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PRZED SEZONEM 
Rozmowa  z  naczelnikami  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu 

Co prawd a witam y dopier o wiosnę , ale już dziś przed 
siębiorc y turystyczni , restauratorzy , hotelarz e martwi ą się 
o lato 2000 rok u w Ustroniu . Dlateg o o stan przygotowa ń 
do  sezon u  letnieg o  zapytaliśm y  naczelnikó w 
Urzędu Miasta . 

*   *  * 

Andrzej  Siemiński,  naczelnik  Wydziału  Technicznolnwestycyjnego 
Jak wyglądają przygotowania do wakacji  letnich w  Ustroniu? 

Najpierw musimy posprzątać miasto po zimie, przeprowadzić  re
monty nawierzchni, później zamierzamy pomalować pasy na ulicach. 
Generalnie  malowane  będą  te miejsca co w latach  ubiegłych,  czyli 
wszystkie przejścia dla pieszych,  linie zaznaczające ścieżki  rowerowe, 
linie rozgraniczające pasy jezdni, miejsca parkingowe. 
Nie najlepszą wizytówką  miasta jest główna  ulica. 

Ul. Das2yńskiego i ul. 3 Maja należą do powiatu, a my nimi admini
strujemy w ramach  podpisanego  porozumienia.  Niestety  wysokość 
przekazanych z powiatu  środków wystarczy jedynie na  wykonanie 
bieżących  remontów.  Przy ul. 3 Maja dalej będzie budowany  chod
nik z kostki brukowej do przystanku na  Brzegach. 
Sporo mówi się ostatnio o ścieżkach  rowerowych. Czy  powstaną 
w  Ustroniu? 

Nie ma w budżecie  pieniędzy  na wykonanie  nowych  ścieżek,  ale 
będziemy utrzymywać już istniejące w zakresie regeneracj i nawierzch
ni, przycięcia gałęzi. Tu działamy razem z Wydziałem Ochrony  Śro
dowiska. 
Jak w nadchodzącym sezonie będzie wyglądał basen  kąpielowy? 

Nie ma się co oszukiwać. Na pewno nie będzie znacznej  poprawy 
w stosunku do roku ubiegłego. Wydział Mieszkaniowy szuka  dzier
żawcy na ten sezon, natomiast nie do końca jest wyjaśniona  sprawa 
przekazania basenu jako aport do Funduszu Górnośląskiego.  Ostat
nio  otrzymaliśmy  wiadomość, że rada  nadzorcza  Funduszu  ma do 
końca  marca  opowiedzieć  się, czy zamierza  inwestować  w  basen 
w Ustroniu. Jest to szansa dla tego obiektu, niewiele to jednak  zmieni 
gdy chodzi o basen w tym  sezonie. 
Czy jednak jest szansa, że będziemy jasno wiedzieli  co się  dalej 
będzie działo z ustrońskim  basenem? 

Nie jest to działanie krótkotrwałe, ale musi być poprzedzone  odpo
wiednim przygotowaniem  procesu  inwestycyjnego. 
A czy miasto ma pieniądze na to, by basem przed sezonem doprowa
dzić do stanu względnej   schludności? 

Przeglądając budżet  miasta nie znalazłem  tam  środków  przezna
czonych na basen kąpielowy w tym sezonie. Przygotowaniem  obiek
tu do sezonu będzie się musiał zająć dzierżawca. 
Jakie inwestycje podejmuje miasto, by poprawił się wizerunek Ustro
nia u odwiedzających nas gości? 

Taką  inwestycją, której turysta nie zauważy, a która powinna  po
prawić wizerunek Ustronia, jest modernizacja oczyszczalni  ścieków. 
Odczująto zarówno mieszkańcy Ustronia jak również turyści  korzy
stający z kąpieli w Wiśle. Jeżeli chodzi o drogi to największą  inwesty

(Dokończę nie na sir. 2) 

Wisła, to też  spora  sypialnia.  Fot.  W.  Suchta 

WSPÓLNE POSIEDZENIE 
13 marca 2000 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji  ustroń

skiego  i wislańskigo  samorządu  zajmujących się kulturą,  sportem 
i turystyką.  W Wiśle jest  to Komisja  Promocji,  Kultury,  Sportu 
i Turystyki  Rady  Miasta, w Ustroniu  Komisja Oświaty,  Kultury, 
Sportu  i Turystyki  Rady Miasta. Jak zgodnie  twierdzą  przewodni
czący tych  komisji  Emili a  Czembor   i Jerzy  Kuf a do  wspólnego 
posiedzenia  doszło z inicjatywy radnego z Ustronia  Jana  Misio
rza,  który  z racji  swej  pracy  w przeszłości  zna  osoby  z  komisji 
w  Wiśle. Te osobiste  kontakty  zdecydowały,  a trzeba  dodać, że 
było to pierwsze  takie posiedzenie  od  1990 roku.  Wcześniej  kon
taktowano  się,  ale  stosunki  panujące miedzy  Ustroniem a  Wisłą 
można  nazwać  najwyżej  poprawnymi.  Już po wspólnym  posie
dzeniu  członkowie obu  komisji stwierdzają, że stanowczo za  póź
no do  takich  bliższych  kontaktów  doszło. 

(Dokończenie  na sir.  4) 

TEATRALN A  UCZTA 
Ten  numer  Gazety  Ustrońskiej  został  zamknięty  przed  ostatnim 

spektaklem  Ustrońskich  Spotkań  Teatralnych  2000.  W poniedzia
łek, 20 marca  wystąpiła Joanna  Szczepkowska  z „Gołą  Babą", ale 
już  dwa pierwsze  monodramy  śmiało  można  nazwać  kulturalną 
ucztą.  Na pierwsze  danie  podano  „Konopielkę",  którą  przedsta
wił  Edward  Żentara  i jeśli  nawet  nie każdy  zachwycił  się logiką 
głównego  bohatera  Kaziuka,  to gra aktorska  z  pewnością  wyna
grodziła  rubaszny  ton spektaklu.  Po drugim  daniu  wszyscy wi
dzowie  narzekali  na bóle  brzucha,  ale to z tego powodu,  że  śmiano 
się do łez  przez  większą  część  „Audiencji  II " w wykonaniu  Miko
łaja  Grabowskiego.  Na zakończenie  tego  wieczoru  aktor  polecał 
na  deser  ostatni  spektakl,  więc  widzowie  wychodzili  z  przekona
niem, że najlepsze jeszcze  przed  nimi. O „Konopielce"  piszemy na 
stronie  7, a  następne  monodramy  omówimy  w kolejnych  wyda
niach  GU.  (mn) 
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(Dokończenie  ze str. 1) 

cją będzie położenie nawierzchni docelowej z kostki brukowej na ul. 
Kasztanowej. Ponadto zamierzamy zakończyć budowę chodnika przy 
ul. Lipowskiej. 
Jakie inwestycje, roboty zostaną wykonane w centrum  miasta? 

Kontynuowana będzie budowa chodnika przy ul. Jelenica.  Czeka 
nas też drugi etap budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej.  Przewidziana 
jest  również budowa oświetlenia  osiedla przy ul.  Wantuły. 
A co planuje się na Zawodziu  i w Jaszowcu? 

Jako miasto nie planujemy tam większych zadań. Wiem, że Uzdro
wisko zamierza stworzyć w okolicy Domu Zdrojowego zielony kom
pleks rekreacyjny. W Jaszowcu natomiast planujemy częściową  wy
mianę starych  opraw oświetleniowych  na  nowe. 

*  *  * 

Danuta  Koenig,  naczelnik  Wydziału  Kultury ,  Oświaty,  Sportu 
i Turystyk i UM 
Jakich atrakcj i możemy się spodziewać w nadchodzącym  sezonie 
letnim? 

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem  kalendarza  imprez w se
zonie letnim. Amfiteatr prowadzony będzie przez Miejski Dom Kultu
ry „Prażakówka", gdzie do pracy przyjęto pracownika zajmującego 
się właśnie organizacją  imprez kulturalnych w Domu Kultury  i w am
fiteatrze. Będzie więc zapewne bogatsza oferta podczas sezonu. 
Czy  imprezy cykliczne, te do których przyzwyczailiśmy się w  la
tach ubiegłych, odbędą się w tym  roku? 

Tak. Wszystkie  imprezy cykliczne odbędą  się, chcemy też po  raz 
pierwszy w tym roku zorganizować festyn miast partnerskich. Chodzi 
nam o prezentację kulturalną naszych partnerskich miast. Obok  wy
stępów  zespołów  artystycznych, mieliby  okazje zaprezentować  się 
twórcy. Planujemy tę imprezę na 2930  lipca. Wraz z festynem odbę
dą sie zawody  sportowe. 

Na  bulwarach  nadwiślańskich  rowerzyści  będą  poruszać  się 
wyznaczonym  pasem.  Fot. W Suchta 

Największą  imprezą  promującą  miasto był koncert  „Ta m  gdzie 
bij ą źródła" . Czy odbędzie się w tym roku? 

Na razie wiadomo, że po ubiegłorocznym koncercie, który cieszył 
się nieprawdopodobną  popularnością  i ściągnął do Ustronia  tłumy 
gości, rozpoczęła się dyskusja, czy ta impreza jest przez miasto akcep
towana, czy akceptująjąmieszkańcy, ekolodzy. Zarząd Miasta  i Ko
misja Kultury stanęły na stanowisku, że impreza powinna się odbyć, 
przy  czym  powinna  trwać jeden  dzień  ze względu  na bezpieczeń
stwo. Jest do rozwiązania wiele spraw związanych z koncertem „Tam 
gdzie biją źródła", głównie porządkowych. W ubiegłym roku nic się 
nie stało, ale było w tym też trochę szczęścia. Stoimy więc na stano
wisku, że koncert ten powinien  się odbyć, ale tu głos decydujący ma 
telewizja, która pokrywa w całości  koszty realizacji. Miasto właściwie 
dokłada do tego działanie służb porządkowych  i utrzymanie czystości. 
A jaki e czekają nas imprezy  sportowe? 

Wszystkie zgodnie z kalendarzem. Dodatkowo w lipcu festyn spor
towy. Tak więc biegi masowe, turnieje, zawody dla dzieci  i młodzieży. 
Czy w każdy wakacyjny weekend będzie się coś działo w  Ustroniu? 

Tak to planujemy. Na dzień dzisiejszy jeszcze dwa weekendy nie są 
zaplanowane. Jednak  będą także podczas nich jakieś  imprezy,  gdyż 
nie wyobrażam  sobie,  by w weekendy  nic nie działo się w mieście, 
w amfiteatrze. 

*  *  * 

Barbar a  Jońca,  naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska. 
Czy miasto w sezonie letnim będzie czyste i zadbane? 

Tak. Przetargi odnośnie oczyszczania miasta zostały już  rozstrzy
gnięte, będą  także malowane przystanki autobusowe  i ławki. 
A utrzymanie  zieleni? 

Przetarg na koszenie trawników odbędzie się 30 marca,  natomiast 
na pielęgnację i nasadzenia roślin ozdobnych, w tym kwiatów, już się 
odbył.  Planowane są nowe miejsca pod  kwietniki  stałe  i sezonowe, 
m.in. nowe kwietniki  powstaną  przed  basenem  kąpielowym  i przed 
przychodnią dla dzieci. 
Czy pieniędzy na utrzymanie zieleni jest wystarczająco dużo? 

Za mało  i dlatego  będziemy  wykonywać  tylko najpotrzebniejsze 
prace, czyli koszenie trawników od ul. Kuźniczej po ul. Partyzantów, 
przy bulwarach nad Wisłą.  Inne tereny komunalne będą  rzadziej ko
szone, mniej więcej dwa razy w roku. 
Czy będą sadzone jakieś drzewka? 

Tak, na terenach  miejskich. 
Jak więc będzie wyglądał Ustroń w wakacje? 

Tak samo jak w latach  ubiegłych. 
W  latach ubiegłych  w weekendy  kosze na bulwarach  nadwiślań
skich  i przy ul. Grażyńskiego zawsze były przepełnione,  wysypy
wały się z nich  śmieci. 

Już w latach  ubiegłych w tych  miejscach  kosze  były  opróżniane 
w soboty  i niedziele. 
Gdy jest najwięcej  gości miasto powinno wyglądać najładniej , a nie 
odstraszać śmieciami. Czy można jakoś zaradzić takim wypełnio
nym  koszom? 

W  miejscach  najbardziej  uczęszczanych  przez  ludzi  planuje się 
zwiększenie  ilości koszy, w punktach  newralgicznych  wymianę  ko
szy małych na duże oraz egzekwowanie od wywożącego śmieci sprzą
tania terenu wokół  koszy oraz systematycznego  ich  opróżniania. 

Rozmawiał: Wojsław Suchta 

TO I OWO 
O  Z  Y 

Już prawie  120 lat działa  Towa
rzystwo  Ewangelickie  w  Cie
szynie.  Znane  jest  m.in. z  wy
dawania  wartościowych  pozy
cji  książkowych.  Zalicza  się do 
nich  na pewno  dokument  o ży
ciu  i  twórczości  ks.  Jerzego 
Trzanowskiego.  Reprint  wyda
nia z 1938 roku ukazał się przed 
trzema  laty. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Pastwiska  stały  się  dzielnicą 
Cieszyna  w  wyniku  gierkow
skiej  reformy  administracyjnej. 
W  przeszłości  była  to wieś, 
potem  samodzie lna  gmina, 
wreszcie  gromada,  w której 
skład  wchodziły  też  Boguszo
wice i Kalembice. 

Adam  Małysz  z  Wisły  oraz 
wywodzące  się z Wisły  Berna
deta  Bocek  i Agata Suszka  star
towały na ostatniej  olimpiadzie 
zimowej  w Nagano  w  1998 r. 
Z tej trójki tylko wiślanin ma szan
sę udziału w najbliższej olimpia
dzie w 2002 r. I kto jeszcze  poje
dzie do Salt  Lake  City? 

W cieszyńskim  regionie  nie  ma 
izby  wytrzeźwień.  Wszyscy 
„napruci"  delikwenci  odsta
wiani  są przez  policję do tako
wego  „hotelu"  w  BielskuBia
łej.  Część  kosztów  pokrywają 
...  gminy. 

Gminy o charakterze  turystycz
nym  mają  prawo  do pobierania 
tzw. opłaty  miejscowej, którą  za 
każdy  dzień  pobytu  winni  uisz
czać  wczasowicze  i kuracjusze. 
Korzystają z tego Wisła i Ustroń. 
Natomiast  Brenna  i Istebna nie 
biorą nic za „świeże  powietrze". 
Pobieranie  opłaty  miejscowej 
krytykują  hotelarze. 

Teatr  im. Mickiewicza  przygo
towuje się do Dni  teatru  „Stu", 
które  odbędą  się pod  koniec 
marca  br.  (nik ) 

ŚRODKI 
OCHRONY 

ROŚLIN 
KUPISZ W SKLEPIE 

OGRODNICZYM 
przy ul . Brod y 4 

w  Ustroni u 



KRONIK A  MIEJSK A 
i 

Od  3 kwie tn ia  2000  r. Urząd  Mias ta  zaprasza  wszys tk ich 
za in te resowanych  m ieszkańców  Ust ron ia  na  bezp ła tne  ba
dania  do  swoich  lekarzy. 

Badan ia  w  zakres ie  prof i lak tyki  cho rób  układu  k rążen ia 
(okreś len ie  poz iomu  l ip idów  we  krwi    cho lestero l,  H D L , 
trójgl icerydy; wykonanie  elektrokardiogramu,  pomiar  ciśnie
nia,  w izy ta  lekarska,  za lecen ia)  p rzep rowadzane  będą  dla 
m ieszkańców  w  wieku  51    55  lat  w  poradn iach:  Rodz inna 
Praktyka  Lekarska  N iepub l i czny  Zak ład  Opieki  Zd rowo t
nej, Ustroń  N ierodz im,  ul.  Skoczowska  137,  Praktyka  Gru
powa  Lekarzy  POZ  s. c. N iepub l i czny  Zak ład  Opieki  Zdro
wo tne j,  Ust roń,  ul.  M ick iew icza  1,  N iepub l i czny  Zak ład 
Opieki  Zd rowo tnej  „Sa lus"  sp.  z  o.  o.  Oś rodek  Zd row ia 
Jaszowiec,  ul.  W c z a s o wa  19, Oś rodek  Medycyny  Prewen
cy jnej  i Opieki  Komp leksowej  Ust roń,  ul.  Og rodowa. 

Kob ie ty  mogą  zg łaszać  się  na  bezp ła tne  badan ia  cy to lo
g iczne  w  Indywidua lnej  Prak tyce  Lekarsk iej  Piotra  Przy
były,  Ustroń,  ul.  M ick iew icza  1 i w  Ośrodku  Zdrow ia  w  Ja
szowcu,  ul.  W c z a s o wa  19. 

Fot.  W.  Suchta 

Piotr  Ś l iwka,  narc iarz  z  Ust ron ia,  z  powodzen iem  biegał 
os ta tn io  w  Pucharze  Szk larsk iej  Poręby.  Na  10  km  sty lem 
k lasycznym  za jął 6  m ie jsce,  ł yżwą    8  mie jsce,  a  1 m ie j sce 
wywa lczył  w  sz ta fec ie  w  kategor ii  open.  Z w y c i ę s t wo  tym 
cenn ie jsze,  że  w  tym  osta tn im  biegu  jun iorzy  pokona li  se
niorów. 

Ust rońsk ie  Ko ł o  Po lsk iego  K lubu  Eko log icznego  zapra
sza  na  wyk ład  dr.  n.  med.  Eugen iusza  Z ie lonki  na  temat 
wp ływu  zan ieczyszczen ia  chem icznego  na  zd row ie  cz ło
w ieka,  który  odbędz ie  się  w  czwar tek  23  marca  o  godz. 
17.00  w  Leśnym  Ośrodku  Edukac ji  Eko log icznej  „ Leśn i k" 
w  Jaszowcu. 

URZĄD PRZYPOMINA 
Urząd  Miasta  w  Ustroniu  przypomina,  że  opłata  z  tytułu 

wieczystego  użytkowania  gruntów  za  2000  r.  płatna  jest 
w dotychczasowej wysokości  w terminie do 31 marca br. 

Kwit y  wystawiane  są  w  Wydziale  Finansowym  tutejszego 
Urzędu na pierwszym piętrze w pokoju nr 20. 

KRONIKA  POLICYJNA 
10.03.2000 r. 
O godz. 3.20 na ul. Skoczowskiej 
zatrzymano  nietrzeźwego  ustro
niaka kierującego fiatem cint]ucen
to.  Wynik' badania    0.89  i  0.70 
prom. 
12.03.2000 r. 
O  godz.  19.20  na  ul.  Kuźniczej 
zatrzymano  mieszkańca  Ustronia 
kierującego  fiatem  126  wstanie 
nietrzeźwym.  Wynik  badania  
2,41  i 2,39  prom. 
12/13.03.2000 r. 
W nocy  nieznani  sprawcy  wła

mali  się do domku  kampingowe
go  przy  ul.  Nadrzecznej  skąd 
skradli  lodówkę  i  przepływowy 
ogrzewacz  wody. 
13.03.2000 r. 
O  godz.  19.50  na  ul.  3  Maja za
trzymano  mieszkańca  naszego 
miasta  kierującego rowerem  pod 
wpływem alkoholu.  Wynik  bada
nia  3,06  i 3,02  prom. 
13.03.2000 r. 
O godz. 21.50 zatrzymano miesz
kańca Oczkowa kierującego  fiatem 
126 w stanie nietrzeźwym. Pobra
no krew do badania, 
(ws) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

10.03.2000 r. 
Interweniowano na jednej z pose
sji przy ul. Daszyńskiego w spra
wie  wypuszczania  psa.  Strażni
ków poinformował  jeden z miesz
kańców  ulicy.  Właścicielowi  psa 
udzielono nagany. 
11.03.2000 r. 
Jedna  z mieszkanek  miasta  zgło
siła, że na jej posesję przy ul.  Fa
brycznej wszedł wilczur. Wezwa
no  pracownika  cieszyńskiego 
schroniska dla zwierząt  i pies zo
stał  zabrany. 
12.03.2000 r. 
Kontrolowano obwoźne punkty han
dlowe  w okolicach  bani  „Wrzos"[. 
Jednemu  ze sprzedawców  nakazano 
przesunięcie stoiska, ponieważ zajmo
wało chodnik. 

14.03.2000 r. 
W trakcie kontroli okolic Szpitala 
Uzdrowiskowego  zakazano  han
dlu  dwóm  osobom,  które  nie  po
siadały  odpowiednich  zezwoleń. 
14.03.2000 r. 
Wydano  nakaz  zaprowadzenia 
porządku na jednej z posesji w Li
powcu  w  związku  ze  skargą 
mieszkańców. 
14.03.2000 r. 
Otrzymano zgłoszenie o potrące
niu  psa  przy  ul.  Szpitalnej.Na 
miejscu okazało się, że nie ma po
trzeby  wzywania  weterynarza. 
Na widok  ludzi pies uciekł. 
15.03.2000 r. 
Zatrzymano kierowcę motocykla, 
który przez swoją brawurową  jaz
dę  ul.  3  Maja o  mało  nie  dopro
wadził  do  kolizji .  Sprawę  prze
kazano ustrońskiej policji,  (mn) 

PRYMITYWNI WŁAMYWACZ E 
W  nocy  z  13  na  14  marca  włamano  się  do  Miejskiego  Domu 

Kultury  „Prażakówka".  Przez  uchylone  okno  złodzieje  dostali  się 
do  środka  i zaczęli,  gdzie  się  tylko  dało,  wyłamywać  drzwi  po  pro
stu  kopiąc  w  nie.  Można  przypuszczać,  że  okno  otworzono  wcześ
niej,  więc  skok  był  zaplanowany.  Plądrując pomieszczenia  włamy
wacze  uruchamiali  alarmy,  a wtedy  wyrywali  będące  w  ich  zasięgu 
druty.  Po  raz pierwszy alarm  włączył  się o godz. 0.56, po  raz ostatni 
o  1.20  i  wtedy  chyba  ostatecznie  zrezygnowali  z  wynoszenia  łu
pów.  Prawdopodobnie  szukali  pieniędzy  i w końcu  znaleźli  1500 zł, 
udało  się  im  też  ukraść  aparat  fotograficzny.  Inne,  większe  rzeczy, 
pozostawili  przygotowane  do zabrania.  Rano włamanie odkryli  pra
cownicy  „Prażakówki"  i powiadomili  policję. Około  południa  jesz
cze zabezpieczano  mienie.  Włamywacze  zniszczyli  kilkanaście  sza
fek, a drzwi  do  gabinetu  dyrektorki  po  prostu  rozszarpano.  Ustroń
scy  policjanci  dawno  nie  widzieli  tak  prymitywnego  włamania. 
Wstępnie  straty  wyrządzone  przez  włamywaczy  oszacowano  na 
10.000  zł,  ich  łup  to  1500 zł  i aparat  fotograficzny.  (ws) 

E.  Żentara  Fot.  W.  Suchta 
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WSPÓLNE POSIEDZENIE 
(Dokończenie ze  str. 1) 

 Zaczęło się od  przypadkowego  spotkania  z Janem  Misiorzem  
wspominaj. Kufa.  Znamy się od dawna  i postanowiliśmy  dopro
wadzić do wspólnego posiedzenia.  Muszę powiedzieć, że ze stro
ny członków  mojej komisji nie było żadnych  oporów  przed  ta
kim  spotkaniem.  Zdawal iśmy  sobie  sp rawę  z  tego, j ak  te  dwa 
miasta  są  podobne  i że można  czerpać z doświadczeń  sąsiadów. 
 W  odczuciu  wszystkich  czas  naszego spotkania,  które  t rwało 
trzy  godziny,  został  wykorzystany  konst ruk tywnie   mówi  E. 
Czembor.  Dyskutowaliśmy  na  różne  tematy,  sformułowaliśmy 
też kilk a wniosków,  które będziemy  się starali  realizować.  Pro
blemem, który jako  pierwszy  poruszyła  wiślańska  komisja, jest 
wykorzystanie  pieniędzy  z funduszu przeciwalkoholowego.  Są 
to kwoty  dość znaczne w naszych  budżetach  i dlatego  wykorzy
stanie  ich jest dla  nas tak  istotne. Przepisy wykonawcze do  usta
wy z 1997  r. mocno nas ograniczyły. Szczególnie zapis, że z  tych 
pieniędzy  nie można dofinansowywać budowy  obiektów  sporto
wych  czy  ut rzymywać  instruktorów.  Agencja  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych,  która opracowywała  te przepisy  wy
konawcze, ogranicza  profi laktykę wyłącznie do działalności  in
fo rmacy jnej  i edukacy jne j. W  odczuciu  działaczy  sportowych 
pieniądze kierowane  na sport  z tego  funduszu są  za  małe. 

Sformułowano wspólny  wniosek,  by w sprawie  dysponowania 
funduszem przeciwalkoholowym  doprowadzić  w maju do  spotka
nia z posłami  z naszego  rejonu. Na  spotkanie  zostaną  zaproszeni 
również przedstawiciele  sąsiednich gmin  oraz przedstawiciel  Re
jonowej  Izby Obrachunkowej. Tu trzeba wyjaśnić, że właśnie  RIO, 
która  bada  wykonanie  budżetu  gmin,  ograniczała  i zawężała  ro
zumienie pola, na którym  prowadzi  się profilaktykę  przeciwalko
holową. 

Dyskutowano  również o ścieżkach  rowerowych.  Właściwie  to 
taka  ścieżka już  istnieje,  a  wiedzie  bulwarami  nad  Wisłą  aż  do 
Obłaźca, gdzie trzeba rozwiązać problem  przejazdu przez most  lub 
pod  mostem. 
 Chcemy  doprowadzić  do  tego,  by  rowerzyści  mogli się  poru
szać swobodnie doliną  Wisły   mówi  E. Czembor. 

Poruszono problem  regulaminu przyznawania  Srebrnych  Cieszy
nianek  i postanowiono  zwrócić  się  do  kapituły  tego  wyróżnienia 
o  dokładniejsze sprecyzowanie  komu te wyróżnienia  się nadaje. 
 Staral iśmy  się przestrzegać  regulaminu  i wybierać  ludzi,  któ
rzy  wykazali  się  czymś  w  ciągu  ostatniego  roku.  Inne  gminy 
natomiast  potraktowały  to jako wyróżnienie za całokształt  dzia
łalności   mówi E. Czembor.  Tli może powstać odczucie, że to  my 
nie nagradzamy  wielkich  ustroniaków.  Należy  więc  tak  jasno 
opracować  regulamin  Srebrnych  Cieszynianek,  by  można  było 
przyznawać j e  również za całokształt  działalności, bądź  ograni
czyć się wyłącznie do działań  w ostatnim  roku. 

Pierwszy  człon  nazwy komisji z Wisły to  promocja. 

Siedziba  Wiślańskiego Centrum  Kultury  i Informacji. 
Fot.  W.  Suchta 
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  Nasza  komisja  z a j m u je się  p romoc ją, jest  to więc  temat  nas 
szczególnie  interesujący   mówi J. Kufa.  To co zazwyczaj  robi 
się w dziedzinie promocji jest amatorszczyzną.  Chcąc  sprzedać 
towar  o nazwie Wisła  czy  Ustroń  potrzeba  fachowca  i niestety 
sporo pieniędzy. Dziś nie wystarczy  pojechać na  targi  turystycz
ne. Chodzi o to, by  być obecnym  w mediach, umieć się  sprzedać. 
Byliśmy zgodni, że na  razie w materii  promocji działamy  trochę 
po  omacku 

Tematem  był również Tydzień  Kultury  Beskidzkiej. Ta duża  im
preza odbywa  się w  Wiśle  i wielu  innych  miastach,  niekoniecznie 
związanymi z Beskidami, niestety nie ma wśród nich Ustronia.  Nie 
jest  to  w gestii  wiślańskiego  samorządu,  by część  zespołów  wy
stępujących  podczas  TKB  w  Wiśle,  mogło  się  zaprezentować 
w  Ustroniu.  Postanowiono jednak  zwrócić  się z tym  do  komitetu 
organizacyjnego. 
  Nie ode  mnie  to  zależy,  czy  te  zespoły  będą  mogły  wystąpić 
w  Ustroniu   mówi J. Kufa.  Moim zdaniem  zespoły  uczestniczą
ce w T K B  bardzo chętnie wezmą  udział w dodatkowych  wystę
pach. Na pewno czas  im na to pozwoli, gdyż podczas TK B nie ma 
aż tak  napiętego  terminarza  występów. 

Problemem  są też występy  zespołów z Ustronia w Wiśle  i z  Wi
sły  w  Ustroniu.  Mówi  się  wręcz,  że  w  Ustroniu  prędzej  można 
zobaczyć  zespół  z  NeukirchenVluyn  czy  Hajdunanas  niż  z  są
siedniej  Wisły. 
 Aby związać dzieci ze sportem, w Wiśle uczniowie  pierwszych 
klas przystępują  do  rozgrywek.  Chcemy  skorzystać z  ich  regu
laminu  i coś takiego  rozpocząć w  Ustroniu   mówi  E. Czembor. 
  Planujemy,  że  zwycięska  drużyna  tej  ligi  z  Wisły  zagra  ze 
zwycięzcą  z Ustronia   mówi J. Kufa.  Wszyscy członkowie  spot
kania chyba  się ze mną  zgodzą, gdy powiem, że to na czym  zależy 
nam  najbardziej, to zorganizowanie czasu wolnego  młodzieży. 
Wiślańska  komisja jest  bardzo  usportowiona, więc może uda  się 
zorganizować jakieś wspólne zawody   mówi E. Czembor.   Musi
my jednak  zdawać sobie sprawę z tego, że w Wiśle funkc jonuje 
Wiślańskie Cent rum  Kultury,  które organizuje  imprezy  kultu
ralne, więc komisja  bardziej pracuje nad sportem  masowym. 

Wszyscy zgodnie podkreślają, że to pierwsze spotkanie  komisji 
było  bardzo  pożyteczne  dla  obu  stron.  Dotychczas  więcej  było 
rywalizacji, niż rzeczywistej  współpracy.  Mieszkańcy  obu  miast 
lubią  podkreślać zalety swego miejsca zamieszkania, a pojedynki 
piłkarskie  Kuźni  Ustroń  z KS  Wisła urastały do rangi  symbolu  tej 
rywalizacji. 
  Mam  nadzieje, że kierownicy jednostek zajmujących się  spor
tem, kulturą  i turystyką, w naszych  miastach  będą  też dążyć  do 
współpracy.   twierdzi J. Kufa.  Nam się wydaje, że może to  tylko 
przynieść  korzyści  obu  miastom.  Brakowało  katal izatora,  któ
ry  by  był  impulsem  do  tak iej  współpracy.  Nawet  jeżeli  nasze 
miejscowości  muszą  ze  sobą  konkurować,  to  niech  to  będzie 
zdrowa  konkurencja  z korzyścią  dla  obu  miast.  Moim  zdaniem 
wszystkie  komisje  rad  naszych  miast  powinny  się spotkać.  My 
nie spotykal iśmy  się, by  pokazać  coś na  zewnąt rz,  by  tylko  to 
tak wyglądało, że współpracujemy. Nam się po prostu  wydaje, iż 
razem  łatwiej będzie załatwić  niektóre  problemy. 

  Pierwsze spotkanie  bardzo  optymistyczne   twierdzi  E. Czem
bor.  Umówiliśmy  się, że podobne wspólne posiedzenia  powinny 
się odbywać  również w  przyszłości.  Poza  tym  Wisła  i Ustroń  są 
do siebie  bardzo  podobne,  mają  podobne  problemy.  Jesteśmy 
gminami  graniczącym  ze sobą, z podobną  liczbą  mieszkańców, 
więc chcielibyśmy  razem  występować  w niektórych  sprawach, 
doprowadzić do współpracy, która  powinna szybko  zaowocować. 

Wojsław  Suchta 

Sanatorium  Uzdrowiskowe  „MALWA " 
43450 Ustroń,  id. Szpitalna  45 

zatrudni 

g o s p o d a r za  h o t e lu 

Wymagane: 
1. wykształcenie  min.  średnie 
2. prawo jazdy  kat. B 
3. uprawnienia  palacza  c.o. 

Kontak t  osobisty 



CISOWNICKA CHAŁUPA 
Świetlica  Gminna  w  Cisownicy,  która jest  animatorem  dzia

łalności  kulturalnej  w  tej miejscowości,  zaprezentowała  kolej
ną wartościową  wystawę.  W  lutym  i marcu  w dużej  sali  Świetli
cy  wyeksponowano  ponad  400  przedmiotów  z  wyposażenia 
dawnej  chaty,  które  wypożyczyli  cisowniczanie. 

Warto  przypomnieć,  że  nie jest  to  pierwsza  wystawa  ze  zbio
rów  rodowitych  mieszkańców  tej  wioski.  Rozpoczęto  od  eks
pozycj i księgozbioru  znajdującego się  w cisownickich  domach, 
a  w  1993  r.  pokazano  kilkaset  fotografi i.  Wystawa  ta  została 
później  przeniesiona  do  ustrońskiego  Muzeum  i w  obu  miej
scach  cieszyła  się wielkim  zainteresowaniem.  Dodatkową  ko
rzyścią  naszej  muzealnej  placówki  było  uzyskanie  kilk u  daw
nych  fotografii  w  postaci  darów. 

Ta  ostatnia  wystawa  zatytułowana  „Wnętrze  starej  chałupy 
cisownickiej"  została  zorganizowana,  podobnie  jak  poprzed
nie,  z  inicjatywy długoletniej  działaczki  kultury,  emerytowanej 
nauczycielki  Teresy  Waszut,  przy  współudziale  Danuty  Brań
czyk   kierowniczki  Świetlicy  i Haliny Oreł   kierowniczki  miej
scowej  biblioteki.  Eksponaty  na  wystawę  użyczyły  43  cisow
nickie  rodziny.  Obok  „kredynski",  która  liczy  sobie  ponad  150 
lat nad  żelaznym  piecem  tzw. „kaczycą" pomieszczono:  „łyżni k 
z  drzewianymi  łyżkami,  warzechami  i  rogulami,  roztomaite 
gorczki  fajansowe  i blaszane,  cedzoki".  Na  stole  sporo  „talyrzi 
i kiel iszków",  a na  środku  świeżo  upieczony  „brut faniok"  po
smarowany  domowym  masłem,  którym  można  się  poczęstować. 
Nieco  dalej  stoi  umywalka  i sporo  „roztomaitych  drzewianych 
żberów  i putni",  ale sąteż„maśniczki  i sztwiertki".  W  izbie  pod 
ścianą  znajduje się „szyrokucne  drzewiane  łóżko  ze  strużokym 
z  reżnej  słómy",  a  obok  „kolybka  i  kóń  na  biegunach".  Na 
szafie wisi  strój  cieszyński.  Na  środku  sali  wystawowej,  na  du
żym  stole  zgromadzono  spory  zbiór  cennych  kancjonałów,  ka
lendarzy  i książek, czytanych  dawniej  przez cisowniczan,  z  któ
rych  najstarsze  pochodzą  z  połowy  XVII I  wieku.  Wszystkie 
przedmioty  zostały  opisane  nazwami  gwarowymi  używanymi 
w  tej miejscowości. Zaznaczono  również  nazwiska  właścicieli, 
użyczających  swe  rodzinne  pamiątki  na  wystawę.  Dodatkową 
atrakcją  dla  zwiedzających  wystawę  były  dwie  „gaździnki" 
w  sukniach  cieszyńskich:  Aniela  Wróbel  i Janina  Hanowska, 
które  pięknie  opowiadały  o  każdym  przedmiocie. 

Ta  wzruszająca  i  wartościowa  wystawa  została  obejrzana 
przez  ponad  2000  osób.  Byli  to  nie  tylko  cisowniczanie,  ale 
także  młodzież  szkolna  z  sąsiednich  miejscowości  i  studenci 
etnologii  z Cieszyna.  Wśród  gości  znaleźli  się również  pracow
nicy  cieszyńskiego  Muzeum  oraz  prof.  Daniel  Kadłubiec. 

Warto  podkreśl ić  znaczenie  tej  wystawy  dla  miejscowego 
środowiska.  Niejednokrotnie  te „stare  zdziorbła"  leżały  dotych
czas  pod  warstwą  kurzu.  Jest  szansa,  że zostanie  podjęta  decy
zja o  utworzeniu  na  bazie  tych  zbiorów  izby  regionalnej. 

Lidi a  Szkaradnik 

Fragment  wystawy.  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

R O S N Ą  K O S Z T Y 
Poniżej  publikujemy  list, 

który  do  władz  miasta  skiero
wali  handlujący  na  targowi
sku  miejskim. 

Handlujący  na  targowisku 
w  Ustroniu,  zwracają się z  go
rącą  prośbą  do  Urzędu  Miasta 
w  Ustroniu,  o  nie  podwyższa
nie  opłat  targowych  i  opłat 
dzierżawy  straganów  od  mie
siąca kwietnia 2000 r. 

Sytuacja  handlu jących  na 
targowisku  jest  coraz  bardziej 
nieopłacalna,  a  wręcz  deficy
towa. Koszty prowadzenia  dzia
łalności  handlowo  bazarowej, 
takiej jaką  my prowadzimy,  ro
sną  drastycznie  z  miesiąca  na 
miesiąc  (wzrost  cen  paliwa, 
składki  ubezpieczeniowej  ZUS, 
wzrost  cen  towarów  nabywa
nych  u producenta    naliczamy 
coraz niższe marże  handlowe). 

Obroty  handlowców  są  co
raz mniejsze. Klienci  na  targo
wisku  są coraz  mniej  zamożni. 
Część  społeczeństwa,  która 
była stałymi klientami  targowi
ska, znacznie zubożała  i z dużą 
rozwagą  i  ostrożnością  doko
nuje  jakichkolwiek  zakupów. 
W  tej chwili  klienci  poszukują 
na  targowisku  tańszych  towa
rów, czego my sprzedający nie 
będziemy mogli  zapewnić. 

W  ciągu  ostatniego  półrocza 
bezrobocie w powiecie  cieszyń
skim  wzrosło  niemal  o  30% 
i w miesiącu styczniu  osiągnęło 
liczbę 6765 osób  („Wiadomości 
Powiatowe" Nr 2). Drobni  kup
cy  i handlowcy  nie  chcą  zasilić 
szeregów  bezrobotnych  i dlate
go  zwracają  się  z  tą  prośbą  do 
Urzędu  Miasta w Ustroniu. 
(Pod listem kilkadziesiąt podpisów) 

Z  ĆALERII  „BRZIMOW " 

4  ,  H  ,   V : 

Grafika Renaty  Kubok 
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Aneta  czesze  swoją  szefową.  Fot. W.  Suchta 

Z  GRZEBIENIEM  PO  LAURY 
 Najpierw był egzamin zawodowy w Cieszynie, a trzy osoby, któr e 
najlepiej   go  zdały  zakwalifikowały  się  do  XXI   Pod beskidzkiego 
Konkursu Juniorów  we  Fryzjerstwi e  Damskim   opowiada  Aneta 
Podsiadło, która na co dzień pracuje w zakładzie fryzjerskim w Ustro
niu  prowadzonym  przez Joannę  Badurę. 

Aneta  brała  udział  w  konkursie  i zajęła w  nim  trzecie  miejsce.  Na 
początek układała  fryzurę wieczorową  z włosów krótkich,  na co mia
ła 40  minut.  Na  wykonanie  kolejnego  zadania  przeznaczono  20  mi
nut, a  było  to  ułożenie  fal  na mokro  z  wykorzystaniem  jedynie  żelu, 
grzebienia  i własnych palców. Adepci sztuki  fryzjerskiej musieli  także 
w  ciągu  50  minut  wykonać  fryzurę dzienną. 
 Właściwie  nic  nie sprawiło  mi większej   trudności   mówi  Aneta, 
gdy pytam  z czym  miała najwięcej kłopotów.   Fryzur ę  wieczorową 
ćwiczyłam  w  ustrońskim  zakładzie  na  okrągło,  fale  też,  a  przy 

Zarząd  Miasta  w  Ustroniu 
ogłasza  konkurs  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej 

nr  3 w  Ustroniu  Polanie  i Gimnazjum  w  nr   1 w  Ustroniu 
1. Kandydaci  powinni  spełniać  następujące warunki: 
  posiadać wyższe wykształcenie  magisterskie z przygotowaniem  peda

gogicznym  i co najmniej 5 letni staż pracy  na stanowisku nauczyciela 
  legitymować się co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich 5 

lat pracy  w szkole, 
  posiadać  potwierdzony  aktualnym  świadectwem  lekarskim  dobry 

stan  zdrowia. 
2. Wymagane  dokumenty: 
  potwierdzony  kwestionariusz  osobowy, 
  dokumenty  stwierdzające wykształcenie,  kwalifikacje, staż  pracy, 
  kartę oceny  pracy  nauczyciela, 
  opis  przebiegu  dotychczasowej  pracy  poświadczony  zaświadcze

niem  przez  zakład  pracy  lub  świadectwem  pracy, 
  zaświadczenie  lekarskie o stanie zdrowia, pisemną ofertę wraz z kon

cepcją  i programem  działania  szkoły. 
3. Termin  składania ofert do 05.05.2000  roku w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego. 
4. Przystępujący do  konkursu  mają prawo  do  wglądu  w  podstawowe 

dokumenty  szkoły. 
5. O  terminie  posiedzenia  Komisji  Konkursowej  kandydaci  zostaną 

powiadomieni  pisemnie. 

strzyżeniu  i modelowaniu  fryzur y dziennej  wykorzystałam  wszyst
ko,  czego  nauczyłam  się  wcześniej. 

W  Konkursie  startowały  23  osoby  z całego  Podbeskidzia,  których 
umiejętności  oceniała  specjalna  komisja.  Za  poszczególne  zadania 
przyznawała  punkty, a  ich  suma  decydowała o  ostatecznej  klasyfika
cji . Sędziowie najpierw podchodzili do stanowisk  i wnikliwi e przyglą
dali się końcowemu  efektowi, później modelki  przechadzały po sali, a 
jurorzy  pokazywali  na  ile  punktów  ocenili  fryzurę.  Finałowa  trójka, 
oprócz  zwycięstwa  w  konkursie,  wywalczyła  wstęp  na  mistrzostwa 
Polski w Gdańsku. 
 Przygotowując się do konkursu uczniowie pracują  bardzo ciężko 
 mówi J. Badura.   Im ktoś się bardziej  przykłada  do ćwiczeń,  tym 
lepsze osiąga  efekty. W  konkursie  startowały  dwie  moje  uczenni
ce, a lepsze miejsce przypadło bardziej  pracowitej. Na pewno jest to 
dla  nas  osiągnięcie,  zwłaszcza,  że  Aneta  jako  jedyna  z  cechu  cie
szyńskiego pojedzie do Gdańska, pozostali należą do cechu w Biel
sku    Białej. 

Pani  Joanna  przyznaje,  że  przyjmując uczennicę,  od  razu  wie,  czy 
ma  sznase  na  sukcesy.  Podkreśla,  że  jedną  z  najważniejszych  cech 
dobrego  fiyzjera  jest  kontakt  z klientem,  bo  reszty  można  się po  pro
stu nauczyć. Jeśli ktoś jest  zamknięty  w sobie, nie umie zdobyć się na 
uśmiech, otwartość,  to  nie ma większych  szans w tym  zawodzie. 
  W  Ustroniu  funkcjonuj e  kilkadziesiąt  zakładów  fryzjerskich , 
ale zawsze  powtarzam,  że konkurencja  jest zdrowym  przejawem 
na  rynk u   tłumaczy  J. Badura.    Korzysta  na  tym  klient,  choć  dla 
nas  fryzjeró w  oznacza  to ciągłe doskonalenie  pracowników,  dba
łość o wyposażenie zakładu. Teraz organizowanych jest wiele szko
leń,  na  któr e  już  od  pierwszej   klasy  regularnie  jeżdżą  wszystkie 
moje  uczennice. 

Okazuje się, że mieszkanki  Ustronia stają się coraz bardziej odważ
ne przy wyborze  fryzury. Odchodzą  od  trwałej, a na więcej pozwalają 
sobie  kolorystycznie. 
  Wybieraj ą  fryzur y  bardzo  mocno  strzępione,  grzywki  krótkie , 
asymetryczne    twierdzi  A,  Podsiadło.    Swoje  przyzwyczajenia 
zmieniają  panie dojrzałe, ale największą  dbałość o modną  fryzur ę 
można zaobserowować u młodych  ludzi. 
Aneta  ma  plany  bardzo  ambitne.  Chce  się  uczyć  w  Technikum  Fry
zjerskim  w  Katowicach  i jednocześnie  pracować,  żeby  nie  stracić 
kontaktu  z fryzjerską praktyką. Jej marzeniem jest  własny  zakład  fry
zjerski, ale nie w Ustroniu, tylko w Skoczowie, nie będzie więc musia
ła konkurować ze swoją  nauczycielką.  Monik a  Niemiec 

Podczas  konkursu. 

CZEKAJĄ C NA GODOTA 
W  czwartek,  2  marca  na  deskach  Miejskiego  Domu  Kultury 

„Prażakówka" wystąpili aktorzy teatru  Polskiego w  BielskuBia
łej. Uczniom  Technikum  Mechanicznego w Ustroniu oraz Fili i  LO 
im. M. Kopernika przedstawili  sztukę Samuela Becketta „Czekając 
na Godota".  Trudny  to utwór nawet  dla osób  na co dzień  obcują
cych  z  dramatem,  a  cóż  dopiero  dla  młodych,  których  uwagę 
najłatwiej przyciągnąć za pomocą  bardzo  mocnych  środków  wy
razu.  Zawsze jest jednak  nadzieja,  że  „słowa,  słowa,  słowa"  od
kry jądla niektórych  świat  literatury  pięknej. 
 Chcemy, żeby młodzież miała kontakt z żywą grą aktorską.  Teatr 
to  przeżycie  estetyczne  zupełnie  inne  niż obcowanie  z tekstem  
mówi polonistka Fili i LO Edyta  IMolęda.  Lekcje języka  polskiego 
prowadzę  w  klasach  pierwszych,  drugich,  trzecich  i z  uczniami 
tych  klas omówiliśmy  sztukę. Najżywiej reagowała  klasa  trzecia. 

Są  bardziej dojrzali  i zainteresowali  się głównie  stroną  egzysten
cjalną sztuki. Sami dokonali  analizy  i interpretacji  trudnego  utwo
ru  Becketta.  Ciekawy  był odbiór  przewijającego się w  dramacie 
tematu  śmierci  w klasie  pierwszej. Niedawno  mieli  do  czynienia 
z  motywem  śmierci  w  literaturze  i byli  bardziej otwarci  na  odbiór 
tego wątku spektaklu.  Druga  klasa jest  teraz pod  wpływem  litera
tury  programowej,  oświeceniowej,  więc  im  było  chyba  najtrud
niej.  Na  początku  reakcje  były  różne,  młodzież  nie  chciała  się 
wypowiadać  na temat sztuki  twierdząc, że jest  niezrozumiała,  wy
starczyła jednak  mała zachęta  by zaczęli  mówić  o swoich  wraże
niach. Generalnie sztuka podobała się młodzieży, szczególnie  strona 
potoczna,  ponieważ bliskie  im były postacie z życia wzięte, w  któ
rych odnaleźć mogli samych  siebie. Jako polonistka jestem  zainte
resowana  organizowanymi  spektaklami,  czy  to  lektur, czy  innych 
utworów  literackich. Nawet opornemu  młodemu  człowiekowi  do
starczająjakichś wrażeń,  zmuszają do refleksji i kształtują  wrażli
wość.  (mn) 
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USTA 2000 * USTA 2000 * USTA 2000 

M. Żyromski  Fot.  W.  Suchta 

Drugą  edycję Ustrońskich  Spotkań Teatralnych  zainaugurowano 
w piątek,  18 marca. Na widowni w sali klubowej Miejskiego Domu 
Kultury zasiadło około 30 osób. Nie ma co narzekać na frekwencję, 
bo stracili  tylko  nieobecni,  ale z drugiej strony  zamilknąć  powinni 
wszyscy,  którzy  twierdzą, że w Ustroniu  nic się nie dzieje. Tak jak 
w ubiegłym roku spektakle poprzedzone były słowem  Marian a Zy
romskiego, który krótko omawiał monodramy, przedstawiał  ich au
torów  i wykonawców.  Pierwszego dnia przypomniał  także  historię 
„Prażakówki" mówiąc między innymi: 
  Ten  dom  kultury ma około  70 lat, powstał  z  inicjatywy  księdza 
Pawła Nikodema  i grupy światłych  obywateli  Ustronia  pragnących 
uniezależnić się od właścicieli niemieckich gospód, którzy żądali na 
każdą uroczystość patriotyczną specjalnego zezwolenia. (...) W roku 
1927 powstało skrzydło od ul. Strażackiej, ale potem kryzys ekono
miczny  nie pozwolił na kontynuowanie  budowy, mimo że decyzja 
zapadłajużwroku  1928, w  10. rocznicę odzyskania  niepodległości. 
Drugie skrzydło z salą widowiskową oddane zostało do użytku w  1934 
roku.  Była to jedna z największych  inwestycji w Ustroniu w całym 
dwudziestoleciu międzywojennym. Zwyczajowo, a teraz już urzędo
wo, dom kultury nazywamy  „Prażakówką" od nazwiska  darczyńcy 
gruntu, na którym powstał budynek  Jerzego Prażaka. (...) Już dwa 
lata po zakończeniu  prac, w 1936 roku, grał tutaj sam wielki Stefan 
Jaracz z panią Stanisławą Perzanowską. Wychodząc z sali powiedział 
do dziennikarza „Posła Ewangelickiego", że życzyć by sobie należa
ło, żeby w całej Polsce, ośrodki  kultury  takie jak  ten, częstym  były 
zjawiskiem. Ten sam teatr Ateneum, którego założycielem był Stefan 
Jaracz,  przyjechał  później ze sztuką  Stringberga  „Taniec  śmierci" 
w znakomitej obsadzie: Aleksandra Śląska, Jan Swiderski, Jerzy Ka
mas. (...) W tej sali grały zespoły teatralne prawie z całej Polski:  Ba
nialuka i Polski z Bielska  Białej, Nowy z Zabrza, Zagłębie z Sosnow
ca, Śląski z Katowic, Scena Polska z Czeskiego Cieszyna, Teatr  im. 
Horzycy z Torunia, Teatr im. Osterwy z Lublina. (...) 

Tegoroczne „USTA" miały odmienny charakter od  poprzednich, 
ponieważ w ubiegłym  roku przeważała klasyka: Mickiewicz,  Wys
piański, Norwid, a w tym roku prezentowany był repertuar  komedio
wy, współczesny. Spotkania otwierał monodram „Konopielka", stwo
rzony  przez  wykonawcę  Edwarda  Żentarę  na podstawie  książki 
Edwarda Redlińskiego. Aktor najbardziej znany z filmu „Siekiereza
da", ale ostatnio również z roli płatnego mordercy w „Ekstradycji  III" , 
reżyseruje, gra, m. in. w teatrze szczecińskim, prowadzi własny teatr 
„Dialog" w Krakowie.  W spektaklu  stworzył wspaniałą  postać  Ka
ziuka Bartoszewicza ze wsi Taplary  leżącej tam „gdzie diabeł mówi 
dobranoc". 

Wiele prawd  życiowych  wyłapać  można w tekście  Redlińskiego 
i chociaż część  brzmi  prymitywnie, to odzywa  się w nich  tradycja, 
z którą niekoniecznie należy się rozstawać. Spektakl oglądano z uśmie
chem, wyraźną sympatiądla bohatera  i nutką tęsknoty za ustalonym 
porządkiem. 

Po spektaklu Edward Żentara rozmawiał z widzami, a raczej opo
wiadał o swojej drodze do aktorstwa, egzaminach do szkoły  filmowej 
w Lodzi, życiu studenckim, najważniejszych rolach. Pokazał się jako 
człowiek skromny, serdeczny, otwarty na ludzi.  Monik a  Niemiec 

WYRAZISTA ROLA 
Po  spektaklu  i  rozmowie  z publicznością,  Edward  Żentara 

zgodził  się jeszcze  na krótką  rozmowę. 
Postać Kaziuka  traktuj e pan w spektaklu  trochę z przymru 

żeniem oka, ale czy  lubi pan swojego  bohatera? 
Lubię, nawet bardzo.  Kaziuk jest przaśny, czasem  prymitywny, 

wulgarny, ale takim stworzył go Rudziński, autor „Konopielki"  i ja 
nie  chciałem  w tej  postaci  nic zmieniać.  Czasem  damska  część 
publiczności  reaguje zażenowaniem  na te jego  świntuszenia,  ale 
wszyscy  chyba dostrzegają w nim  również dobre cechy.  General
nie chciałem,  żeby był  to  facet, którego da się  lubić. Najważniej
szą sprawą wydaje mi się to, że przez kontakt z nauczycielką  otwo
rzył  się na nowe  i wyszedł z kosą na  żniwa. 

Są takie momenty w spektaklu, któr e przedstawia  pan  humo
rystycznie, ale z drugiej  strony trudn o uznać j e za zabawne. Jak 
publiczność  reaguje, gdy  Kaziuk  okłada  swoją  żonę, a potem 
psa? 

Bywa, że wybuchają salwy śmiechu, szczególnie wtedy, gdy  na 
widowni  przeważa  młodzież.  Ale oni w ogóle  reagują  bardziej 
spontanicznie. Najpierw przeżywają  szok, gdy zamiast  poważne
go  aktora  w garniturze,  na scenę  wchodzi  obdarty  chłop  w wa
lonkach, a potem  wyraźnie stają po stronie bohatera  i świetnie  się 
bawią. 

Książką  „Konopielka "  zainteresował się pan w młodości, ale 
czy o powstaniu  monodramu  myślał  pan  przed  czy  po  filmie , 
któr y powstał na jej   podstawie? 

Przed, chociaż zrealizowałem  dopiero po wejściu na ekrany fil 
mu. Nie przestraszyła  mnie wyrazista  rola Majchrzaka,  ponieważ 
fil m  i teatr to dwie odrębne,  zupełnie  różne  rzeczy. Największym 
problemem  dla mnie  było  i jest  nadal  oddanie  gwary.  Staram się 
mówić  gwarą, ale oczywiście  miejscowi  słysząc ją wyśmiali by 
mnie. Staram się zbliżyć do tego języka, ale wiadomo, że nie jest  to 
kwestia  nauczenia się, ale obcowania z mową od dziecka.  W cza
sie trwania monodramu  czasem zapominam  się  i zaczynam  mówić 
normalnym językiem. 

Skąd u pana zainteresowanie  gwarą? 
Wydaje mi się, że poprzez zetknięcie  się z różnymi  odmianami 

polszczyzny, osłuchanie.  Pochodzę z Koszalina, a tam duża  część 
ludzi  przyjechała ze  Wschodu. 

Czy miał pan okazję zobaczyć  Ustroń? 
Niestety nie, ale zarejestrowałem  krajobraz, piękny, choć  znany 

mi z Beskidu  Żywieckiego. Na stałe  mieszkam  w Krakowie. Na 
stałe  to może za dużo powiedziane,  bo ciągle podróżuję z przed
stawieniami.  Mam domek  letniskowy niedaleko  Węgierskiej  Gór
ki. Ciągnie mnie na prowincję, jej klimat bardzo mi odpowiada. Nie 
ma pośpiechu,  a jest  kontakt z naturą,  wyciszenie. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

E. Żentara  Fot.  W.  Suchta 
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Wśród  laureatów  V  Powiatowego  Konkursu  Recytatorskiego, 
który  odbył  się  końcem  lutego  w  MD K  „Prażakówka",  znalazły 
się  dwie  reprezentantki  Ustronia:  Pau l ina  Waleczek  i  B a r b a ra 
Kaczmarzyk.  Ich  umiejętności  zostały  zauważone,  mimo  iż  na 
deskach  sali  widowiskowej  prezentowało  się  85 uczniów  podsta
wówek  i gimnazjów ziemi cieszyńskiej. Zajmując miejsca w  pierw
szej  dziesiątce  dziewczynki  zakwali f ikowały  się  do  następnego 
etapu  konkursu  organizowanego  w  Bielsku    Białej. 

Gdy  zapytałam  o  repertuar obie  recytatorki  stwierdziły, że w  wy
borze  utworów  pomagały  im  mamy  oraz  Danuta  Koenig,  która 
przygotowywała j e  do  konkursu.  Basia  recytowała  wiersz  Heleny 
Betlerowej  i fragment „Małego  księcia"  Antoina  de  Saint  Exupe
re, a Paulina wiersz  Wisławy Szymborskiej „Gawęda  o miłości  zie
mi ojczystej" oraz  fragment prozy  Jana  Szczepańskiego  z  książki 
„Korzeniami  wrosłem w  ziemię". 

  Do  tej pory  wyb iera łam  utwory  humorystyczne,  zabawne,  ale 
postanowi łam  zmierzyć  się  również z poważniejszą  l i teraturą  
przyznaje Paulina.   Muszę  powiedzieć, że dobrze się z tym  czuję. 
Na j t r udn ie j sze  było  tak ie  nauczenie  się  tekstu,  żeby  go  nie  re
cytować, ale po prostu  powiedzieć  i jednocześnie zawrzeć  wszyst
ki e  przeżycia. 

 Wiersz,  k tóry  mówi łam  był wesoły, a  proza  t rudnie jsza   wyja
śnia  Basia.   Na jgorsze  było  to, że przesadza łam,  za  ba rdzo  od
czuwałam  utwór.  Udało mi się pozbyć  tego wszystkiego,  bo  pani 
Koenig  t łumaczyła  nam  zasady  recytacj i. 

Podsumowując konkurs, jeden  z jurorów   aktor  tłumaczył  mło
dzieży, że najczęstszym  błędem, jaki  popełnia  młodzieżjest  gesty
kulacja  i przesadne  gesty. Nasze  recytatorki  powiedziały,  że  tego 
właśnie  najtrudniej się wyzbyć  i trzeba  dużo  ćwiczyć. 

Niedługo  po występie  w Ustroniu  Paulina  i Basia  wzięły  udział 
w  Konkursie  Poezji  i Prozy  Patriotycznej  i Religi jnej w  Bielsku  
Białej, gdzie zajęły odpowiednio  drugie  i trzecie miejsce.  Nagrodą 
miał  być udział  w uroczystym  koncercie, jednak  dziewczynki  nie 

skorzystają z okazji zaprezentowania  się szerszej publiczności,  gdyż 
jego  termin  pokrywa  się z terminem  rejonowego konkursu  recyta
torskiego. 
  Przed  tym  nas tępnym  e tapem  jestem  spoko jna, j uż  nie  mam 
t remy  i tak  nie  p rzeżywam   mówi  Paulina.    Kiedyś  nogi  mi  się 
trzęsły  i t rzeba  mnie  było  uspokajać. Teraz  mam  taką  zasadę,  że 
przed  występem,  nie s łucham  innych  wykonawców,  żeby się  nie 
denerwować. 
 Oczywiście  teraz j uż jest  lepiej, a l e ja  dalej  mam  t remę   doda
je  Basia.    J e d n ak  lubię  wcześniej  pos łuchać  konku ren tów 
i sprawdz ić,  czy  mam  jak ieś  szanse. 

Paulina  i Basia  są  uczennicami  szóstej  i czwartej  klasy  Szkoły 
Podstawowej  nr 2, a recytacji  uczą  się na zajęciach Ogniska  Pracy 
Pozaszkolnej.  Rozmawiałyśmy  15 marca  podczas  podsumowania 
powiatowego  konkursu  recytatorskiego,  na  którym  spotkali  się 
laureaci,  osoby  wyróżnione  oraz jurorzy,  nauczyciele  przygoto
wujący dzieci  i organizatorzy.  Omówiono  sposób  wykonywania 
utworów,  najczęściej  popełniane  błędy,  poziom  konkursu.  Na
uczyciele  sugerowali,  żeby  w przyszłości  konkurs  przeprowadza
no przez dwa dni  lub wprowadzono  wcześniejsze eliminacje,  gdyż 
kilkugodzinny  maraton jest  bardzo  męczący. 
 Wiersz  to dla  mnie sank tua r ium  i d latego  nie  mogłem  przery
wać  recytac ji  poezj i, a le  p rozę j uż  musia łem   tłumaczył  Irene
usz Ogrodziński,  przewodniczący  komisji oceniającej.  Nam  wys
tarczy  właściwie dwadzieścia  zdań,  by znać możliwości  uczniów, 
ale oni powinni  móc zaprezentować  swój utwór do końca, bo wło
żyli wiele pracy  w jego  przygotowanie.  Ten  występ to  ich  święto, 
dlatego w jednym  dniu  powinno występować mniej  osób. 

Reprezentująca organizatora czyli  ustrońskie Ognisko  Pracy  Po
zaszkolnej  I rena  Wińczyk  tłumaczyła,  że część uczestników  zgła
sza  się w ostatniej  chwili  i do  końca  nie wiadomo  ilu  recytatorów 
weźmie  udział  w  konkursie,  a  przygotowanie  wymaga  wielu  za
biegów.  Podkreśliła,  że jedynym  organizatorem  i sponsorem  im
prezy  jest  OPP  i mimo  iż  konkurs  nosi  nazwę  „powiatowy",  to 
z  powiatu  nie otrzymano  żadnej pomocy.  Zaznaczyła,  że  wszelkie 
propozycje  zostaną  wzięte  pod  uwagę,  ale  prosiła  też by  w  przy
szłym  roku  ściśle  trzymano  się  terminów  zgłoszeń. 

Monika  Niemiec 

Jury  konkursu.  Fot.  W.  Suchta 

Sxntas  „tltropek" 

poleca 
domową  kuchnię, 

gratis  do piwa:  chleb 
Z wyrzoskami  lub 

serem  lub  orzeszki. 
Polecamy; strzałki, 

pilkarzyki. 
Organizujemy  imprezy. 

Tel.  8545676. 

ZEBRANIE TMU 
Zarząd  Towarzystwa  Miłośni
ków  Ustronia  informuje  swoich 
PT. Członków, że statutowe Zwy
czajne Walne Zgromadzenie (spra
wozdawczowyborczc)  odbędzie 
się w dniu 24 marca 2000 roku (pią
tek)  o  godz.  1700  (I  termin),  lub 
o godz.  173() (II termin) w Muzeum 
Zbiory  Marii  Skalickiej;  Ustroń, 
ul. 3 Maja 68. 
Tradycyjny  poczęstunek    kawa 
+  kołacz. 
Prosimy  o  uregulowanie  składek 
członkowskich. 
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Zarząd  Miasta w  Ustroniu 
ogłasza  konkur s na dzierżawę  terenów 

pod stoiska  handlu obwoźnego  na terenie  miasta 
Zarząd  Miasta proponuje następującą  lokalizację: 

1.3 miejsca przy ul. Sportowej w pobliżu  baru  „Wrzos" 

2. 6  miejsc  przy  schodach  prowadzących  do  basenu. 

Ofert a winna  zawierać: 

  imię, nazwisko  i adres  oferenta, 

 wysokość  czynszu  za pow.  1  m2 na jeden  dzień, 

  terminy  prowadzenia  handlu  i rodzaj sprzedawanego  towaru 

Zainteresowani  winni składać oferty w terminie do 31.03.2000  r. 

w sekretariacie  tut.  Urzędu. 

Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi do 7 kwietnia 2000  r. 

Bliższych  informacji udziela  Wydział Architektury,  Inwestycji 

i Gospodarki Gruntami, tel.  8542609. 

ZAPISY DO 
PRZEDSZKOLI  I SZKÓŁ 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  informuje, że zapisy  do  przedszkoli 
i  I klas  szkół  podstawowych  na  rok  2000/2001  przyjmowane  są 
w  placówkach  w  terminie  od  1  do  30  kwietnia  br.  Wobec 
konieczności  ustalenia  liczby  dzieci  w przedszkolach  i szkołach 
prosimy  o przestrzeganie  podanego  terminu. 

MIESZKAM W BESKIDACH 
Zakończyła  się  VII  edycja  Międzyszkolnego  Konkursu  Plastycz

nego  pod  hasłem  „Mieszkam  w  Beskidach",  konkursu,  który  cieszy 
się  coraz  większą  popularnością  wśród  młodzieży  i objął już  swoim 
zasięgiem  teren  byłego województwa  bielskiego,  część  małopolskie
go  i przygraniczny  region  Słowacji. Z  roku  na  rok  przybywa  uczest
ników  wykonujących  swoje  prace  w  coraz  to  ciekawszych  techni
kach.  Oprócz  najczęściej  pojawiającej się  kredki  i  akwareli  młodzi 
twórcy  przysyłają  rzeźby,  płaskorzeźby,  prace  z  bibuły,  fotografie, 
filmy video, makiety, wyszywanki, grafiki tradycyjne i komputerowe. 
W  ostatniej  edycji  konkursu  udział  zaproponowano  również  adep
tom pisarstwa, a ci natychmiast odpowiedzieli  wierszami  i opowiada
niami  związanymi  z  Beskidami.  Wysoki  poziom  prac  konkursowych 
mobilizuje organizatorów  Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej i Klub 
Turysty  „TurEko  Łazik"  w  Świnnej    do  odpowiedniego  nagradza
nia  ich autorów. Najlepsi otrzymują książki, przybory szkolne,  fundo
wane  są  dla  nich  warsztaty  plastyczne  i  wycieczki. 

W  tym  roku jury  konkursu  obejrzało  ponad  2200  prac  i  przyznało 
187  nagród,  a  wśród  laureatów  są  też  ustroniacy.  W  kategorii  III 
wyróżnienie  II  stopnia  otrzymała  Monik a  Liner t  ze  Szkoły  Podsta
wowej nr 3, w kategorii  I wyróżnienie  IV  stopnia:  Karolin a  Krysk a 
z SP2. Na nagrody  specjalne zasłużyli:  Iwona  Olejarczyk  z Gimna
zjum nr  1, Natalia Szklarz z SP  1  oraz uczniowie klasy IV SP 2, którzy 
wspólnie  z  wychowawczynią  stworzyli  w  ubiegłym  roku  album 
o  Ustroniu.  (mn) 

Ś W I Ą T E C Z N A  P R O M O C J A 

3 emisje reklamy  9 cm x 4 cm  = 

TERA Z  Z A P Ł A C I S Z  160  ZŁ! ! ! 

i dodatkowo  otrzymasz 

2 cm za  darmo 
r y  na życzenia dla  Klientów 

w świątecznym 
numerze GU! 

Lekcja  w klasie  fortepianu.  Fot.  W.  Suchta 

ŁOWIENIE  TALENTÓW 
W tym roku  Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle  rozpocz

nie po  raz pierwszy  zajęcia umuzykalniające w  klasach  „0" w  Ustro
niu. Lekcje odbędą  się 3 i 5 kwietnia w klasach „0" przedszkoli  w  Po
lanie,  na  os.  Manhatan,  na  ul.  Partyzantów  i  na  ul.  Daszyńskiego. 
0  przybliżenie  celu  przeprowadzania  tych  lekcji  poprosiliśmy  dyrek
tora  Szkoły  Muzycznej  w  Wiśle  Cezarego  Drzewieckiego,  który  po
wiedział: 
  Mają  one  na  celu  sprawdzenie  uzdolnień  i wrażliwości  muzycznej 
dzieci, zbadanie  słuchu,  poczucia  rytmu, warunków głosowych.  Lek
cje  tego  typu  prowadzą  nasi  nauczyciele już  od  pięciu  lat  na  terenie 
Wisły  i są  one  bardzo  dobrze  odbierane.  Często  te  lekcje  pozwalają 
poinformować  rodziców  o predyspozycjach  dziecka.  Bywa, że  rodzi
ce  nie  zdają  sobie  sprawy  z  uzdolnień  swego  dziecka.  Uczniowie 
naszej  szkoły  wywodzą  się  także z  rodzin, w których  nie ma  tradycji 
muzycznych.  Właśnie poprzez takie lekcje pozyskaliśmy wielu z nich. 
Oczywiście wskazanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem do 
szkoły  muzycznej.  W  tym  roku  egzaminy  wstępne  do  naszej  szkoły 
odbędą  się  24  maja,  a  warunkiem  przyjęcia  jest  pomyślne  zdanie 
egzaminu.  Ilość  miejsc jest  ograniczona  i  przyjmujemy  tylko  tych, 
którzy podczas egzaminu  osiągnęli największą  ilość punktów. Trzeba 
też powiedzieć,  że samo  posiadanie  uzdolnień  nie gwarantuje  powo
dzenia  w  nauce.  Gdy  okazuje  się,  że  trzeba  regularnie  chodzić  do 
szkoły,  że  trzeba  ćwiczyć,  że  wymaga  się  systematycznej  pracy,  nie
które  dzieci  rezygnują  z  nauki.  Wtedy  przyjmujemy  tych,  którzy  na 
egzaminie  otrzymali  wysoką  punktację, a się  nie  dostali. 
Prowadzący  lekcje  umuzykalniające  nasi  nauczyciele  będą  wręczać 
uzdolnionym  dzieciom  kwestionariusze,  ale  to  wcale  nie  znaczy,  że 
inni  nie  mogą  przystąpić  do  egzaminu.  Każdy  może  zdawać.  Bywa 
przecież  tak,  że  ktoś jest  chory,  nieobecny,  może  dziecko  mieć  zdol
ności,  ale  krepowało  się.  Lekcje  te  prowadzimy  w  formie  zabawy 

1 dzieci w ogóle nie wyczuwają, że to jest jakaś kwalifikacja. To zada
niem naszych  nauczycieli jest wyłuskanie najzdolniejszych. Raz jesz
cze podkreślę, że takie wskazanie  nie gwarantuje przyjęcia do  szkoły 
muzycznej. Warunkiem jest złożenie w terminie kwestionariusza  i po
myślne zdanie przez dziecko egzaminów.  (ws) 

Szkoła  Muzyczna  w  Wiśle.  E.  Żentara  Fot.  W.  Suchta 
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OGŁOSZENIA  DROBNE 

Sprzedam  fiata  126p,  rocznik 95. 
Tel.  8541322. 

Sklepowe wieszaki odzieżowe czte
roramienne bardzo tanio sprzedam. 
Tel.  8542191. 

Organizacja ognisk, pieczenie pro
siaka, pieczenie barana. Zadzwoń, 
tel.  (033)  8527318.  Szybko, ta
nio i solidnie. 

Sprzedam  działkę  rekreacyjną 
(ogródki  działkowe  SM Zacisze) 
w Ustroniu Hermanice. Tel. 85441
89 wieczorem, kom. 0603384189. 

Centrum Chirurgii Estetycznej Na
czyniowej i Dermatologicznej „Var
Med", 43450 Ustroń, ul. Sanatoryj
na 7 (Uzdrowiskowy Zakład Przyro
doleczniczy),  tel.  (033)  8542307 
w. 461. godz.  13.00   16.00. 

Sprzedam  Golf  II,  1989,  zadbany. 
Tel.  8543039. 

Polonez  Truck,  poj.  1.6, 1993 r., 
towarowo    osobowy  sprzedam. 
Cena  około 4.000 zł. Teł.  kontak
towy  (033)  8542589. 

Myjnia samochodowa  Ustroń, ul. 
Skoczowska  19, tel. 8545446  
wznawia działalność. Mycie pianką. 
Zapraszamy. 

Usługi  wodkan.  co, gaz.  Marcin 
Oczkowski. Tel. 8547129. 0601
614751. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27. 
Bankiety, przyjęcia, sala kominko
wa, domowa kuchnia. Zapraszamy. 

Dywanoczyszczenie Kärcher. 
Tel.  8543839,  0604109883. 

Sprzedam tanio używane kasety vi
deo. Ustroń, ul.  Różana  42. 

Pilnie przyjmę handlowca z prawem 
jazdy do dystrybucji towaru nas te
renie całego kraju. Tel. 8543789. 
Mycie okien,  sprzątanie  mieszkań 
domów.  Tel.  8113609. 

Pokój do wynajęcia. Tel.  85429
22  po 19. 

Pilnie sprzedam fiata cinquecento, r. 
98, 700 m3, czarny. Tel. 8543789. 

Sprzedam  skodę  120L. 89 r., gaz, 
stan  idealny. Tel.  8543640,  854
2059. 

Indywidualne nauczanie języka nie
mieckiego  oraz  tłumaczenia  tech
niczne.  Tel.  8547467. 

Wyjaz.dy na baseny termalne na Sło
wację (Beszanowa). Mercedes bus, 
8  osób.  koszt:  40 zł/osoby  w tym 
ubezpieczenie.  Przewozy  okolicz
nościowe: przysięgi, śluby, dyskote
ki, imprezy szkolne, wyjazdy zagra
niczne.  Tel.  8544792. 

Tanio sprzedam rower składak „Wi 
gry". Ustroń, ul. Pana Tadeusza  14. 

KREDYTY.  Tylko u nas bez porę
czycieli , bez zgody  współmałżon
ka. NASĄCZANIE taśm i cardrige
rów kolorowych do drukarek  kom
puterowych.  Zyskujesz 65%  ceny 
nowej. Sklep ZiołowoKosmetycz
ny, Ustroń, ul. Daszyńskiego 5. 
Ceny konkurencyjne. Zapraszamy. 
Tel.  0605062405. 

M e t a l    P l o t 
wykonuje 

BRAM Y  PRZESUWANE 
i skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar Marek, Ustroń, ul. Domi
nikańska 24 a, tel. 8545106 

tel. kom. 0601516854 

Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  „Ustroń"   S.A. 
informuje, że w dniach  od 20.03.00  r. do  14.04.00 r., 

z powodu  pilnych  prac  remontowych, 
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...  i parkowanie.  Fot.  W.  Suchta 

CO NAS CZEKA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa,  ul.  Hutnicza 3, tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 

Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia, 
Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B & K Heczko wystawa i sprze

daż prac ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

Wystawa  fotografii Grażyny  Kubicy. 
Wystawa instrumentów muzycznych z kolekcji Mariana Sieradzkiego. 

Muzeum czynne: we wtorki 9 17. od środy do piątku 9 14, w soboty 913, 
w niedziele od  1013.  Inne terminy zwiedzania do uzgodnienia po wcze
śniejszym  zgłoszeniu. 
Oddział Muzeum „Zbior y Mari i Skalickiej" , ul. 3 Maja68, tel. 8542996 

Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skalickiej. 
Oddział czynny: we wtorki 918, w środy i czwartki 914. w piątki i soboty 913. 
Muzeum  Regionalne „Stara Zagroda" , ul. Ogrodowa  1. tel. 8543108 
Stała wystawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego. 
Czynne w godz.  900170ü. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Na  Gojach"  B &  K Heezkowie 
ul. Błaszczyka  19, tel. 8541100, czynna cały czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488. 
Galeria czynna od poniedziałku  do piątku od 9   16, w soboty od 9   13. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych,  Rynek 3 A, tel.  8545458. 
Biuro i galeria czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. Od  10"" 17°" 
  Postacie i sceny z literatury' polskiej: „Potop", „Trylogia", „Pan Tadeusz" 
  „Stara Ruś" 
  Pejzaż  Impresje. 
Miejski Dom Kultur y „Prażakówka" ,  ul. Daszyńskiego, tel. 8542906 
KULTUR A 
Miejsk i  Dom  Kultur y  „Prażakówka"  02.04.2000  r„  godz.  1722 

Wieczór  słownomuzyczny  z cyklu  „Spotkania z  Krystyną" 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  25.04.2000  r„  godz. \6m 

Spotkanie z muzyką   w programie: 
  Wernisaż wystawy  instrumentów  strunowych z kolekcji  Mariana 
Sieradzkiego 
 Koncert na Cytrach w wykonaniu Joachima Jelitko i Jacka Kantora 
Oddział  Muzeum „Zbior y Mari i Skalickiej"  28.04.2000 r„  godz.  17® 
Prelekcja pt. „Lasy USA i Parki Narodowe Sequoia  i Kings Canyon". 
Prelekcję wygłos; nadleśniczy Leon Mijał. 
KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel./fax  8541640 
2223.03  17oo  Ten  Pierwszy Raz 

19"°  Łowcy  wampirów 
2429.03  1845  Pociąg Życia 
30.03  203O  Kolekcjoner Kości 
30.03  17oo  Pociąg Życia 
31.032.04  18'5  Wszystko o Mojej Matce 

,230  Oczy  szeroko  zamknięte 
Kin o Premier   Filmowych 
23.03  210,1  Prawo ojca 
30.03  18«  Ostatnia Misja 

DYŻURY  APTEK 
Do 25  marca apteka  „Myśliwska "  w  Nierodzimiu. 
Od 25 marca do  I kwietnia apteka  „Pod  Najadą"   przy ul. 3 Maja. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

w Zakładzie  Przyrodoleczniczym  przy ul. Sanatoryjnej 7 

nie będą czynne  baseny  lecznicze. 

Spacer...  Fot.  W.  Suchta 



Przemysła w Sikor a 
0603  250259 

ARPATHIA 

Fot.  W.  Suchta 

Sukcesem  organizacyjnym 
zakończyły  się rozgrywane  na 
Kubalonce,  a  organizowane 
przez  Klub  Psich  Zaprzęgów 
„Ustronia",  zawody  psich  za
przęgów  z  cyklu  Carpathia 
Cup.  Wszyscy  chwalili  trasy 
i  przygotowanie  rywalizacji. 
  Obyło  się  bez  protestów  
mówi  sędzia  zawodów  Wie
sław  Gadziacki.    Z  tego  co 
słyszę  chwali  się  trasy  i  or
ganizację.  Zabezpieczenie 
tras  bardzo  dobre.  Najlepsi 
mówili  nawet,  że jest  to  naj
lepsza  trasa  w  Polsce.  Po
ziom sportowy zróżnicowany. 
Obok  tych  zaczynających 
znaleźli się zawodnicy  mają
cy  tytuł y  mistrzów  i wicemi
strzów  świata.  Ci  z  końców
ki przyjeżdżają,  bo  kochają  ten  sport,  to  pasjonaci.  Ale  i oni  z czasem  coraz  bardziej   się  przykładają ,  mają  lepsze  psy  i osiągają 
lepsze  wyniki . 

Zawody  były  też  okazją  dla  firm,  by  się  zaprezentować.  Najwięcej  w  Polsce  jest  psów  bezrasowych,  popularnych  kundelków. 
Okazuje się,  że  nie jest  to  rynek  zbytu. 
 Są to psy bardzo przyjemne, często  inteligentniejsze od tych  rasowych. Niemniej  są to psy mało wymagające,  karmione  zazwyczaj 
tym, co zostanie z obiadu.  My chcemy  propagować  naszą  karmę  i dlatego  uczestniczymy  w tym cyklu zawodów   twierdzi  Andrzej 
Woda  z firmy Flap zajmującej  się handlem  psią karmą.  Jest w tym nasz  interes, a poza  tym  lubimy psy. Nie ukrywam, że to  kosztuje 
więcej   niż mamy  dotychczas  korzyści,  ale  liczymy  na  przyszłość.  Od  dwóch  lat sponsorujemy  zawodnika  Andrzeja  Gurowskiego 
w  biegach długodystansowych.  Takie zawody  to okazja do zaprezentowania  się.  Jest świetna  atmosfera. 
Już  po  zawodach  poprosiłem  główną  organizatorkę  Dorotę  KaniewskąGodycką  o  krótką  rozmowę: 
Czy jest pani zadowolona z zawodów  na  Kubalonce? 

Jako  organizatorowi  zawsze  pozostaje niedosyt,  że  coś  można  było  zrobić  lepiej. Jeżeli  natomiast  wziąć  pod  uwagę  opinie  zawodni
ków  i działaczy,  to  uznano,  że  nasze  zawody  zostały  najlepiej  zorganizowane  w  całym  cyklu. 
Czy startowali  zawodnicy  tylk o z waszego  związku? 

Nie.  Byli  tez  z  Federacji  Psów  Czystych  Ras  Północnych.  Nasz  regulamin  dopuszcza  wszystkich  do  startu. 
Jak  radziliście  sobie  z  pieskami,  których  było  dość  sporo? 

Miejsce  dla  psów  było  odpowiednie.  Gorzej  z  samochodami,  które  nie  miały  gdzie  parkować,  a  nie  przyjechali  wszyscy  walczący 
o  punkty.  Podejrzewam,  że  gdyby  przyjechali  wszyscy,  mielibyśmy  poważny  problem  ze  zmieszczeniem  wszystkich  aut. 
Il e osób przygotowywało  te zawody? 

Zaangażował  się  Urząd  Miejski  w  Ustroniu  i dwie osoby  z naszego  klubu.  Zawody  odbyły  się  też dzięki  sponsorom  i ludziom  dobrej 
woli . Chciałabym  podziękować  browarom  Brackim,  Husquarnie,  hotelowi  „Daniel",  Henrykowi  Kani,  firmie Anin,  wielu  firmom  i hur
towniom  z  naszego  miasta.  Było  też  wiele  osób,  które  datkami  przyczyniły  się  do  takiego  przeprowadzenia  zawodów. 
A czy nie można  pomyśleć o podobnych  zawodach w  Ustroniu? 

Raczej  nie.  Problemem  jest  śnieg,  którego  czasem  w  Ustroniu  brakuje. Gdybyśmy  nawet  wytyczyli  trasy,  mogłyby  wystąpić  kłopoty. 
Wtedy  trzeba  mieć  alternatywne  trasy  pod  zaprzęgi  na  kółkach,  ale tu  z kolei  nie  mamy  odpowiednich  tras.  Być może  za jakiś  czas  uda 
się przygotować  odpowiednie  trasy,  tak  byśmy  nie  musieli jeździć  na  Kubalonkę,  wiąże się  to jednak  z poważnymi  kosztami. Trasy  pod 
wyścigi  psich  zaprzęgów  muszą  mieć  odpowiednią  nawierzchnię,  jeżeli  jest  śnieg  to  musi  być  ubijany już  od  pierwszych  opadów. 
Jak ocenia  pani start ustroniaków  w  zawodach? 

Wystartowało  dwóch.  Mój  mąż  wystartował  tylko  jednego  dnia,  natomiast  Paweł  Krzywoń  zajął  trzecie  miejsce.  Byłby  na  pewno 
wyżej  gdyby  nie  kontuzja.  W jednej  nodze  miał  naciągnięty  mięsień,  na dodatek  w  przeddzień  zawodów  skręcił  drugą  nogę.  Tak  więc 
nie  mógł  pomagać  psom.  Nie jest  to  wynik  dla  niego  zadowalający.  My  się  cieszymy,  że  ustroniak  stanął  na  podium. 
Jednemu  z zawodników  zginął  pies. Czy  odnalazł  się? 

Ten  pies  po  prostu  został  ukradziony.  Są  to  psy  bardzo  łagod
ne  i pójdą prawie z każdym. Psa odnaleźli  zawodnicy, a  przywłasz
czył  go  sobie  jeden  z  obserwujących  zawody. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 
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Zagrywa K.  Heczko.  Fot.  W.  Suchta 

WYGRAL I  LIGĘ 
Zakończyła  się  pierwsza  runda  cieszyńskiej  ligi  tenisa  stołowe

go.  Bezapelacyjnym  zwycięzcą  została  drużyna  BUT  Ustronian
ka działająca w  ramach  TRS Siła  Ustroń  wygrywając wszystkie  11 
meczów  i tracąc  tylko  10  małych  punktów.  Bardzo  ważne  było 
ostatnie  wyjazdowe  spotkanie  rozgrywek,  kiedy  to  ustrońscy  te
nisiści  walczyli  z zawodnikami  OSP Kuźnia  Skoczów  plasującymi 
się  w  czołówce  tabeli.  Wygrali  bez  problemu 3 : 7.  Klasyfikacja 
gier  podwójnych  również  przedstawia  się  korzystnie  dla  Ustro
nianki   zajmuje pierwsze miejsce z  11 punktami  przed OSP  Kuźnia 
Skoczów  (10  pkt.)  i Komercjalem  Cieszyn  (9 pkt.).  Indywidualnie 
prowadzi Tomasz Rygiel z Komercjalu, ale już drugie i trzecie miej
sca  zajmują  reprezentanci  ustrońskiego  klubu:  Andrzej  Buchta 
(32 pkt.)  i Sylwester  Rucki  (32 pkt.).  (mn) 

W  PUCHARZE  ŚWIATA 
W niedzielę,  12 marca w Oslo   Holmenkollen  rozegrano  turniej 

skoków  zaliczany  do  Pucharu  Świata.  Wystartował  w  nim  rów
nież  ustroniak  Grzegorz  Śliwka,  którego  występ z pewnością  po
traktować  można  w  kategoriach  sukcesu.  Razem z Adamem  Ma
łyszem  zakwalifikował  się  do  konkursowej  „50",  odpadli  nato
miast  Robert  Mateja  i Wojciech  Skupień.  Ostatecznie  Grzegorz 
zajął 45. miejsce skacząc na odległość  104 m. Nie  zakwalifikował 
się do finałowej „30", ale ten sam  los spotkał  Haradę (41.  miejsce) 
i Miyahirę  (50. miejsce). 

Taki se bajani 
Zaczłach  spóminać,  co  to sie  w zimie  może  ludziom  prziytre

fić.  Mamie  też  sie  nieszczyńści  jednóm  zime  prziytrefilo.  Była 
u moji  siostry  jakosi  na początku  grudnia.  Śniega  już  nasypało 
i mróz pore  dni już  trziymoł.  Mój syneczek  jeszcze  nie chodził  do 
szkoły  i mama  wziyna  go  ze  sobóm.  Spatki  jechała  pociągym 
do Katowic  i w  Katowicach  chciała  sie  przesiednyć  na  autobus 
do Wisły. 

Tu kufer  w gorści,  drugóm  rynkom  trziymie  syneczka,  ślisko, 
jakosi  ukielzła  i na  tyn  kuferek  spadla.  Polómala  sie  w  kubie. 
Wtedy jeszcze  nie wiedziała,  jyny  że stany ńć ni mógła.  Jak  mi  to 
rządziła:  jacysi  ludzie  ji   pumógłi.  Chcieli  wołać  pogotowi,  ale 
sie  starała,  co  bydzie  z synkym,  dyć  mogóm  jóm  do  szpitoła 
wzióńś. 

Upytała,  co  by jyny  zamówili  ji   jakóm  taksówkę  i pumógłi  ji 
do  tej  taksówki  sie pozbiyrać.  Taksówkorz,  krymski  chłop,  wziyl 
marne na  norączko,  jak  jóm  prziywioz  i prziyniós  do  izby. 

Tak trzej a było  marne wiyź do szpitoła,  jyny  to już  tu  pogotowi 
wziylo  marne na noszach  do Cieszyna.  Przedstowcie  se, że marne 
zagipsowali  lod piersi  aż po  kolana.  Jakisi  czos  leżała  w  szpi
tołu,  a po  tym prziywiyźłijóm  do chałpy.  W takim pancyrzu  była 
sztyry  miesiące,  a na  maródce  była  isto  wiyncyj  niż pół  roku. 

Mój  syneczek  podrosnył,  jeździł  już  do  szkoły  do  Cieszyna. 
Też sie połómoł  w zimie, jyny  nie na śniegu.  Ale do szkoły  ni  móg 
jeździć,  bo go ani nie  Iza było  obłyc,  a jak  by se poradził  włyś do 
pociągu  zjednam  rynkóm,  skoro  ślisko  na schodkach  i na  ceście. 

A  miol  tak  szpatnie  złómanóm  rynkę,  że  mioł jóm  śrubowa
nóm  i jeszcze  zagipsowanóm.  Jak już  go  to miyni  bolało,  to  sie 
śmiol,  że je  jak  samolot  z jednym  skrziydłym. 

Zeszlóm  zime,  mój  nejmłodszy  wnuczek  zjyżdżol  na  nartach 
i też sie połómoł.  Boroczek,  złómoł  se nożke.  Aż mie żałość  wziy
na,  taki malutki  i se takóm  krziywde  zrobił.  Jyny, że  teraz  majóm 
już  taki  leki  gipsy,  a że  młody,  to mu sie  to chneda  zagój Ho. 

Prawi,  że  już  na  nartach  nie  bydzie  jeździł.  A mie  sie  zdo,  że 
jak s czasym  pamiyńć  o  tej  boleści  ostarnie,  to  na  nartach  zaś 
bydzie jeździł,  bo mu sie  to  podobo. 

Hanka  lod  Śliwków 

POZIOMO :  1) kursuje do Szwecji, 4) przybrana pozycja, 
6) wykonuje go tłok w silniku, 8) karciany kolor, 9) leśne lub 
owcze,  10)  poważna  dyskusja,  11)  miasto  portowe  na 
Honsiu,  12) poważanie,  posłuch.  13) wśród  Trzech  Króli, 
14) ryba i rzeka, 15) polski producent odkurzaczy,  16) śnieg 
po angielsku, 17) sierpniowa solenizantka,  18) glony morskie, 
19) piłka poza boiskiem, 20) w zodiaku. 
PIONOWO:  1)  owoc z działki,  2)  znawca  ptaków,  3) 
kuzynka  baśni.  4)  na  nim  pomnik,  5)  cyrkowa  scena,  6) 
szkło  do  szampana,  7)  strzelba  sportowa,  II )  jednostka 
natężenia  prądu.  13)  więzienna  firanka.  17)  symbol 
chemiczny  złota. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
oczekujemy do 5 kwietnia br. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  9 
K O C I E  Z A L O T Y 

Nagrodę 30 zł otrzymuje WANDA  PEZDA 
z Bładnic Górnych  9. Zapraszamy  do redakcji. 
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