta 
u wróżki, na którą składa się wróżenie z ręki  i z kart, kosztuje 40 zł. 

Gabinet  wygląda  całkiem  zwyczajnie,  składa  się z dwóch  po
mieszczeń  wynajętych w prywatnej wilii . W pierwszym  można  się 
rozebrać,  usiąść wygodnie jeśli  trzeba  poczekać,  w drugim  powi
tała mnie wróżka „Pamela", z pochodzenia Hinduska. Gdy się uro
dziła  babcia  od  razu  oświadczyła,  że dziewczynka  ma  zdolności, 
które pozwolą jej zgłębiać  ludzkie  losy. Ta sama babcia wzięła  też 
na siebie edukację. „Pamela" widzi,  ten „dar" także u swoich  dzie
ci, ale one nie chcą  się  kształcić. 
—  Tak jak wszyscy uczą się czytać, pisać. Mni e o wpływi e  księ
życa, gwiazdach codziennie uczyła babcia, pokazywała  też karty , 
tłumaczyła co oznaczają. 

Wróżkę odwiedzają wszyscy bez względu  na wiek, płeć,  zawar
tość  portfela.  Jak  do psychologa  przychodzą  na przykład  młodzi 
ludzie  i chcą się dowiedzieć jakie mają zdolności,  talenty, jaką  pra
cę, zgodną  z wrodzonymi  predyspozycjami,  wybrać. Gdy  wycho
dziłam z gabinetu w kolejce czekały dwie dziewczyny.  Przeważnie 
klienci  wróżki  wahają się na początku czy dowiedzieć  się  wszyst
kiego  o swojej przyszłości.  Mają  wybór  i zawsze  sami  decydują 
czy chcą  usłyszeć całą prawdę.  Mniej więcej tyle samo osób  prosi 
0 zatajenie części  wróżby,  co  chce  wiedzieć  wszystko.  „Pamela" 
podkreśla,  że  lepiej się  dowiedzieć  o czyhających na  nas  niebez
pieczeństwach.  Jeśli się wie, można  temu zapobiec: nie  wychodzić 
z domu, szczególnie uważać  na ulicy  lub pójść do  lekarza.  Wróżka 
tłumaczyła,  że nasza potencjalna przyszłość  tylko w krótkim  cza
sie pozostaje bez zmian. Swoimi  decyzjami  i działaniami mniej  lub 
bardziej odchodzimy  od pierwotnej wersji. Zdaniem  „Pameli"  do 
wróżki  trzeba  chodzić  po prostu  po  radę choćby  w  sprawie  urzą
dzenia mieszkania,  które ma znaczenie dlajakości naszego  życia. 
—  Jedni  chodzą  cały czas ponurzy, zniechęceni,  innym się wie
dzie,  są  szczęśliwi.  Mamy  w  domu  taki e  kąty,  któr e  są  ciepłe, 
przyznaje,  są  też  miejsca  smutne.  Nie  da  się w  kilk u  słowach 
powiedzieć jak atmosferę w mieszkaniu  poprawić,  to sprawa  in
dywidualna,  ale zawsze powtarzam,  żeby jaki ś obrazek  święty 
lub krzyż znalazł tam miejsce. Bez Boga ni do proga. To Pan  Bóg 
nas obdarowuje  i bez niego nie ma  nic. 

Wróżka potwierdziła  słuszność wielu zwyczajów, wierzeń,  któ
re w polskim  społeczeństwie  XX wieku są ciągle żywe: nie witamy 
się przez próg, nie pożyczamy  soli, jeśli  chleb to tylko cały,  zmie
niamy drogę, gdy przed  nosem  przebiegł nam  czarny  kot. Jej  zda
niem  dzięki  takim  codziennym  praktykom  chronimy  nasz  dom 
1 siebie przed  złym  losem. 

Wróżka  „Pamela" jest bardzo  religijną osobą, chrześcijanką  od 
urodzenia,  a  na  pytanie  czy  wiara  nie  kłóci  się  z jej  praktykami 
odpowiedziała,  że to Pan  Bóg ją  obdarował  i ona  ten  talent  wyko
rzystuje dla  ludzi. 
—  To są rzeczy prawdziwe, obecne w naszym życiu, są częścią  tej 
rzeczywistości.  Trzeba  się tym  interesować  i światem  w  ogóle: 
podróżować  po świecie, czytać, słuchać  mądrych  ludzi,  pytać. 
Ludzi e nie dbają o to, żyją jakb y nie żyli, bardzo są ubodzy  i nie 
wiedzie im się. Al e swoje życie można naprawić samemu,  trzeba 
być  tylk o  bardziej   ciekawym,  radosnym,  aktywnym  i  przede 
wszystkim  myśleć. 

Samo wróżenie odbywa  się przy małym okrągłym stoliku. Naj
pierw osobiście przekładamy  karty, kładziemy pieniądze, a potem 
już  tylko słuchamy.  Wróżka  czyta  z ręki, a karty  można  sobie  wy
brać: Tarota  lub chińskie, które „Pamela" przywiozła z  Indii. 
—  Kart y te przechodzą w naszej  rodzinie z pokolenia na  pokole
nie, są ju ż  bardzo stare. Moj a  babka  miała  105 lat, gdy  umarł a 
i całe życie  nimi  wróżyła,  po  niej   dostała  j e  matka,  a  teraz  ja. 
Mim o  tyłu  lat używania, w ogóle nie są  zniszczone. 

Rzeczywiście,  karty  wprawdzie  pożółkły,  ale  zachowały  ela
styczność,  nie są połamane.  Widnieją  na nich  różne symbole,  nie

Fot.  W.  Suchta 

które  tajemnicze,  inne  łatwe  do  odczytania.  Rysunki  wykonane 
nie stosowaną już  teraz techniką  wyglądają archaicznie,  odnoszą 
się jak  do  zdarzeń  zawsze  aktualnych:  dziecko,  choroba,  pienią
dze, policjant, praca,  śmierć  itp. Spytałam jak  reagują  ludzie,  któ
rym karty wywróżyły  śmierć. 
—  Są przestraszeni, to normalne, aleja mówię na przykład :  pani 
mąż jest ciężko chory,  trzeba  go  leczyć. Wtedy zaczynają  dzia
łać, robią  badania,  idą do szpitala, zmieniają  try b życia.  Dzięki 
ostrzeżeniu mogą uniknąć najgorszego. Można w życiu cały czas 
kierować się intuicją , nie pytać co się ma robić, ale  dowiadywanie 
się nigdy  nie  zaszkodzi. 

Klienci do wróżenia najczęściej wybierają chińskie karty. Wróż
ka  wyjaśniła,  że  karty  Tarota  są  trudniejsze,  potrzebne  jest  duże 
skupienie  i jednej  i drugiej strony, symbole  są bardziej  tajemnicze 
i trudniej zrozumieć wyjaśnienia wróżki. Zawierają też więcej „nie
szczęśliwych  kart"  kładą  nacisk  na  ten  aspekt  przyszłości.  Karty 
Tarota  są  dostępne  w  sklepach,  księgarniach,  chciałam  się  więc 
dowiedzieć  czy przy pomocy  książki można  się nauczyć  wróżyć. 
„Pamela" odpowiedziała,  że można  to potraktować jako  zabawę, 
ale nie da się samemu  nauczyć,  a wróżyć  sobie, wręcz nie  wolno. 
A czy  ona  sama  zna  swoją  przyszłość? 
— Żadna wróżka nie może sobie sama wróżyć, ale może pójść do 
innej. Ja poszłam  i wszystko mi się sprawdza. Al e trzeba  wybrać 
dobrą wróżkę,  bo wróżenie jest ciężkie, byle kto nie może  wró
żyć. Takich jaj  j a wróżek jest mało. Mogę wiele wyczytać z kart , 
z ręki , a nawet z fizjonomi i  twarzy. 

Na  temat  horoskopów  pojawiających  się  w  gazetach,  wróż
bach przez telefon Pamela nie ma najlepszego zdania, jest  to raczej 
sposób  na  zrobienie  pieniędzy  niż  na  rozjaśnienie  przyszłości. 
Żeby  komuś  dobrze powróżyć  trzeba  czytać  z twarzy.  Ważne jest 
osobiste  przełożenie  kart, a także bliskość,  skupienie,  możliwość 
spojrzenia w oczy. 

Wróżka  „Pamela" nie tylko przepowiada  przyszłość,  także  do
radza.  Powtarza  ludziom,  żeby  kochali  Boga,  dbali  o siebie, o  ro
dzinę,  kochali  innych.  Klienci  często  zadają  pytania,  jak  mają 
postępować  z mężem,  żoną, jak  wychować  dzieci,  co  powiedzieć 
szefowi.  Są  też  tacy,  którym  marzyłaby  się  szóstka  w  totka,  albo 
pewny  wynik jutrzejszego meczu.  Wróżka  wyjaśni, że takich  rze
czy  się nie  mówi.  Może  natomiast  powiedzieć  czy jesteśmy  uro
dzeni pod  szczęśliwą  gwiazdą. 

Monik a  Niemiec 

Strażacy Ochotniczej  Straży 
Pożarnej Ustroń  Centrum  dzię
kują  za  pomoc  finansową  Mi 
chałowi  Bożkowi    „Ustronian
ka", Romanowi  Kubali  „Kuba
la", Romanowi Królowi  „Utex", 
Elżbiecie Ferdyn   „ProComp", 
Henrykowi  Kani  i  Bogusławo
wi  Uchrońskiemu. 

D z i e c i ę c o  M ł o d z i e ż o wy 
Zespół  Pieśni  i Tańca  „Gole
szów"  przy  Gminnym  Ośrod
ku  Ku l tu ry  w  G o l e s z o w ie 
wystąpi  12 marca o godz.  16.00 
w  O g r o d z ie  Ku l t u ry  GCR 
„Repty",  Ustroń,  ul.  Zdrojo
wa  6. 
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Wojewody  Bielskiego 
z  dnia  30  stycznia  1998  r. o poborze  1998  r. 

Na  podstawie  art.  35  ust. 2 Ustawy z dnia  21  listopada  1967  r. o powszechnym  obowiązku  obrony  Rzeczpospolitej  Polskiej  (Dz.  U. z 1992  r.  Nr 
4  poz.  16)  i § 1 rozporządzenia  Ministrów  Spraw  Wewnętrznych  i Obrony  Narodowej  z dnia  4 czerwca  1992  r. w sprawie  przygotowania 
i  przeprowadzenia  poboru  (Dz.  U.  Nr  49  poz.  226 z późn.  zm.)  oraz  zarządzenia  Ministrów  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  oraz  Obrony 
Narodowej z dnia  15.10.1997  roku  w  sprawie  przeprowadzania  poboru  w  1998  roku  (Monitor  Polski  Nr  78  poz.  744)  informuje  się, 

że  pobór   na  terenie  województwa  bielskiego  przeprowadzony  zostanie  w  okresie  od 2 marca  do 5 czerwca  1998  r. 

1. Obowiązkowi  zgłoszenia  się do  rejonowych  komisji  lekarskich  i rejonowych  komisji  poborowych  podlegają: 
—  mężczyźni  urodzeni w 1979  roku, 
—  mężczyźni  urodzeni w latach  1978,  1977,  1976,  1975,  1974  którzy  dotychczas  nie  stawili  się  do  poboru, 
—  do  określonych  komisji  wzywa  się  także  mężczyzn,  którzy  ukończyli  17  lat  życia  i zgłosili  się  ochotniczo  do  odbycia  zasadniczej  służby 

wojskowej. 
2.  Do  stawienia  się przed  rejonowymi  komisjami  lekarskimi  wzywa  się  również: 

—  poborowych  urodzonych  w  latach  1978,  1977,  1976,  1975,  1974,  1973,  1972,  1971  i 1970,  uznanych  ze względu  na  stan  zdrowia  za  czasowo 
niezdolnych  do  czynnej  służby  wojskowej, jeżeli  okres  tej  niezdolności  upływa  przed  zakończeniem  poboru, 

—  żołnierzy  zwolnionych  z zasadniczej  służby  wojskowej  bez  przeniesienia  do  rezerwy  uznanych  ze  względu  na  stan  zdrowia  za  czasowo 
niezdolnych  do  czynnej  służby  wojskowej   jeżeli  okres  tej  niezdolności  upływa  przed  zakończeniem  poboru, 

—  poborowych,  którzy  złożyli  wnioski  o ponowne  ustalenie  zdolności  do  czynnej  służby  wojskowej. 
3.  Do  poboru  wzywa  się również  kobiety  urodzone  w  latach  1980,  1979,  1978,  1977,  1976,  1975 i 1974 które  w  roku  szkolnym  1997/1998  kończą 

naukę  w  średnich  i pomaturalnych  (policealnych)  szkołach  medycznych. 
4.  Do  stawienia  się  przed  rejonowymi  komisjami  poborowymi  wzywa  się  również  poborowych  urodzonych  w latach  1978,  1977,  1976,  1975, 

1974,  1973,  1972,  1971  i 1970,  którzy  złożyli  wnioski: 
a) o odroczenie  służby  wojskowej  ze  względu  na  konieczność  sprawowania  bezpośredniej  opieki  nad  członkiem  rodziny  lub  prowadzenie 

gospodarstwa  rolnego, 
b) o skierowanie  ich  do  odbycia  służby  zastępczej, 

—  żołnierzy  zwolnionych  z  zasadniczej  służby  wojskowej  bez  przeniesienia  do  rezerwy,  ze  względu  na  sprawowanie  bezpośredniej  opieki  nad 
członkiem  rodziny  lub  prowadzenie  gospodarstwa  rolnego. 

5.  Pobór  dla  osób  wymienionych  w  pkt.  1, 2,  3  i 4  zamieszkałych  stale  lub  przebywających  na  pobycie  czasowym,  trwającym  ponad  2 miesiące  na 
terenie  MIAST A  USTRONI A  przeprowadzi  Rejonowa  Komisja  Lekarska  i Rejonowa  Komisja  Poborowa  w  CIESZYNIE ,  ul.  BIELSK A  4, 
SZPITA L  ŚLĄSK I  PAWILO N  II  w  okresie  od  17.04,  20.04  do  22.04.98  w  godz.  od  8.30. 

6.1.  Poborowy  zgłaszający  się  do  poboru  powinien  przedstawić  Rejonowej  Komisji  Lekarskiej: 
a)  dowód  osobisty  (w  przypadku  ochotnika   tymczasowy  dowód  osobisty), 
b)  dokumenty  lekarskie  dot.  stanu  zdrowia,  w  tym  wynik  ostatniego  badania  radiofotograficznego  narządów  klatk i  piersiowej, 
c)  w  przypadku  ochotnika   oświadczenie  rodziców  (opiekunów) o niezgłaszaniu  sprzeciwu  co  do  odbycia  przez  niego  służby  wojskowej. 

6.2.  Poborowy  wezwany  przed  komisję,  który  już  stawał  do  poboru  przedstawia  tej  komisj  pkt. a i b oraz 
a) dokumenty  lekarskie  dot. zmian  w stanie  zdrowia w  okresie  od  poprzedniego  poboru,  w  tym  wyniki  ostatniego  badania  radiofotograficzncgo 

narządów  klatki  piersiowej. 
6.3.  Poborowy  zgłaszający  się  do  poboru  po  raz  pierwszy  obowiązany  jest  przestawić  Rejonowej  Komisji  Poborowej: 

a)  dowód  osobisty  (tymczasowy  dowód  osobisty), 
b)  fotografię o wymiarach  3x4  cm  (bez  nakrycia  głowy), 
c)  dokument  stwierdzający  wykształcenie  lub  pobierane  nauki, 
d)  potwierdzenie  zgłoszenia  się  do  rejestracji. 

7.  Osoby  podlegające  obowiązkowi  zgłoszenia  się  przed  Komisją  winny,  jeżeli  zachodzi  okoliczność  zmiany  dotychczasowego  miejsca  pobytu 
stałego  lub  pobyty  czasowego  trwającego  ponad  2  miesiące  zgłosić  ten  fakt przed  właściwą  Komisją. 

8.  Obwieszczenie  niniejsze  stanowi  wezwanie  do  poboru.  Nie  otrzymanie  wezwania  imiennego  nie  zwalnia  tych  osób  od  dopełnienia 
obowiązku  zgłoszenia  się  do  poboru. 

9. Osoby,  które nie zgłoszą  się do poboru  w wyznaczonym  terminie  i miejscu albo nic przedstawią  nakazanych  dokumentów  podlegają  karze  aresztu 
lub  karze  grzywny  (zgodnie z przepisami  art.  224  Ustawy o powszechnym  obowiązku  obrony  Rzeczpospolitej  Polskiej). 

i
HMMHHHHHMnMMMMnMMB M 

T
S p a c e r o w i c ze  u d a j ą cy  s ię z R y n ku  na  Z a w o d z ie  w y b i e r a ją  za

z w y c z aj  ul.  G r a ż y ń s k i e g o,  a nas tępn ie  Gośc i r adow iec.  N i c  dz iw
n e g o,  bo  j eś li  c h c i e l i b y ś my  w s p i n ać  s ię  c h o d n i k i em  w z d ł uż 
Szp i ta lnej  n a r a z i l i b y ś my  s ię  na  n iem i łe  w r a ż e n ia  es te tyczne.  Od 
j e d n e go  do  d r u g i e go  zakrę tu  n ie  ma  ani  j e d n e go  kosza  na  śmiec i, 
są  na tomiast  ławk i,  k tóre  w  c iepłe  w ieczory  s łużą  za  bar  i  m n ó s t wo 
szk ła  z  p o r o z b i j a n y ch  bu te lek.  Do  tego  d o d ać  na leży  po roz rzuca
ne  opakowan ia  z  soków,  czeko ladek,  itp.  oraz  n ieak tua lną już,  odra
paną  tab l i cę  r e k l a m u j ą cą  w y s t a wę  j a d o w i t y ch  węży.  N a w i a s em 
m ó w i ą c,  tabl ice  te pon iew ie ra ją  s ię j eszcze  w  k i lk u  innych  m ie j sca 
n a s z e go  m ias ta.  A by  cha rak te r ys t yka  u l icy  w  rep rezen tacy jnej 
dz ie ln icy  w c z a s o w o  u z d r o w i s k o w ej  by ła  pe łna  n ie  m o ż na  zapo
m n i eć  o zepsu tej  b u d ce  t e l e f on i cznej z ża łośn ie  z w i s a j ą c ym  ka
b lem  bez  s łuchawk i. 

8 Gazeta  Ustrońska 



JAK  SEGREGOWAĆ 
Z  dn iem  16  lutego  br.  Z U K i M  rozpoczął  odb ieran ie  worków 
z surowcami  wtórnymi.  Odbiera  tylk o  pełne worki.  Jeszcze  raz  przy
pominamy,  że  worki  z  surowcami  wtórnymi  będą  odbierane  jeden 
raz  w  miesiącu,  w  drugi m  termini e  odbioru  śmieci. 

Prosimy  mieszkańców,  którzy  posiadają  większą  ilość  niepotrzebnej 
o d z i e ży  o  kon takt  z  Z a k ł a d em  U s ł ug  K o m u n a l n y ch 
i  M ieszkan iowych  w  Ust ron iu  przy  ul.  Konopn ick iej  40,  tcl. 
545242. 

Jak  w  domu  przeprowadzić  segregację  śmieci 
  porady  praktyczne. 

Wielu  mieszkańców  nie  potrafi  sobie  poradzić  z  segregacją  śmieci 
w  swoim  domu.  Wiąże  się  to  przede  wszystkim  z  ciasnotą  jaka  panu je 
w większości  mieszkań.  Proponujemy następujące rozwiązanie.  Potrzeb
ne  są dwa  pojemniki.  Do jednego  wkładamy  śmieci,  które  nic nadają  się 
do segregacji a do drugiego surowce wtórne, a więc opakowania  plastiko
we,  puszki,  butelki. 

Gdy  pojemnik  z  surowcami  wtórnymi  jest  pełny,  wynosimy  go 
w  miejsce,  gdzie  macic  Państwo  worki  na  surowce  wtórne  lub  do  odpo
wiednich  kontenerów.  Ci  mieszkańcy,  którzy  mają  możliwość  kompo
stowania,  będą  potrzebowali  jeszcze jeden  pojemnik  na  te odpady,  które 
można  skompostować.  Jeszcze  raz  prosimy  by  nie  wrzucać  do  plastiku 
  woreczków  foliowych,  a  do  makulatury    kartonów  po  sokach.  Rys.  K .  Kuba la 

R  S  P 
Centrum  Handlowe 

RSP  "Jelenica" 
Ustroń,  ul.  3 Maja 44,  tel.  544167 

  s k l e p u  d e l i k a t e s o w e go y y
wódek , , , ,

 d m w
w u . y ,

ć ;
przy h  u

  s k l e pu  o g ó l n o s p o ż y w c z e go  ^  ^  ^ 
. 7

  s k l e pu  c h e m i c z n e go  "ARTCHEM "   t " 
  kwiac iarn i  "Róża" . 5

Zapraszamy d . o . . 0

y e ż ę . 0

PODZIĘKOWANI E 
Z a  o k a z a ną  p o m oc  w  o rga

nizacji  balu  s t rażack iego,  k tóry 

odbył  się 21  lutego,  zarząd  O SP 

w  Us t ron iu  Po lan ie  d z i ę k u j e: 

dy rek to rowi  Szko ły  Pods tawo

w ej  nr  3  L e s z k o wi  Szczypce, 

p roboszczowi  paraf ii  r z ymsko

ka to l i ck iej  w  Us t ron iu  Po lan ie 

ks iędzu  A l o j z e mu  Wencep lowi 

oraz  firmom:  Zak łady  Kuźnicze, 

W y t w ó r n ia  W ód  G a z o w a n y ch 

„ U s t r o n a i n a k a ",  Z a k ł ad  Prze

t w ó r s t wa  M i ę s n e go  H e n r y ka 

Kan i,  h u r t o w n ia  w a r z yw  pań

s t wa  G ó r n i o k ó w,  h u r t o w n ia 

„Konde l " ,  PSS  „Spo łem",  Spół

dz ie ln ia  M lecza rska  w  Bażano

w i cach,  Z a k ł ad  P r z e t w ó r s t wa 

M i ę s n e go  S tan i s ł awa  K o w a l i 

ka w  Goleszowie,  hur towni  spo

ż y w c z ej  „ S u p r a ",  k a w i a r n ia 

„ O a z a ",  „De l i c j e " ,  „ M o k a t e ", 

sk lep  „ R o l n i k " ,  „ Z a j a zd  Pod 

Groniami",  „Kubala",  „Modex". 

Prace  porządkowe  w  domu, 
ogrodzie  i  samochodzie 

t e l .  5 3  1 9  18 
y

 e e
 e e

s a m o c h o d o w y c
- e

Ustroń  wszystko,,  ' 
ul.  Reja  3  j j 

B f l A l R A C J A   P I Z Z E R IA 

T/tfe^a 
o i n c a w i M 
D A N I A  W Ł O S K I E 

p o & c a:  u l .  L i p o w c z a n n  !$ 

 f / ż z a  t c l .  54  30  91 

  s  a ł a t Ł'  L s t r o i i 

  /rr/ę^a  /ra ż*fcze>/r/e> 

czynna  codziennnie  ~ 
od  ¿od/  l 1.00 do  22.00 

PARKING a

ogłoszenie  o przetargu  n ieogran iczonym 
Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

ogłasza 
przetarg  nieograniczony  na  budowę  sieci  wodociągowej   w  Ustro

niu  w  ul.  Porzeczkowej   o  długości  324  mb. 

Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  (cena  50  zł) można  ode
brać  w  siedzibie  zamawiającego,  pok.  33  lub  za  zaliczeniem  poczto
wym. 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  30.05.1998  r. 
Uprawniony  do  kontaktów  z  oferentami  jest  mgr  inż.  Andrzej  Siemiń
ski. 
Zamkniętą  kopertą  z  ofertą  oznaczoną  napisem  „Przetar g  na  budowę 
wodociągu  w  Ustroniu  w  ulicy  Porzeczkowej"   należy  złożyć  w  sie
dzibie  zamawiającego:  Urząd  Miejski  Ustroń,  Rynek  I  pokój  nr  33. 
Termin  składania  ofert  upływa  dnia  25.03.1998  r. o  godz.  14.00. 
Wadium  w  wysokości  1.000 zł należy  wnieść  w  kasie  Urzędu  Miejskie
go  w  Ustroniu,  Rynek  1  lub  na  konto  depozytowe  Zamawia jącego 
w  Banku  Śląskim  o/Ustroń  nr:  10501096102507308  w  terminie  do 
25.03.1998  r. dogodź.  14.00. 

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  26.03.1998  r.  o  godz.  12.00  w  siedzibie 
zamawiającego,  pok.  24  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z zachowaniem  obowiązujących  pre
ferencji  krajowych. 
W przetargu  mogą  wziąć udział oferenci, którzy  spełniają warunki  zgod
nie z art. 22 ust. 2 ustawy  o zamówieniach  publicznych  z dnia  10.06.1994 
r.  oraz  zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

G dy  s łońce  p rzyg rzewa  Fot.  W.  Such ta 
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Ogłoszenia drobne 
D y w a n o c z y s z c z c n i c,  k o s m e t y ka 
wnętrza  samochodu    K A R C H E R. 
Tcl.  543839. 

Pilnie  poszukuję  mieszkania  do  wy
na jęc ia  na te ren ie  Us t ron ia.  Tcl. 
0 602779168  lub  545333. 

P ie lęgniarka  pode jm ie  op iekę  nad 
dzieckiem  lub  osobą  starszą.  Tcl.  54
20 35. 

1 OM AR    NIERUCHOMOŚCI.  Po
s z u k u j e my  do s p r z e d a ży  domów, 
m i e s z k a ń,  dz i a ł ek,  g o s p o d a r s t w. 
Ustroń,  ul.  9 Listopada  5c,  tcl.  54
4521,  0 9 0  3 6 6  1 7 5. 

Kupię  mieszkanie  M3  w  Ustroniu. 
Tcl.  542900,  w ieczorem. 

Kafelkowanic,  długoletnia  praktyka. 
Tcl.  543979. 

Sprzedam  słomę.  Tcl.  547380. 

Pilnie  sprzedam  kredens  antyk.  Tcl. 
54 13 90. 

Z g u b i o no  l e g i t y m a c ję  s t udencką 
AGH  Kraków,  Dariusz  Chwastek,  ul. 
J.  Wantuły  31,  Ustroń. 

Dezyn fekc ja,  dezynsekc ja,  deraty
zacja  Piotr  Maziec,  tcl.  551637. 

Sprzedam  SONY  PLAY  STATION. 
500  zł.  Tcl.  544987  do  19.00. 

Do  wyna jęc ia  2 hektary  łąki.  Tcl. 
5 4  4 5  2 1. 

W s z y s t k i m, 

k t ó r zy  n am  p o m o g li 

i 

t r z y m a li  za  n as  k c i u ki 

L E J Ę K a j E f f i Y I I I 

" a R R a s

9 G  2 3 
S z y b k o

T A N I O  J'ECIZÍESZ 
dojAzd  do   bezpUíNy 

ą a 2
ze ą

komputera

Zgłoszenia  osobiste 
w dyrekcj i  hotelu. 

Hurtowni a 
R  S P 

T 
RSP  "Jelenica" 

UstrońHermanice,  ul. Skoczowska 76, 
O F E R U J E :  tel./fax 543201,  547630 Artykuł y  spożywcze,  piwa,  wina,  napo je,  soki,  papierosy 
/oferta  obejmuje  ponad  3  tys.  towarów/ 

P O L E C A M Y : 
 e y " h
 o e
 y , , ,

ANIN, , , R
TAZER, , , e
produktów h

1Zapraszamy d . o . . 0

Wystawy 
M u z e um  H u t n i c t wa  i  K u ź n i c t wa  ul.  Hu tn i cza  3,  tcl.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  & K.  Heczko 

  wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

  Wystawa  zdobnictwa  bibułowego  Ziemi  Żywieckiej  (od  26.02  do  15.04) 
  Tajemnice  i skarby  Ziemi 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki 
Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9.0017.00,  od  środy  do  piątku 
w  godz.  9.0014.00,  soboty  od  9.0013.00,  niedziele  od  10.0013.00. 
O d d z i ał  M u z e um  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j" 
3  M a j a  68,  tcl.  542996, 
  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej  dzieje,  ludzie,  obyczaje  (zc  zbiorów  Marii  Skalickiej) 
  Wystawa  twórczości  ANdrzcja  Daszka  (od  23.03.98). 
Oddział  czynny  we  wtorki  od  9.0018.00,  w środy  i czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki  i soboty  od  godz.  9.0013.00 
Ga le r ia  Sztuki  Wspó łczesnej  na „ G o j a c h"  B & K  Hcczkowie 
ul.  Blaszczyka  19,  tcl.  541100,  czynna  cały  dzień. 
G a l e r ia  S z t u ki  W s p ó ł c z e s n ej  „ Z a w o d z i e ", 
ul.  Sanatoryjna  7, tcl.  543534,  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  9.0016.00,  w soboty  9.0013.00 
Ga le r ia  Sz tuki  Wspó łczesnej  „ a R R a s ",  ul.  Grażyńskiego  27,  tcl.  544997 
Galeria  w Herbaciarni  „ a R R a s ",  czynna  codziennie  w godz.  11.0020.00. 
B i u r o  P r o m o c ji  i  W y s t aw  A r t y s t y c z n y c h, 
ul.  9 Listopada  2, tcl.  545458 
K lu b  Młodz ieżowy    Budynek  Chrześci jańsk iej  Fundacji  „Życi c  i  Mis ja" 
ul.  3 Maja  14,  tcl.  544522. 

IMPREZY 
14.03 .98  godz.  16.00  Jub i leusz  90 tych  urodz in  Józe fy  Jabczyńsk ic j. 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

18 .03 .98  godz.  łO.OO  Międzyszko lny  Konkurs  Wiedzy  o  Ustroniu  im. 

Józefa  Pilcha  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

2 0 . 0 3 . 98  godz.  17.00  Odsłonięcie  tablicy  pamią tkowej  poświęconej  pa

mięci  Józefa  Pi lcha  historyka  i  publ icysty  w  85 

rocznicę  Jego  urodzin. 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

23 .03 .98  godz.  17.00  Klub  Propozycji:  „Od  Nowego  Jorku  do  Los  Ange

les".  Wrażeniami  z podróży  podzieli  sic  Anna  Ro

bosz.  Wernisaż  twórczości  Andrzeja  Daszka. 

Oddział  Muzeum,  Zbiory  Marii  Skalickiej. 

p i ą t ki  godz.  16.00  „Podwieczorek  przy  muzyce  wiedeńskiej"  Restau

racja  „D iament"  Szpital  Uzdrowiskowy. 

Kino  „Zdrój"     ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tcl. 543609  lub 543534,  wcw. 471 

11.I I I .98 

12. I I I .98 

18 .45 
20 .30 
1 6 . 0 0 

18 .45 

Goło  i  wesoło 
Szakal 
Goło  i  wesoło 
Szakal 

13.00,  17.30,  21.00 
15.30,  19.00,  22 .30 

T i t an ic 
T i t an ic 

13. I I I .98 
1419 . I I I .98 

N O C NE  K I N O  P R E M I ER  F I L M O W Y C H : 
12. I I I .98  22 .30  T i t an ic 

Y
Do  14 marca  apteka Elba przy ul. Cieszyńskiej. 
1421  marca  apteka w  Nierodzimiu. 

Przejęcie dyżuru następuje o godz.  8.00 

mSÉËIB jvTrtrtTi    ! 
Fot.  W.  Suchta i arystokracja. 

Balonikowy  proletariat.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

Zawodnicy  ze  szkół  podstawowych  z  Drogomyśla,  Pogórza 
(SP7), Brennej (SP2), Dzięgielowa,  Cieszyna  (SP3),  Dębowca, 
Wisły  (SP2), Chybia, Jaworzynki,  Zamarsk  i Ustronia  (SP2)  ry
walizowali  w tegorocznym  Rejonowym Turnieju  „Bezpieczeństwo 
w Ruchu  Drogowym" organizowanym  przez Rejonową  Komendę 
Policji w Cieszynie.  Wcześniej  rozegrano  turniej BRD w  poszcze
gólnych miastach, w  Ustroniu  najlepszą szkołą  okazała się  „dwój
ka"  i to ona  reprezentowała  nasze  miasto  w  turnieju  rejonowym. 
Zmagania  zawodników  w sali  gimnastycznej SP2 w Ustroniu  ob
serwowali:  naczelnik  Wydziału  Ruchu  Drogowego  KRP  Cieszyn 
nadkomisarz Stanisław Gabzdyl,  kierownik Automobilklubu  Cie
szyńskiego  Henryk  Surlcta,  dyrektor  Oddziału  Zamiejscowego 
Kuratorium  Oświaty  Henryk  Prochaczek,  właścicielka  wydaw
nictwa  Innowacje Krystyn a Pędzikiewicz  i burmistrz Ustronia  Ka
zimierz Hanus, zaś w skład komisji sędziowskiej weszli: nauczycielka 
z SP2 Ewa Gruszczyk,  komendant  KRP Cieszyn  Mirosław  Wij a 
i dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka  Politechnicznego  w  Bielsku
Białej Tadeusz Olejak,  który jest autorem  ćwiczeń  do  wychowa
nia komunikacyjnego, przedmiotu  niedawno  wprowadzonego  do 
klas VI I i VIII . 

Przed  rozpoczęciem  turnieju ogłoszono  wyniki  konkursu  pla
stycznego  dotyczącego  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym. 
W kategorii makiet zwyciężyła  Dagna Bębenek z Cieszyna, w  kon
kursie  prac  plastycznych  klas  IIV  Paweł  Skraba  z  Jaworzynki, 
a klas VVII I  Katarzyna  Kaczmarek z Cieszyna. 

Decydujące znaczenie dla końcowych  wyników  miał test z wie
dzy  teoretycznej. Niedawno zmienił się kodeks drogowy  i ucznio
wie oraz ich opiekunowie mają kłopoty z prawidłową  interpretacją. 
Jak  twierdzi  aspirant  Ireneusz  Korzonek  z Wydziału  Ruchu  Dro
gowego  KRP w Cieszynie, często zmiany  sąprawie że  niewidocz
ne,  wystarczy  jednak,  że  dodano  jeden  wyraz,  a  cały  przepis  się 
zmienia.  Przykładowo  w  starym  kodeksie  używanie  hełmów 
ochronnych  konieczne  było jedynie  na  drogach  twardych,  obec
nie po  zmianie  na  wszystkich  drogach.  W  testach  bardzo  trudne 
pytania  były też z pierwszej pomocy  medycznej.  By ustalić  jedną 
prawidłową  odpowiedź organizatorzy  konsultowali  się z  pogoto
wiem  ratunkowym. 

—  Dzieci wykazały ogromną wiedzę —  powiedział nam  I. Korzo
nek. —  Jeżeli  ktoś  rozwiązuje  test w  granicach  80 pkt .  na  125 
możliwych, to można o nim pow iedzieć, że jest bardzo dobry. Nie 
wiem czy którykolwie k  kierowca, nie ubliżając nikomu,  zbliżył
by się do 80 pkt. , a proszę sobie wyobrazić,  że  10  zawodników 
turniej u przekroczyło granicę  100 pkt . Można  ich nazwać  „ge
n iuszami  ruch u  d rogowego". 

Praktycznie wyniki  testu zdecydowały  o końcowej klasyfikacji. 
Przed jazdą  na torze przeszkód  prowadziła  drużyna z  Drogomyśla 
 490 pkt., przed  SP2  420 pkt., SP7 z Pogórza   360 pkt.  Różnice 
punktowe  były  za  duże,  by  klasyfikacja mogła  się zmienić,  choć 
tor  przeszkód  był  wyjątkowo  trudny.  Ani  jednemu  startującemu 
nie udało się go przejechać bezbłędnie.  Każdy  błąd na torze  prze
szkód  to punkty  karne  odliczane  drużynie. 

—  Przeszkody  ustawiamy  tak ciasno, by później   na  zawodach 
wojewódzkich  i ogólnopolskich zawodnicy z naszego regionu nie 
mieli punktów karnych —  twierdził  I. Korzonek. 

W końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna Drogomyśla  344 
pkt.,  druga  była  SP2  z  Ustronia    302  pkt.,  która  startowała 
w składzie: Marci n Sobek, Marek Dymski, Marci n Szeja,  Robert 
Wińczyk ,  a opiekunką  drużyny jest Ewa  Gruszczyk,  trzecie  miej
sce zajęła SP7 z Pogórza   250 pkt. Zawodników  sklasyfikowano 
także  indywidualnie:  1. Robert Czakon  z Drogomyśla    123 pkt., 
2. Łukasz Firl a z Drogomyśla  121  pkt., 3. M . Sobek  z  Ustronia
103 pkt., 4. M . Dymski z Ustronia101  pkt.,5.  Przemysław  Ochan
te! z Drogomyśla   100 pkt., 6. M . Szeja  z Ustronia  98  pkt. 

Po turnieju komendant  M. Wij a  powiedział: 
— Z zadowoleniem stwierdzam, że najlepszym drużynom z Dro
gomyśla  i  Ustronia  wyrośli  konkurenci .  Żal  mi  jedynie,  że 
z Cieszyna,  gdzie jest  kilkanaście  szkół,  brak dobrej   drużyny. 
W ubiegłym  roku  ilość wypadków z udziałem dzieci spadła  i być 
może jest to w jakiej ś części zasługą tego turnieju . Przede wszyst
ki m  jednak  jest  to wynik  wprowadzenia  nowego  przedmiotu 
w zakresie wiedzy o ruchu drogowym. Na turniej u BRD  poziom 
wiedzy  i umiejętności  uczestników  rosną z roku  na rok .  Bardzo 
dobrze  oceniam  współpracę  ze  szkołami.  Nie  chodzi  tu  tylk o 
0 ruch drogowy, ale też o przestępczość  nieletnich. 

Zapytałem komendanta, dlaczego nie ma turnieju BRD dla dziew
cząt. 

Zastanawiamy  się nad  tym  i być może wprowadzimy  jakąś 
innowację —  odpowiedział  M. Wija. —  Najlepiej  prowadziłaby  to 
jakaś kobieta, niestety w Wydziale  Ruchu Drogowego nie ma ani 
jednej   policjantki . 

Dwie najlepsze drużyny turnieju rejonowego, czyli  Drogomyśl 
1 Ustroń,  czeka  następny  etap   turniej wojewódzki.  W  przygoto
wanie drużyn  z naszego  rejonu włączy  się  Ireneusz  Korzonek. 

Do tej  pory szkoły się same przygotowywały, a j a jedynie udzie
lałem  informacj i —  powiedział  I. Korzonek. —  Nie chciałem  ni
kogo faw oryzować. Teraz z drużynami,  któr e awansowały  będę 
spotykał się przynajmniej   raz w tygodniu. Zajmuj ę się przygoto
waniem zawodników do testów, nad  ich sprawnością  i umiejęt
nym  pokonywaniem  toru  przeszkód  czuwają  nauczyciele.  Nie 
jest  to jedyna działalność wśród  młodzieży  komórk i  prewencji 
Wydziału Ruchu Drogowego. Rocznie odbywamy około 600 spo
tkań w  szkołach. 

Wszyscy  goście jak  i opiekunowie  drużyn  podkreślali  bardzo 
dobre  przygotowanie  turnieju.  Komendant  M.  Wij a  podkreślał 
dobrą  współpracę  z  ustrońską  „dwójką",  twierdził,  że  panuje  tu 
przyjazna atmosfera dla takich przedsięwzięć jak  turniej BRD.  Nie 
zawiedli  sponsorzy.  Najlepsze  drużyny  otrzymały  rowery,  były 
nagrody  dla  wszystkich  uczestników,  specjalne  dla  najlepszych 
w klasyfikacji  indywidualnej. 

Nagrody  dal  uczestników  tegorocznego  turnieju  BRD  ufundo
wali: Unitrans  Skoczów, Jurgast  Wisła, Gomolex  Skoczów,  Anin 
Skoczów, Vegeta Skoczów,  Innowacje Goleszów,  Mokate  Ustroń, 
Bank Spółdzielczy Skoczów, Tuk Cieszyn, PKS Cieszyn, MZK  Cie
szyn,  Urząd  Miejski  w  Ustroniu,  Visbud  Wisła,  Marabú  Ustroń, 
Drukarnia Cieszyn,  Bank  Śląski Ustroń,  Polifarb Cieszyn,  Kubala 
Ustroń, Lakma Cieszyn,  Rymer Wisła, PZU  Cieszyn. 

Wojsław  Suchta 

Drużyna  ustrońskiej SP2 z opiekunką.  Fot.  W.  Suchta 
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Taki  se  bajani 

16  lutego  uczestnicy  biel
skiej wyprawy  na  Kilimandża
ro w składzie Andrzej Georg  
kierownik  wyprawy,  uczestni
cy   Dariusz  Mrzygłód  i Jerzy 
Zaręba  (wszyscy  są  członka
mi  Klubu  Wysokogórskiego 
w  BielskuBiałej),  osiągnęli 
najwyższy  wierzchołek  Kili 
mandżaro   Uhuru  Peak  5.895 
m n.p.m.  W  tym  roku  warunki 
na  szczycie  były  wyjątkowe. 
Cały wierzchołek  z krater przy
kryty  był  grubą  warstwą  śnie
gu.  Temperatura  powiet rza 
wynosi ła  10°C,  wiał  si lny 
wiatr.  Samo  wejście  nie  spra
wiało  żadnych  trudności  tech
nicznych.  Jedynie  wysokość  dawała  się uczestnikom  wyprawy 
we znaki.  W  silnie  rozrzedzonym  powietrzu  trudno  było  oddy
chać.  Poruszanie  musiało  odbywać  się w zwolnionym  tempie. 

Oprócz  wejścia  na  „dach  Afryki ' 1 uczestnicy  wyprawy  byli 
na  ki lkudniowym  safari  w  Parku  Narodowym  Masai  Mara 
w  Kenii  oraz  zwiedzili  okolice  Mombassy  w  tym  plaże  i  rafę 
koralową  na Oceanie  Indyjskim. 

Zdobycie  najwyższego  szczytu  Afryk i  to  następny  krok 
w  zdobywaniu  najwyższych  szczytów  kontynentów  (Top  7). 
Andrzej Georg  dwukrotnie  był  na  szczycie  Mont  Blanc  (1988, 
1995  r.) na  Aconcaguę  wszedł jedynie  do wysokości  ok.  5.900 
m n.p.m.  i teraz zdobył  Kilimandżaro.  Następne  cele trójki  alpi
nistów  z BielskaBiałej,  to McKinley   najwyższy  szczyt  Ame
ryki Północnej  lub Piramid  Carstenz   najwyższy szczyt  Austra
li i  i Oceanii. 

Zdobywanie  najwyższych  szczytów  poszczególnych  kon
tynentów,  to  nowa  konkurencja  wśród  alpinistów  i nie  tylko. 
Zajmuje się tym  zarówno  Krzysztof Wielicki  (zdobywca  korony 
Himalajów) bodaj największy obecnie  Polski  alpinista  i robi  to 
też Marek Kamiński   znany polarnik.  (A) 

Co roz slyszym,  że  tu zniszczyli  pomniki,  to „   sprofanowali" 
groby,  to  cosi  na  kierchowie  pokradli,  czy  rozkopali.  Nie  da
jóm  spokoju  ludziom  ani  po  śmierci. 

Ale  tak  po  prowdzie,  to  lod  wieków  nie  dowo  sie  spokoju 
tym,  co  już  roz  zustali  pochowani,  fórt  sie  ich  ruszo.  A  to 
z  ciekawości,  a  to  z  nienawiści,  to  zaś  prawióm,  że  tymu,  by 
sprawiedliwości  stało  sie  za  doś.  A  mie  sie  zdo,  że  ty  umynczó
ne  kości  trzeja  zustawić  w  spokoju  i  ze  ni  mo  nic  do  rzeczy, 
czyji  to sóm  kości.  Nó  bo pomyślijcie  se,  czy  to ni  ma  „profa
nacja"  jak  rozgrzebuje  sie  piramidy,  miejsca  pochówku  In
diańców,  czy Negrów?  „  Profanacja  " to je jyny  wtedy, jak  nasze 
groby  sie  tyko?  Wiela  to  rozmańtych  nieboszczyków  sponie
wiyrali  jyny  z ciekawości,  abo  tymu,  że  nie  śmiy  leżeć  tam,  kaj 
je  pogrzebany? 

Łoto  zaś  slyszym,  że  Italianie  wadzóm  sie  z kimsi  ojakómsi 
mumie.  Jaki  to je  wszystko  pokryncóne  na  tym  świecie? 

Pamiyntóm,  że  na  kierchowie  zawsze  rosły  piykne,  wielki 
jagody,  wiynksze  niż  na  kamiyńcu,  czy  w  lesie.  Jakech  kiesi 
była  z  mamom,  jako  dziecko,  na  kierchowie  i  urwalach  se 
jagodę,  to  mama  nie  pozwoliła  mi ji   zjeś.  Prawiła,  że  z  tego 
miejsca  nic  nie  idzie  brać,  żodnej  jagódki,  żodnego  kwiotka, 
nic.  Prawiła,  że  wszystko,  co sie  tam prziyniesie,  wszystko,  co 
tam  rośnie,  tam  musi  zustać. 

Już  jako  dorosły  człowiek  słyszałach,  że  kajsi  okradli  gro
by, że  rozgrzebujóm  świynte  miejsca.  Nic  sie  nie  zmiynilo. 

Teraz sie  rozgrzebuje,  rozkopuje,  kradnie,  „profanuje",  nic 
dlo  ludzi  ni  ma  świynte.  Co  inkszego,  jesi  sie  trefi  na  miejscu 
pochówku  przez  przipadek,  tak  nie  roz  je  prziy  budowie,  jak 
sie  grunta  kopie,  to już  trudno. 

A  tak  po  prowdzie,  to jak  teraz  wiela  razy  posłóchóm,  co 
sie  na świecie  robi,  to sie  mi zdo,  że  czasym  wiyncyjpamiynta
jóm  o tych,  co  im  trzeja  dać  spokój,  o tych  wszystkich  niebosz
czykach,  niż  o  tych,  co  żyjóm. 

Otoch  prziyszła  na  rzecz  z jednym  panoczkym  i  prawiym 
o  tych  swojich  „niepokojach  ", a lón  mi na  to: że  bezpamiyńci 
downych  czasów  noród  ginie.  A  mie  sie  zdo,  że  co  inkszego 
pamiyńc,  bo  to je  przeca  ważne  dlo  każdego  człowieka,  a  co 
inkszego  rozgrzebować  rzeczy,  co sie  im  noleży  spokój.  Sie  mi 
zdo,  że  takóm  „rozgrzebowanóm"  pamiyńcióm  moc  nie  zbu
ciujymy. 

Hanka  lod  Śliwko  w 

This is lo Certify OKU 

hits xuetuuuj'ully climbed  Mount  Kilimanjaro 
the highest fteak. in Africa,  right  to  the 

Summit   Vhuru Peak   S3Q3 m 
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  1)  rozmiar  dla  Anglika,  4)  marszowy  dudni  na 
bruku,  6)  kucharz  okrętowy,  8)  wokół  obrazu,  9)  góry  wc 
Francji,  10)  rozprawa  w  sądzie,  11)  pościg,  12)  micszkanicc 
starożytnej Etrurii,  13) atrybut  malarza,  14) stolica  Korci  Płd., 
15)  absolwent  politechniki,  16)  formularze  podatkowe,  17) 
imię żeńskie,  18)  Młodzieżowy  „Bi g  ...",  19)  uraza,  niechęć, 
20)  głosy  leśne. 

  1) wariat,  furiat, 2)  radzieckie  auto,  3)  kamizel
ka  ratunkowa,  4)  opakowanie  samochodu,  5)  w  ręku  gracza, 
6)  łąkowy  kwiat  wiosenny,  7)  państwo  środkowoamerykań
skie,  11) mały  piesek,  13)  egipska  kara,  14)  erotyka. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych   Termin  nadsyłania  odpo
wiedzi  mija 25  bm. 

O

Nagrodę  20  zł  otrzymuje S  z  Ustronia, 
ul.  Jaśminowa  1. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA 
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