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Jak ie  propozyc je  dla  tegorocznych  ósmoklasistów  ma  techn ikum 
mechan iczne? 
W  czerwcu  tego  roku  tradycyjnie  odbędzie  się  nabór  do  pięciolet
niego  technikum  mechanicznego,  tak  zwanego  szerokoprofi lowego 
z  ukierunkowaniem  na  obróbkę  skrawaniem  i  obróbkę  plastyczną. 
Jest  również  profil  dający  szerokie  przygotowanie  techniczne,  wie
dzę  ogólną  i  łatwiejsze  dostosowanie  się  do  rynku  pracy. 
Od  września  rozpoczyna  działalność  nowy  rodzaj  szkoły  średnie j. 
Co  to  będzie? 

Uruchomienie  tej  szkoły  do  wyjście  naprzeciw  zmianom,  które  niesie 
za  sobą  reforma  oświaty.  W  czerwcu  przeprowadzimy  nabór  do  czte
roletniego  liceum  technicznego,  kończącego  się  egzaminem  matural
nym,  bez  tytułu  technika.  To  nowy  typ  szkoły  średniej  dający  dobre 
przygotowanie  ogólne  i  wszechstronne  techniczne  bez  tytułu  kwali
f ikacyjnego.  Nasi  licealiści  będą  się  uczyć  dwóch  języków  obcych, 
w  technikum  jest  tylko  jeden,  będą  poznawać  biologię  połączoną 
z  ochroną  środowiska,  więcej  godzin  przeznaczonych  jest  na  infor
matykę.  W  programie  są  też  bloki  tematyczne  pod  nazwą  „kształcenie 
ogólnozawodowe",  przedsiębiorczość,  komputeryzacja,  konstrukcje 
mechaniczne,  technologia  mechaniczna,  automatyka  i  robotyka. 
Dla  kogo  jest  ta  szkoła? 
Przede  wszystkim  dla  uczniów,  którzy  chcą  się  dalej  kształcić.  Po 
liceum  technicznym  mają  do  wyboru  studia  wyższe  lub  szkoły  poli
cealne  i  pomaturalne.  Dzięki  wiedzy  ogólnej  absolwenci  będą  lepiej 
przygotowani  do  studiów  wyższych,  na  wielu  kierunkach  przyda  im 
się  wiedza  techniczna,  a  w  stosunku  do  uczniów  technikum,  zyskają 
jeden  rok. 
A co absolwentom  podstawówek  o feru je ustrońska  szkoła  zawodo
wa? 
Wiemy,  że  jest  zapotrzebowanie  na  kowali,  dlatego  w  naszej  szkole 
zawodowej  mogą  uczyć  się  przyszli  operatorzy  maszyn  do  obróbki 
plastycznej.  Na  bazie  warsztatów  kształcimy  też  elektromechaników 
i  jeśli  będą  chętni    tokarzy.  Staramy  się,  żeby  absolwenci  tych  klas 
mieli  wiedzę  ogólnozawodową,  ogólnomechaniczną,  co  pozwoli  im 
w  razie  konieczności  na  szybkie  przekwalif ikowanie.  Poza  szkołą, 
w  zakładach  rzemieślniczych,  usługowych,  wiedzę  praktyczną  zdo
bywać  będą  mechanicy  i  elektromechanicy  samochodowi,  a  także 
kształcący  się  w  zawodach  sprzedawca,  ciastkarz,  kelner.  Te  ostatnie 
profesje  nie  są  typowe  dla  naszej  szkoły,  ale  my  dajemy  im  wiedzę 
teoretyczną,  natomiast  praktyki  uczą  się  poza  szkołą. 
Na  jak ich  uczelniach  studiu ją  absolwenci  techn ikum? 
Zwiększa  się  procent  uczniów,  którzy  planują  dalsze  kształcenie.  Wy
b iera ją g ł ó w n ie  Po l i techn ikę  Ś ląską  w  Cil iwicach  lub j ej  f i l i ę w  Rybni
ku oraz  filię  Politechniki  Łódzkiej w  Bielsku   Białej. Zdają na  wydzia
ły  mechaniczne,  górniczy,  ale  ze  wskazaniem  na  ochronę  środowi
ska,  zarządzanie.  W  ubiegłym  roku  nasz  absolwent  dostał  się  na 
Wojskową  Akademię  Techniczną  w  Warszawie,  co  można  uznać  za 
duży  sukces. 
Jaki  procent  absolwentów  zda je na  s tud ia? 
W  zeszłym  roku  50%  uczniów  zdawało  i dostało  się  na  studia.  Kilk u 
z  nich  dostało  się  na  uczelnie już  podczas  matury,  ponieważ  podpisa
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SEJMIK O TURYSTYCE 
24  marca  w  hote lu  Na rcyz  odby ło  się  w y j a z d o we  pos iedzen ie 

komis ji  z a j m u j ą c ej się  turystyką  w  Se jmiku  Ś ląsk im.  Wcześn iej 
cz łonkowie  komis ji  mieli  okaz ję  odwiedz ić  ki lk a  mie jsc  naszego 
powiatu,  m.in.  basen  w  Skoczowie,  przejście graniczne  w  Lesznej. 
Cz łonk iem  komisji jest  burmistrz J an  S z w a rc  i to on  witał  wszyst
kich  w Narcyzie,  w  szczególności  zaproszonych  gości,  wśród  któ
rych  znaleźli  się: starosta  A n d r z ej  Geo rg,  burmistrz Cieszyna  Bog
d an  Ficek,  burmistrz  Skoczowa  J e r zy  [Malik , wójt Goleszowa  J an 
S z t w i e r t n i a,  wójt  Istebnej  D a n u ta  R a b i n,  radna  powia towa  Ewa 
G o ł ę b i o w s k a,  cz łonek  Zarządu  Powiatu  Les ław  W e r p a c h o w s k i, 
radny  powia towy  K a r ol  C h r a ś c i n a. 

Turys tyka  w  Polsce  zaczyna  s tanowić  znaczący  e lement  go
spodarki  narodowej.  W  sumie  granicę  do  Polski  w  1998  r.  przekro
czy ło  88 .000 .000  cudzoz iemców.  Na jw ięcej N i e m c ów   51  min., 
następnie  Czechów   16  min.,  obywateli  państw  by łego  ZSRR   12 
min.,  S łowaków   4  min.  Ho lendrów    390  tys.,  Aus t r iaków    367 
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SPRZĄTAMY USTROŃ | 
Zapraszam  wszystkich  mieszkańców,  przedsiębiorców,  właścicieli 

obiektów  hotelarskich  do wzięcia  udziału w gruntownym  sprzątaniu  mia
sta w dniach  13,14,15 kwietnia w ramach akcji „Wielkie Sprzątanie Ustro
nia". Zwracam  się  ze  szczególną  prośbą  do  mieszkańców  o  uporządko
wanie  terenu  wokoło  własnych  posesji. 

Firmom,  które  aktywnie  włączą  się w akcję sprzątania, wykonując  np. 
drobną  robotę  porządkowo    remontową  lub świadcząc  usługę  transpor
tową na rzecz miasta proponujemy darmowa reklamę w radiu CCM. Także 
obiekty  hotelarskie,  które wyróżnią  się w czasie  trwania  akcji organizując 
sprzątanie  na terenach  miejskich,  będą  mogły  liczyć  na nieodpłatny  ser
wis  reklamowy  w  radiu  CCM. 

Akcję  koordynuje  i  szczegółowych  informacji  udziela  pracownik  UM 
Wiesław  Legierski, pok. 2, tel.  8543571. 

Burmistr z  Miast a 
Jan  Szwarc 

Fot.  W.  Suchta Suchy  Potok 
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(Dokończenie  ze  str.  1) 
liśmy  stosowne  porozumienie  z  Politechniką  Śląską.  Pracownik  na
ukowy  tej  uczelni  obecny  był  jako  obserwator  na  ustnych  egzami
nach  maturalnych  i  na  podstawie  jego  pozytywnej  opinii  sześciu 
uczniów  otrzymało  indeksy.  W  tym  roku  również  będzie  obowiązy
wało  to  porozumienie  i  kilku  uczniów  będzie  chciało  zostać  studen
tami  j uż  podczas  egzaminu  dojrzałości. 
Jak ie  szkoły  pomatu ra lne  w y b i e r a j ą? 
Oferta  szkół  pomaturalnych  jest  bardzo  szeroka,  dlatego  nie  mamy 
w  tej  kwestii  dokładnych  danych.  Wiemy  na  pewno,  że  zaintereso
waniem  cieszy się szkoła  reklamy w  Bielsku   Białej, a także  policealne 
studium  w  Ustroniu,  które  kształci  w  zakresie  turystyki  i  zarządzania. 
W  przypadku  kontynuowania  nauki  w  szkołach  o  zupełnie  innym 
niż  nasz  profilu,  absolwent  technikum  zyskuje  drugi  zawód,  co  nie 
jest  bez  znaczenia  przy  szukaniu  pracy. 
Czy  Zak łady  Kuźnicze zat rudnia ją  jeszcze absolwentów  tej  szkoły? 
Skończyły  się  czasy,  kiedy  wszyscy  absolwenci  naszej  szkoły  mieli 
zagwarantowane  zatrudnienie  w  „Kuźni" .  Jeśli  chodzi  o  absolwen
tów  „zawodówki",  to  zapotrzebowanie  jest  w  dalszym  ciągu  i  na 
pewno  część  może  liczyć  na  pracę  w  ustrońskim  czy  skoczowskim 
zakładzie.  Dotyczy  to  szczególnie  kowali.  Zakłady  Kuźnicze  oferują 
nawet  pewną  pomoc  finansową  naszym  uczniom  w  formie  stypen
dium. Formalnie nasz związek  nie  istnieje j uż od siedmiu  lat, ale w  dal
szym  ciągu  współpracujemy,  a  dotyczy  to  zarówno  uczniów, jak  i sa
mej  szkoły. 

J ak  będzie  funkc jonować zespół szkół w  z re fo rmowanym  systemie 
oświaty? 
W  tym  roku  w  czerwcu  normalnie  odbywa  się  nabór  do  szkół  obec
nego  typu:  do  pięcioletniego  technikum,  po  raz  pierwszy  i ostatni  do 
czteroletniego  liceum  technicznego  oraz  do  trzyletnich  szkół  zasad
niczych,  z  czego  skorzystają  uczniowie  ostatnich  klas  ósmych.  W  ro
ku  szkolnym  2001/2002  nie  przeprowadzimy  naboru,  bo  nie  będzie 
już  absolwentów  szkół  podstawowych,  a  uczniowie  gimnazjów  jesz
cze  nie  zakończą  nauki.  Nie  ukrywam,  że  wiąże  się  to  z  problemami 
kadrowymi,  ponieważ w szkole zabraknie  pięciu  klas pierwszych, a  co 
za  tym  idzie  około  150  godzin  lekcyjnych.  Natomiast  od  roku  2002 
rozpocznie  się  nabór  do  nowego  typu  szkół  zawodowych  średnich 
i  zasadniczych. 

Jak ie  szkoły  średnie  będą  funkc jonowa ły? 

R.  Tomica.  Fot.  W.  Suchta 

TO I OWO 
O Z Y l y K 0  L I 

Mieszkali  w  nim  prezydent 
Mościcki,  hrabia Sapiecha  i Kos
sakowie.  Mowa  o  dworku  my
śliwskim  pod  szczytem  Czupla 
w  Brennej.  Wybudowany  został 
w  okresie międzywojenny.  Przez 
lata  pełnił  rolę  ośrodka  władz 

2  Gazeta  Ustrońska 

PRL. Dzisiaj jest  administrowany 
przez Nadleśnictwo  Ustroń. 

Ponad 50 lat iiinkcjonuje „Elek
trometal  w  Cieszynie.  Początek 
zakładom  produkującym na  rzecz 
górnic twa  i  gazownic twa  dała 
s p ó ł d z i e l n ia  p racy  z a ł o ż o na 
w  1948 r. 

W  grudniu  1990 r. został  przeka
zany do użytku  Pawilon  Central
ny  Szpitala  Śląskiego  w  Cieszy
nie.  Przewidywano  w  nim  miej
sce  dla  Oddz ia łu  Psychiat r i i. 

Schedę  po  ogólniakach  przejmą  licea  profi lowane  z pięcioma  profila
mi,  między  innymi  mechanicznym.  Ma  to  być  profil  o  bardzo  szero
kim  zakresie,  na pewno  z rozszerzeniem  informatyki,  komputeryzacji, 
języków,  ogólnej  wiedzy  technicznej.  Nowo  powstałe,  jeszcze  czte
roletnie  liceum  techniczne,  które  zacznie  funkcjonować  w  naszym 
zespole  od  września, za dwa  lata śmiało może stać się  tym właśnie,  już 
trzyletnim  liceum  profi lowanym.  Dodatkowo  działałoby  dwu  lub jed
noroczne  studium  policealne,  kształcące  młodzież już  w  konkretnym 
zawodzie. 
Czy  nadal  istnieć  będzie szkoła  zawodowa? 
Chcemy  by  w  naszej  szkole  funkcjonowała  w  dalszym  ciągu  szkoła 
zawodowa,  żeby  baza,  przez  50  lat  tworzona  dla  kierunków  mecha
nicznych,  była  wykorzystana.  Stoimy  na  stanowisku,  że  nie  można 
kierować  się  tylko  modą  i kształcić  młodzież  wyłącznie  na  ekonomi
stów,  menadżerów,  bankowców.  Ktoś  musi  nadal  zajmować  się  pro
dukcją.  Również  tradycja  naszej  szkoły,  którą  bardzo  cenimy,  wska
zuje,  że  powinniśmy  w  dalszym  ciągu  kształcić  osoby  zajmujące  się 
produkcją.  Jesteśmy  więc  nastawieni  na  rozpoczęcie  za dwa  lata  dzia
łalności  dwuletniej  szkoły  zawodowej,  w  której  uczyć  będą  się  absol
wenci  gimnazjów.  Jeśli  chodzi  o  czas  nauki,  sytuacja  będzie  wyglą
dać  tak jak  przed  reformą.  Nauka  w  ośmioletniej  podstawówce,  a  po
tem  w  trzyletniej  zawodówce  trwała  11  lat,  tyle  samo,  co  w  sumie 
w  sześcioletniej podstawówce,  trzyletnim gimnazjum  i dwuletniej  szko
le  zawodowej. 
Z  jak imi  p rob lemami  pedagogicznymi  boryka ją  nauczyciele  ze
społu  szkół? 
W  porównaniu  z problemami  wychowawczymi  w  wielkich  miastach 

nasza  młodzież  wypada  jeszcze  dość  dobrze.  Mimo  to  obserwujemy 
postępujący  zanik  szeroko  rozumianej  kultury  wśród  młodzieży  i  ro
snącą  agresję.  Na  terenie  szkoły  objawia  się  to  niszczeniem  mienia, 
wyposażenia,  co  naraża  nas  na  szkody.  Język,  którym  posługują  się 
uczniowie  i  ich  zachowanie  na  co  dzień  też  pozostawia  wiele  do 
życzenia.  W  sumie  do  naszej  szkoły  uczęszcza  515  uczniów,  w  tym 
125 dziewcząt. Na początku pierwszej  klasy czynnik  żeński jest  jakimś 
hamulcem  dla chłopców, ale w  miarę  upływu  czasu,  nad  czym  ogrom
nie  boleję,  raczej  dziewczyny, dostosowują  się  do  zachowania  kole
gów,  niż  odwrotnie.  Możliwości  szkoły  w  zakresie  oddziaływania 
wychowawczego  są  ograniczone,  ponieważ  część  młodzieży  przy
chodzi  do  szkoły  z  bagażem  zachowań  wyniesionych  z  domu  i  środo
wiska.  Główną  przyczyną  trudności  wychowawczych  jest  brak  środ
ków  na  zagospodarowanie  przez  szkołę  czasu  wolnego  młodzieży. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

Ustroń, ul. Daszyńskiego  12  (dawne  Kino „UCIECHA") 
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Z A P R A S Z A M Y  C O D Z I E N N IE  o d  9°° d o  21°° 

  TUBA 
STOJĄCA 
  n o w o ść 

  HEADLINE S 
  nowoczesna  t r w a ła 

  PROSTOWANIE  WŁOSÓW 
  BALAYAG E 
  BLONDOR  CREATIV E 
 9 ko lorów  tęczy 

  Studio  sprzeda je  i  wykonu je 
swo je  us ługi  na  p ro fes jona lnych 
p r o d u k t a ch  f i rm y  WEŁL A  OD  KWIETNI A 

  WELLOXO N  PERFECT  SPRZEDAŻ 
PASTEL  2%  nowość  KOSMETYKÓW 

„THALGO " 

KORZYSTAJĄC  JEDNOCZEŚNIE  Z  ZAKŁAD U 
FRYZJERSKIEGO  I  KOSMETYCZNEGO 
OTRZYMUJESZ  W  KWIETNIU  10  MIN .  SOLARIUM  ZA  DARMO. 

O    zabiegi 
na  twarz  i  ciało  na  baz ie 
a lg  100% 

  „ZIMN A  TECHNIKA " 
  zab ieg  na  naczynka 

  MIN I   LIF T    zab ieg 
p r zec iwzmarszczkowy 

  GUAM     zab ieg 
odchudza jący  +  koc 
e lek t ryczny 

  MANICURE ,  PEDICURE 
  TIPSY    paznokc ie 
b io log iczne 

  ZDOBIENI E  PAZNOKC I 

Ostatecznie  ruszył  w  trzy  lata 
później  w  zmodern izowanych 
pomieszczeniach  Pawilonu  VII . 
Korzysta  z  niego  jednorazowo 
ponad  20  chorych  psychicznie. 

W  regionie  i szerokich  kręgach 
poloni jnych  znana  jest  kapela 
ludowa  „Totka" z Cieszyna,  któ
rej szefuje Kazimierz  Urbaś.  Ze
spół  często  przygrywa  na  róż
nych  imprezach. 

W  domu  wczasowym  „Z imo 
w a"  w Wiśle działa muzeum  nar

ciarstwa  założone  przez  kierow
nika  placówki,  pasjonata  sportu 
Czesława Stawarza.  Można  obej
rzeć kilkadziesiąt eksponatów:  od 
starych góralskich  karpli  po  nar
ty A.  Małysza z sezonu  1995/96. 

W  Wiślicy  trwa  budowa  ka
plicy.  Trzon  stanowią  elementy 
ołtarza papieskiego,  przy  którym 
Jan  Paweł  II modlił  się na  Kapli
c ó w ce  p o d c z as  p i e l g r zymki 
w  1995  r. Obiekt  ma  mieć  kuba
turę  1350 m3. Będzie służył  miej
scowym  wiernym.  (n ik) 
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W  eliminacjach  Polski  południowej  konkursu  „Sprawny  w  Zawo
dzie"  startowała  młodzież  szkół  zawodowych  i  techników  z  woje
wództw  małopolskiego  i śląskiego.  Wśród  nich  znaleźli  się  również 
uczniowie  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Ustroniu,  zajmując  miej
sca w czołówce.  Sprawni  w  zawodzie  tokarz okazali  się  Piotr  Kręże
lok  i  Damian  Ślęzak  z  2  klasy  ZDZ  zajmując odpowiednio  II  i  III 
miejsce,  co  dało  im  w  klasyfikacji  drużynowej  I miejsce.  Na  uwagę 
zasługuje fakt, że w tej kategorii  wystartowali  głównie  uczniowie  klas 
III , a  nasi  reprezentanci  byli  o  rok  młodsi  od  konkurentów.  W  zawo
dzie  elektryk  najsprawniejszy  okazał  się  Zdzisław  Fuchs  z  ZDZ 
w  Ustroniu,  wśród  sprzedawców  Katarzyna  Marekwica  zajęła  III 
miejsce, a  Agnieszka  Lipowska    IV, co  w  sumie  dało  im  II  miejsce 
drużynowo.  Uczeń  III  klasy  Technikum  Mechanicznego  Stanisław 

Juroszek  zajął w  swojej  kategorii  miejsce  III . 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  oraz  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
zamierzają  w  bieżącym  roku  wydać  wspomnienia  ustrońskich  na
uczycieli.  Jesteśmy  przekonani,  że  pedagodzy  podzielą  się  swoimi 
bogatymi przeżyciami związanymi z pracą zawodową  na łamach  wspo
mnianej  publikacji. 

Prosimy  wszystkich  pedagogów  o  zaangażowanie  się  w  realizację 
tego  wydawnictwa,  które  zamierzamy  udostępnić  i  spopularyzować 
w  Dniu  Edukacji  Narodowej. 

Wspomnienia  w  maszynopisie  ( 1 2  strony  formatu  A4)  lub  nagra
ne  na  taśmę  magnetofonową  oraz  fotografie związane  z  pracą  zawo
dową  prosimy  dostarczyć  do  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Turystki  Urzędu  Miasta  lub  do  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  do 
30 czerwca  br. 

Fot.  W.  Suchta 

W  poprzednim  numerze  GU  pisaliśmy  o  wystawie  towarzyszącej 
Ustrońskim  Spotkaniom  Teatralnym  2000,  na  której  swoje  prace  pre
zentował  Eugeniusz  Białas.  Zanim  obrazy  z  cyklu  „Kulisy  gardero
by"  znalazły  się  w  sali  klubowej  „Prażakówki"  wystawiane  były 
w  partnerskim  mieście  Neukirchen  Vluyn  w  Niemczech,  gdzie  spo
tkały  się  z  dużym  zainteresowaniem.  W  Ustroniu  można  j e  oglądać 
jeszcze do 21  kwietnia w  Miejskim  Domu  Kultury. Wernisaż  wystawy 
spontanicznie  zorganizowano  już  po  imprezie  „USTA" ,  w  piątek  24 
marca w Galerii  Sztuki  Współczesnej B&K  Heczko w Muzeum  Hutnic
twa  i Kuźnictwa,  kiedy  to  na  cotygodniowych  warsztatach  plastycz
nych  spotkali  się  członkowie  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy" . 

Ci ,  k tó rzy  od  nas  odeszl i: 
Władys ław  Kisiała  lat 49  ul. Lipowska  187 
Józef  Mendroch  lat 68  ul.  Folwarczna  28 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia, 
z łożone  wieńce  i  kwiaty 

oraz  udział  w  uroczystości  pogrzebowej 

śp. Rudolfa  Motyczki 

składa  żona 

KRONIKA  POLICYJNA 

29.03.2000  r. 
W  późnych  godzinach  wieczor
nych  zat rzymano  po  pościgu 
uciekających  fiatem  125  miesz
kańców  Katowic,  którzy  usiło
wali  włamać się do domu  miesz
kalnego  przy  ul.  Równica. 
30.03.2000  r. 
0  godz.  16.40 na ul.  Katowickiej 
mieszkaniec  Ustronia  jadący  na 
rowerze  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i wpadł  pod  koła  fiata 
126.  Rowerzystę  z  obrażeniami 
głowy  i złamaną  nogą  odwiezio
no  do  szpitala. 
30/31.03.2000  r. 
Włamanie  do  budynku  socjalne
go jednej z firm przy  ul.  Fabrycz
nej. Złodzieje dostali  się do  środ
ka po wyważeniu  drzwi  wejścio
wych,  a  ich  łupem  padły  telefo
ny  panasonic,  casio,  s iemens 
1 gotówka. 
30/31.03.2000  r. 
Włamanie  do  fiata  126  na  ul. 
Bładnickiej.  Po  pokonaniu  zam
ka w drzwiach  złodzieje otworzy
li  bagażnik,  skąd  skradli  akceso
ria  samochodowe  na  szkodę 
mieszkańca  Ustronia. O godz.  13 
mieszkaniec  Ustronia  zgłasza 
włamanie do fiata  126 na ul.  Sze
rokiej.  Tu  sprawcy  podważają 
szybkę  trójkątną,  otwierają  ba
gażnik  i  również  kradną  akceso
ria  samochodowe.  O  godz.  14 
mieszkaniec  Ustronia  zgłasza 
kradzież  roweru  sprzed  domu 
przy  ul.  Bładnickiej.  Wszystkie 
te  kradzieże  i włamanie  okazały 
się  być  dziełem  jednej  grupy 
przestępczej,  którą  zatrzymała 
policja  skoczowska.  Bandę  wła
mywaczy  tworzy ło  dwóch 

S T R A Ż  M I E J S K A 

30.03.2000  r. 
Po  otrzymaniu  telefonicznego 
zgłoszenia  interweniowano  na 
jednej  z  posesji  przy  ul.  Brody 
w  prawie  palenia  śmieci.  Winne
go  ukarano  mandatem  w  wyso
kości 60  zł. 
30.03.2000  r. 
Otrzymano  zgłoszenie  o  zanie
czyszczeniu  ut  Daszyńskiego  na 
odcinku  około  2000  metrów. 
Ustalono,  że  glina  pochodziła 
z  koparki,  która wyjeżdżała z  po
bliskiej  budowy.  Odnaleziono 
właściciela  i nakazano  uprzątnię
cie  jezdni.  Wykonano  natych
miast. 
30.03.2000  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  po
rządkową  w  Nierodzimiu  na  ul. 
Szerokiej  i  Łącznej.  W  jednym 
przypadku  nakazano  zaprowa
dzenie  porządku. 
31.03.2000  r. 
W  trakcie  patrolu  ul.  9  Listopa
da  zatrzymano  dwóch  studen
tów,  którzy  zakłócali  porządek 
publiczny.  Przeprowadzono  z  ni
mi  rozmowę. 
31.03.2000  r. 
Interweniowano  na  jednej  z  po
sesji przy ul. Bładnickiej w związ

ustroniaków  oraz  mieszkaniec 
Goleszowa  i mieszkaniec  Cisow
nicy 
1.04.2000  r. 
0  godz.  12.30  na  skrzyżowaniu 
ul.  Katowickiej  z  Akacjową  ja
dący  fiatem  tempra  mieszkaniec 
Istebnej  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i doprowadził  do  koli
zji  z  polonezem  kierowanym 
przez  mieszkańca  Ust ron ia. 
Sprawcę  ukarano  mandatem. 
2.04.2000  r. 
Na skrzyżowaniu  ul. Zabytkowej 
1 ul.  Katowickiej  jadący  fiatem 
126  mieszkaniec  Skoczowa  wy
musił  pierwszeństwo  przejazdu 
na  VW  passacie  k ierowanym 
przez  innego  mieszkańca  Sko
czowa  i  doprowadził  do  kolizji 
drogowej. 
3.04.2000  r. 
O  godz.  14.30 jadący  ul.  Wiślań
ską VW golfem mieszkaniec  Wi
sły  wjechał  do  nie  zabezpieczo
nej  dziury  w  jezdni  i  uszkodził 
amortyzator.  Kierowcy,  których 
spotka  coś  podobnego  powinni 
powiadamiać  policję  i  żądać  jej 
udziału  w  czynnościach,  co  uła
twia  uzyskanie  odszkodowania. 
4.04.2000  r. 
O  godz.  12  mieszkająca  na  ul. 
Szpitalnej  kobieta  wpuściła  do 
domu znajomych, również miesz
kańców  Ustronia.  Gdy  opuścili 
jej  dom  stwierdziła  brak  artyku
łów  spożywczych.  Skierowano 
wniosek  do  kolegium. 
5.04.2000  r. 
0  godz.  17.10 na ul.  Wiślańskiej 
k ieru jący  volvo  mieszkaniec 
Wrocławia  stracił  panowanie 
nad  pojazdem  i wpadł  do  rowu. 
Nieprzytomnego  kierowcę  prze
wieziono  do  szpitala. 

(ws) 

ku  ze  skargą  mieszkańców.  Do
tyczyła  ona  palenia  ogniska  zbyt 
blisko  sąsiednich  zabudowań. 
4.04.2000  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  po
rządkową wokół sklepów przy ul. 
Daszyńskiego.  Jednego z  właści
cieli,  który  miał  podpisaną  umo
wę  na wywóz  śmieci,  pouczono, 
że  oprócz  tego  musi  posiadać 
rachunki  za  wywóz  śmieci  wy
stawione  przez  odpowiednią  fir 
mę.  Nie  można  samemu  wywo
zić  odpadów,  ponieważ  nie  ma 
wtedy  możliwości  skontrolowa
nia, gdzie  trafią. 
4.04.2000  r. 
Wspólnie  z  pracownikami  wy
działów:  Ochrony  Środowiska 
1 Rolnictwa,  a  także  Oświaty, 
Kultury,  Sportu  i Turystyki  oraz 
Inwestycji  i Gospodarki  Grunta
mi  UM  przeprowadzono  kontro
lę  na  terenie  miasta. 

4.04.2000  r. 
Po  otrzymaniu  zgłoszenia  inter
weniowano na ul. Długiej w spra
wie  wypuszczania  psa  bez  uwię
zi. Właścicielowi  udzielono  upo
mnienia. 

(mn) 
Przypominamy  numery  telefo
nów  do  straży  miejskiej:  854
3483,  0604558321. 
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SEJMIK O TURYSTYCE 
(Dokończenie  ze  str.  1) 

tys.,  Francuzów   357  tys.,  Amerykanów   270  tys.  W  większości 
Niemcy,  Czesi  czy  Słowacy  odwiedzają  nasz  kraj na  kilk a  godzin 
najczęściej na  zakupy.  Za  turystę  uważa  się natomiast  człowieka, 
który  w  naszym  kraju  spędził  j edną  noc.  Takich  cudzoz iemców 
w  1998  r. było  18 min.,  co da je  Polsce  8 miejsce  na  świecie,  nato
m i a st  g dy  w e ź m i e my  p r z y c h o dy  z  t u r y s t y ki  z n a j d u j e my  s ię  na 

miejscu  12.  Na jw ięcej  pieniędzy  zostawiają  u  nas  turyści,  czyli 
osoby  nocujące w  Polsce,  z byłego  ZSRR   po  około  316  U SD  na 
osobę,  następnie  obywatele  Wielkiej  Brytanii   245  USD,  Niemcy 
 206  USD,  turyści  z państw  skandynawskich   202  USD,  Austria
cy    157 USD,  Czesi   1 31  USD.  Odwiedzający  Polskę  turyści  naj
więcej  wydają  na noclegi   2 9%  wydatków,  zakupy   26%,  wyży
wienie   21 %,  transport   9%,  rekreację  8,6%. 

Z  powyższych  danych  wynika,  że  jest  to  przede  wszystkim 
turystyka  handlowa.  Wszyscy  wiemy,  że z setek  tysięcy  Czechów 
chodzących  na  zakupy  do  Cieszyna,  zaledwie  jednostki  t raf ia ją 
do naszego  miasta  Odwiedzający Ustroń  cudzoziemcy  i wykupu
jący  tu  noclegi  to  zaledwie  około  3%  gości,  natomiast  zdecydo
wana  większość  wśród  turystów  zagranicznych  stanowią  emigran
ci  z  Polski  i  ich  rodziny,  następnie  grupy  zwiedza jące  nasz  kraj. 
Na jmniej jest  turystów  zagranicznych,  którzy  sami  j ako  miejsce 
wypoczynku  wybrali  Ustroń.  O  tym jak  zachęcić  turystów  zagra
nicznych  do  odwiedzania  kurortów  wo jewództwa  śląskiego  za
stanawiano  się podczas  posiedzenia  komisj i. 

Swe  wystąpienie  starosta  A.  Georg  zatytu łował:  „  Turystyka 
jako  koło  zamachowe  w rozwoju  ziemi  cieszyńskiej".Położenie 
na  pograniczu,  bl iskość  głównych  rynków  Europy  południowo  
Zachodniej  (Wiednia,  Budapesztu,  Pragi),  dobra  sieć  transportu, 
dobrze  rozwinięta  infrastruktura przygraniczna,  walory  krą jobra
zowoprzyrodnicze,  dogodne  warunki  do  uprawiania  turystyki 
aktywnej,  infrastruktura  turystyczna,  folklor ,  imprezy  kulturalne, 
rekreacyjne, sportowe,  baza noclegowa,  oferta uzdrowiskowa  i  do
brze wyszkolona  kadra  przewodników  beskidzkich  to zdaniem  sta
rosty główne atuty naszego  powiatu.  Rośnie tez świadomość  miesz
kańców,  że  turystyka  może  stanowić  źródło  dochodów.  Rośnie 
ilość wykupywanych  noclegów.  W  1998  r. wykupiono  o 25%  wię
cej noclegów  niż w  roku  1995. A. Georg  wymienił  też słabe  strony 
turystyki  naszego  regionu jak  brak  obiektów  do  uprawiania  tury
styki  specjal istycznej,  n iewystarczająca  sieć  infrastruktury  przy
drożnej   parkingów,  moteli.  W  polityce  powiatu  dotyczącej  tury
styki  specjalny  nacisk  zostanie  położony  na  działania  promocy j
ne,  współpracę  z  mediami,  udział  w  targach  turystycznych,  two
rzenie sprawnego  systemu  informacji, nawiązanie współpracy  z  po
wiatami  przygranicznymi  po stronie czeskiej, współdziałanie  z  sa
morządami  i stowarzyszeniami,  tworzenie  oferty  zachęcającej  in
westorów  do  budowy  nowych  obiektów  i  modernizacji  j uż  ist
n ie jących.  Celem  tych  działań  jest  wzmocnienie  pozytywnego 
wizerunku  powiatu  cieszyńskiego,  dążenie  do  przedłużenia  po
bytów  turystów  na  naszym  terenie,  zwiększenie  dochodów  z  tu
rystyki.  utrzymanie  tempa  wzrostu  przy jazdów  turystycznych  do 
regionu  na poziomie  krajowym,  tj . wzrost  od  3 4%  rocznie. 

O  turystyce  przygranicznej  mówiła  Anna  Pi lchSzatanik.  Pro
blem  to  korki  na  przejściach  granicznych  i  sprawna  informacja 

Głos  zabiera  Grażyna  Staniszewska. 
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Fot.  W.  Suchta 

Od  lewej: przewodniczący  Komisji  Kultury  Fizycznej,  Turystyki 
i Rekreacji  Sejmiku  Śląskiego  Paweł  Bomba  i J.  Szwarc. 

Fot.  W.  Suchta 

turystyczna.  Może  więcej  osób  chciałoby  odwiedzać  tereny  po
granicza  gdyby  wystąpić do  nich  z  taką  ofertą. Trudno  np. w  war
szawskich  biurach  turystycznych  dostrzec  ofertę  ze  Śląska  Cie
szyńskiego.  Gminy  muszą  współpracować,  tak  by  imprezy  nie 
nakładały  się  na  siebie.  Pozwoli  to  wydłużyć  sezon. 

Województwo  bielskie  świetnie  się  sprzedawało  w  ofercie  tu
rystycznej „Beskidy  bez Granic",  twierdziła  poseł, ale  także  radna 
wojewódzka  G r a ż y na  Stan iszewska. 
  W  momenc ie  l ikwidac ji  w o j e w ó d z t wa  bielskiego  to  zan ik ło  
mówiła  G. Staniszewska.    Pod  szyldem  Śląski  t r u d no  cokolwiek 
sp rzedać  turys tyczn ie,  a  przec ież  dla  nas  tu rys tyka  to  być  a lbo 
nie  być.  M y  mus imy  w y s t ę p o w ać  pod  szy ldem  Beskidy,  bo  na 
p ierwszy  plan  t r zeba  wysuwać  nazwę  ko ja rzącą  się  tu rys tycz
nie.  (...)  Pow inn i śmy  się  zas tanow ić  czy  Se jm ik  nie  powin ien 
zainwestować  w dwa t rzy  obiekty, k tóre  byłyby  kołem  zamacho
wym  dla  tego  regionu.  Gdyby  Se jmik Śląski  mógł  za inwestować 
w cen t rum  kongresowe,  to byłoby  to koło zamachowe  dla  wszyst
kich  innych  poczynań  wokoło. Takie cen t rum  obrosło  by  ak tyw
nością  gmin. 
 W y o b r a ż am  sobie takie  koło zamachowe,  ale nawet  jeżeli  wiem 
k to  tym  kołem  kręc i,  to  do  końca  nie  w iemy  j ak  to  koło  ma 
poc iągnąć  wszystk ie  e lementy  d e c y d u j ą ce o  turys tyce    mówiła 
E.  Gołębiowska. 

Głos zabrał  również J. Szwarc,  który stwierdził, że wszyscy  wie
dzą  jak  powinien  wyglądać  kurort  turystyczny.  Wiadomo  prze
cież,  że  ludzie  chcą  wypoczywać  w  małych  pensjonatach  z  do
skonałym  zapleczem. 
  Al e  co  my  m a my  zrob ić  z  d o m a mi  w  Ust ron iu.  To  jest  4000 
mie jsc  noclegowych,  jeżeli  do  tej  ilości  miejsc  nie  s tworzymy 
in f ras t ruk tury, to t rzeba  będzie  te domy zburzyć.  Samo  ogrzanie 
tak iego  ob iektu  to  ko losalne  koszty.  Dziś  przeds ięb iorcy  tu ry
styczni  z Ust ron ia  nie szuka ją  tu rys tów  a  kursokonferenc j i. 
Burmistrz  mówił  też  o  trudnościach  w  powstawaniu  odpowied
niej  infrastruktury w  Ustroniu. 
Jeże li  jes tem  na  spotkaniu  z panem  marszałk iem, a jego  przed
stawiciele  i n fo rmu ją, że sala  kongresowa  zostanie  wybudowana 
nad  zb iorn ik iem  wodnym  w  Goczałkowicach,  to wynika  z  tego, 
że t rzeba  też tam  wybudować  bazę hotelową.  Dlaczego nie  można 
w  strategii  rozwo ju  wo jewódz twa  zaznaczyć,  że taka  sala  kon
gresowa  powinna  powstać  tam,  gdzie jest  j uż  baza  noclegowa. 
Wszyscy  mów imy  j ak  p r o m o w a ć,  nikt  na tomiast  się  nie  zas ta
nawia  co tu  powinno  być   mówił  J.  Szwarc. 

L.  Werpachowski  stwierdził,  że  należy  zastanowić  się jak ie  in
westycje  można  zreal izować  na  Śląsku  Cieszyńskim.  Oczywiście 
wszystkich  prob lemów  nie  uda  się  rozwiązać  w  ciągu  jednej  ka
dencji.  , ale trzeba wiedzieć  co już  teraz można  wspólnie zrobić,  by 
rozwi ja ła  się  turystyka.  Mówiąc  natomiast  o promocji  trzeba  so
bie zdawać  sprawę  z  tego,  że turyści  zagraniczni  to  zaledwie  pro
cent  gości,  na jwięcej jest  ich  natomiast  ze  Śląska. 
Na  zakończenie  burmistrz  B.  Ficek  zaapelował  do  radnych  Sejmi
ku,  by  w  opracowywanej  strategii  rozwoju  województwa,  znala
zły  się odpowiednie  zapisy  mówiące  o  rozwoju  turystyki  na  Śląs
ku  Cieszyńskim. 

Wojs ław  Suchta 



„ABSOLWENT " 
Z PASJĄ 

W  sobotę,  8  kwietnia  w  sali  w idowiskowej  Miejskiego  Domu 
Kultury  „Prażakówka"  wystąpił Zespół  Kameralny  „Absolwent". 
Koncertu  chóru,  w  skład  którego  wchodzą  absolwenci  Fili i  Uni
wersytetu  Śląskiego  w  Cieszynie,  wysłuchało  około  30  osób,  ale 
był  to  c iekawie  spędzony  czas,  ponieważ  śpiewacy  zaprezento
wali  efektowny,  urozmaicony  repertuar.  Przywitali  ustroniaków 
utworami  lżejszymi,  od  razu jednak  prezentu jąc wirtuozerię  wo
kalną.  Wielu  wzruszeń  dostarczyła  s łuchaczom  druga  część  wy
stępu,  kiedy  to  zaprezentowano  pieśni  wybitnych  kompozyto
rów,  między  innymi  „Stabat  Mater"  Handla  i styl izowany  utwór 
cerkiewny,  które  łączył  klimat  skupienia,  zadumy,  boleści  charak
terystyczny  dla  twórczości  związanej z okresem  Wielkiego  Postu. 
Koncert  podzielony  był  na  kilk a  części,  które  zawierały  utwory 
zbl iżone  nastro jowo, a przed  każdą  z nich  jeden  ze  śp iewaków 
przedstawiał  pieśni  i ich  autorów. 

Członkowie  zespołu  śpiewali  wcześniej w Akademickim  Chórze 
„Harmonia",  a pod obecną  nazwą  występują  od  1997  roku.  Siedzi
bę  mają w  Skoczowie,  choć  na co dzień  mieszkają  i pracują w  róż
nych  miastach  południowej  Polski.  Łączy  ich wspólna  pasja  jaką 
jest  muzyka  i śpiew. Jednak  pasja to nie  wszystko.  Profesjonal izm 
i harmoni jne  brzmienie,  od  którego  ciarki  przechodzą  po  plecach, 
wypracowywano  przez  lata. Odpowiednie  przygotowanie  warsz
tatowe  pozwala  teraz  na  uprawianie  praktycznie  wszystkich  ro
dzajów muzyki  chóralnej.  Potwierdza  to repertuar  zespołu,  w  któ
rym  znaleźć  można  kompozyc je z różnych  okresów:  od  średnio
wiecza  po  współczesność. 

Chór  wykonu je  utwory a capel la,  formy  wokalno   instrumen
talne,  a także  styl izacje  ludowe   g łównie  narodów  słowiańskich. 
Pomimo  krótkiego  stażu  zespół  może  pochwalić  się wieloma  suk
cesami jeszcze z czasów  kiedy to śpiewacy  „Absolwenta"  tworzyli 
chór  „Harmonia".  Należą  do  nich  liczne  nagrody  i wyróżnienia  na 
prest iżowych  fest iwalach  kra jowych  i zagranicznych.  Dziś  chór 
stara  się nawiązać do  tamtych  czasów  i ma już  tego  efekty.  Oprócz 
wielu  udanych  koncertów,  w maju  1999  roku  został  laureatem 
głównej  nagrody  im.  Henryka  Karl ińskiego  w  swojej  kategorii 
w  XX X  Ogólnopolskim  Turnieju  Chórów  „Legnica  Cantat".  Jest 
to jedna  z najważniejszych  imprez  kulturalnych  w  kraju. 

W  styczniu  tego  roku  „Abso lwent"  został  dwukrotn ie  uznany 
za naj lepszy chór  kameralny:  w  VI  Ogólnopolskim  Festiwalu  Ko
lęd  i Pastorałek  w  Będzinie  oraz w  ramach  IX Tyskich  Wieczorów 
Kolędowych.  Ma również na swym  koncie  płytę z kolędami.  W  pla
nach  zespołu  jest  dalsza  działalność  koncertowa,  udział  w  kon
kursach  i fest iwalach  chóralnych,  a także  praca  nad  materiałem 
do  kole jnej  płyty. 

Dyrygentem  zespołu jest  Halina  Goniewicz   Urbaś,  absolwent
ka  Akademii  Muzycznej  w  Katowicach,  którą  ukończyła  w  klasie 
chóralistyki  u prof.  Danuty  Uhl.  Swoje  kole jne  stopnie  doskona
lenia artystycznego  realizowała  w  Akademiach  Muzycznych  w  Po
znaniu  i Warszawie.  Przez  ki lkanaście  lat była  dyrygentem  chóru 
„Harmonia"  i jednocześn ie  autorem jego  sukcesów.  Obecnie  jest 
pracownik iem  naukowo   dydaktycznym  Instytutu  Pedagogiki 
Muzycznej  Fili i  UŚ  w  Cieszynie  i dyrygentem  kilk u  chórów.  To 
właśnie  ona  przed  laty  zasiała  wśród  swoich  chórzystów  ziarno 
pasji  i miłości  do  muzyki  chóralnej,  a obecnie j e  pielęgnuje,  (mn) 

R e s ta  u r a c j   a 
"MELISSA " 

z a t r u d n i 
K E L N E R K I 

Zgłoszenia  osobiste 
Ustroń 

ul.  Lipowczana 3 

P.P.H.  HARO" Sp. z o.o. 

43450 Ustroń ul. Lipowa 1 

tel . 033/  857  72  70 
033/  857  72  71 

fax  033/  857  72  72 

Fot.  W.  Suchta 

WCZEŚNIEJ ZAMYKAJ Ą 
Do  redakcji  GU  przyszedł 

mieszkaniec  Ustronia  i poruszył 
sprawę,  którą wiele  razy  zgłasza
li już klienci Telekomunikacji  Pol
skiej  S.A.  Twierdzą  oni,  że  go
dziny  otwarcia  kas,  gdzie  płaci 
się  za  korzystanie  z telefonów, 
nie  są  dostosowane  do  osób  pra
cujących  zawodowo.  Na  począt
ku  działalności  otwarte  były  od 
8  do  18, a teraz  jedynie  do  16, 
w  dodatku  w soboty  jest  nie
czynne.  W takich  godz inach 
trudno  jest  dotrzeć  na  miejsce 
i klienci zmuszeni są do  korzysta
nia  z  płatnych  usług  banków  lub 
poczty.  W ustrońskim  Biurze 

Obsługi  Klienta  TP  S.A.  nieofi
cjalnie poinformowano  nas  (nie
oficjalnie, ponieważ pani  kierow
nik  nie jest  upoważniona  do  roz
mów  z prasą),  że  zmiany  takie 
wprowadzono  w całym  rejonie 
po  przebadaniu  natężenia  ruchu 
klientów w placówkach.  Kierow
niczka przyznała, że klienci  zgła
szają  uwagi  na  temat  godzin 
otwarcia,  ale  pracownicy  ustroń
skiego Biura nie mają wpływu  na 
ich  zmianę.  Czynią  starania, 
żeby  wyjść  naprzeciw  klientom 
i jeśli  ktoś  zjawia się o godz.  16, 
nie  zamykają  mu  drzwi  przed 
nosem.  (mn) 

MARKOWI  AKADEMICY 
Akcja  promowania  polskiej  przedsiębiorczości  przybiera  na  sile, 

stając  się  ważnym  elementem  programu  narodowego  marketingu. 
Zdaniem  Krajowej  Izby  Gospodarczej  jest  to  naturalna,  uzasadniona 
postawa  wobec  zbliżających  się  wyzwań,  jakie  niesie  przyszłe  nasze 
członkostwo  w  Unii  Europejskiej. Z  tych  właśnie  przesłanek  wywo
dzi  się  idea  powołania  Akademii  Marek. 

Idea doczekała się szybkiej realizacji  i podczas gal i z okazji  10lecia 
Krajowej  Izby  Gospodarczej  wręczono  nominacje  dla  członków  za
łożycieli  Akademii  Marek oraz pierwsze Certyfikaty Marki  Firmowej. 
Uroczystość  odbyła  się  27  marca  w  Teatrze  Wielkim  w Warszawie, 
a obecni  na niej byli  premier,  prezes  KIG, minister gospodarki  i wielu 
innych  znamienitych  gości. 

Procedura  wyłaniania  nominatów  do  Akademii  Marek  była  kilku
stopniowa.  Najpierw  ustalono  grupę  200  firm,  które  w  ciągu  dekady 
1990  2000  najlepiej zapisały  się w  gospodarce  polskiej. Z  grupy  tej 
wybrano  50  najwybitniejszych  przedsiębiorstw,  a następnie z tego, 
wąskiego  już  grona  wyłoniono  20  nominatów,  wyróżniających  się 
szczególnymi  osiągnięciami  w  budowaniu  mocnej,  polskiej  marki. 

Wśród  nich  znalazło  się  również  Mokate,  firma z Ustronia,  której 
marka, w opinii  Krajowej Izby Gospodarczej stała się symbolem  trwa
łej  reputacji  i autorytetu.  Wiadomość  ta,  przekazana  przez  prezesa 
KI G  Andrzeja  Arendarskiego  na  ręce  dyrektora  naczelnego  firmy 
Teresy  Mokrysz  przyniosła  wiele  satysfakcji  kierownictwu  firmy. 

Mokate,  przedsiębiorstwo  rdzennie  polskie,  od  lat  znakomicie  ra
dzi  sobie z konkurencją  zagranicznych  potentatów  i wyrastających 
ˇák grzyby  po deszczu  krajowych  firm kawowych,  próbujących  swych 
sił  na coraz  ciaśniejszym  rynku  kaw  cappuccino.  Niezagrożona  przez 
nikogo  pozycja  lidera oraz  liczne nagrody,  w  tym  godło Teraz  Polska, 
wydają  się  w  pełni  potwierdzać  słuszność  decyzji  członków  KIG. 

Kulminacyjnym  punktem  całej  procedury  było  wręczenie  nomi
nacji,  równoznaczne  z nadaniem  Mokate  statusu  Założyciela  Aka
demii  Marek  oraz  przyznanie  Certyfikatu  Marki  Firmowej,  sygnowa
nego przez  Instytut Marki  Polskiej  i program  „Marka  Markom" z  upo
ważnienia  KIG  i Ministerstwa  Gospodarki.  Pod  nieobecność  dyrek
tora  naczelnego,  nominację  i liczne  gratulacje  odbierała  Sylwia  Mo
krysz  pełnomocnik  firmy.  (CH) 
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PIEŚNI PASYJNE 

Fot.  W.  Suchta 

W  niedzielę  9 kwietnia  w kościele  ewangel ickoaugsbursk im 
Apostoła  Jakuba  w  Ustroniu  odbył  się  Ekumeniczny  Koncert  Pie
śni  Pasyjnych  w  wykonaniu  chóru  „Ave" z katol ickiej  parafii  św. 
Klemensa  oraz  chóru  ewangel ickiego.  Proboszcz  parafii  ewange
lickiej  ks.  dr  H e n r yk  C z e m b or  witał  na  koncercie  wiernych  obu 
kościołów,  proboszcza  parafii  katol ickiej  św.  Klemensa  ks.  Anto
niego  Sapo tę,  wykonawców  koncertu. 
  Dotąd  ekumenicznie  śpiewal iśmy  z okazji  Bożego  Narodzenia 
mówił  ks.  H.  Czembor.   Chcemy  to  uzupełnić  i mam  nadzieję,  że 
ten  dzisiejszy  koncert  nie  będzie  ostatnim,  że  będzie  miał  swoją 
kontynuację  i tak  jak  popularne  są  pieśni  z okazji  Świąt  Bożego 
Narodzenia,  tak  popularne  staną  się  pieśni  pasyjne. 

Oba  chóry  na  początek  wspó ln ie  odśpiewały  „Gaudę  Mater 
Polonia",  po  czym  ks.  A.  Sapota  powiedział  m.in.: 
  Ewangel ista  Jan  przekazując  nam  modl i twę  Chrystusa  podkreśla 
te  słowa:  „Przyszedłem  na tę godzinę".  Gromadzimy  się w  tej  świą
tyni jako  chrześci janie, jako  ludzie,  którzy  przy jmują orędzie  Chry
stusa,  którzy  chcą  iść  za  tym  orędziem.  „Przyszedłem  na  tę  godzi
nę"   powiada  Chrystus.  To  godzina  męki  i śmierci.  Jego  naucza
nie,  Jego  cuda,  Jego  każdy  czyn  i s łowo  prowadzi ły  do  tej  godzi
ny.  To  na jważnie jsza  godzina,  bo  to  godzina  zbawienia.  Chrystus 
przyszedł,  aby  zbawić  każdego  z nas.  Jako  ludzie  wierzący,  wie
rzący  w Chrystusa,  b ierzemy  j ego  ewangel ię  j a ko  swój  drogo
wskaz.  Dlatego  pamięta jmy  o tym,  że  Chrystus  przyszedł  na tę 
godzinę  aby  zbawić  ludzkość,  aby  zbawić  świat.  Nie  można  tylko 
lamentować,  nie  można  tylko  rozważać,  nie  można  tylko  wpatry
wać  się  w to co  było,  bo  ta godz ina  dała  ludzkości  zbawienie, 
każdemu  z nas  przygotowała  życie  wieczne.  Jako  ludzie  wierzący, 
idący  za  Chrystusem,  chcemy  wypełniać  Jego  ewangel ię.  Dlate
go  idąc  za  Chrystusem,  wypełn ia jąc  nasze  codzienne  obowiązki, 
jakiekolwiek  one  są,  pokonu jąc  trudności  życiowe,  potykając  się 
o  różne  przeszkody,  idźmy  za  Chrystusem  pamięta jąc,  że  ta  godzi
na,  Jego  godzina,  była  najważnie jsza,  że  my  przygotowujemy  się 
także  do  naszej  godziny  i oby  ta nasza  godzina  spotkania  z  Nim 
w  wieczności  była  dla  nas  radością  wiekuistą. 

Jako  pierwszy  pieśni  mówiące o męce  Chrystusa  wykonał  chór 
„Ave "  pod  dyrekcja  Al ic j i  A d a m c z y k,  następnie  wystąpił  Chór 
Ewangel icki  pod  dyrekcją  Mar i i  C ieś la r,  a na  zakończenie  chóry 
wspólnie  odśpiewały  pieśń  „Już  na  krzyżu" z muzyką  Fryderyka 
Chop ina. 

W  na jb l iższą  niedzie lę  E k u m e n i c z ny  Konce rt  Pieśni  Pasy j
nych  odbędz ie  się  w  kościele  św.  K lemensa  o godz.  16. 

KONCERT „RÓWNICY" ' 
I n fo rmac je  o sukcesach  dz iec ięcego  zespo łu  „ R ó w n i c a"  do

chodzą  do  Ust ron ia  ba rdzo  często.  Czy tamy  o wspan ia łych  wy
stępach  i owac jach  zgotowanych  przez w idzów  w  wielu  miastach. 
Teraz  będz iemy  mieli  okaz ję  podz iw iać  m łodych  ar tys tów  w  sali 
w idowiskowej  „Prażakówk i"  w  sobotę,  15 kwietnia  o godz.  16.00. 
Na  galowy  koncert  pod  tytułem  „A   hańdownych  czasów  żodyn 
już nie wróci...  " dzieci zapraszają: „  Dlo  Was gromy  i spiywómy, 
dlo  Was pieśni  o  Ustroniu  taki  szumne  ukłodómy.  Przićcie  se 
zaśpiywać  s nami  o usiróńskij  naszej ziymi,  co leży miyndzy  gó
rami a  lasami  zielonymi". 

Rolnicza  Spółdzielnia 
JELENIC A 
zaprasza  na 
przedświąteczne zakupy   r 
do CENTRUM  HANDLOWEG O 
przy ul. 3 MAJA 44, tel.  8544167 
do HURTOWNI  ARTYKUŁÓ W 
SPOŻYWCZYCH i MONOPOLOWYCH 
przy ul. Skoczowskiej  76 
w  Hermanicach,  tel. 8543201 

Pogodnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim swoim klientom 
I partnerom w interesach 

życzy Zarząd RSP JELENICA 

„Hermes"  PSS  Skociów 

PRZYJMIE  UCZNIÓW 
na naukę zawodu do sklepu w Ustroniu. 

. f 
Sklepy z bielizną  firmy 

w  Ustroniu  Triumph 

Zapraszamy do wzięcia udziału w loterii 
"Pielęgnacja na co dzleń"oraz 

loterii "Lato 2000" 
Wstąpzainterosuj sięl 

Być może właśnie Ty spędzisz 
wakacje na Krecie! 

Zapraszamy  do naszych sklepów:  ^ 
Ustroń  ul. 9 Listopada 3a/ l 5 

ul. Daszyńskiego  1 ft 

Fot.  W.  Suchta 

NOWA WYSTAWA 
Muzeum  Hutnic twa  i Kuźn ic twa  zaprasza  na  wern isaż  wystawy 

malars twa  Wioletty  Troszok  pt.  „Ak t  kob iecy  w  malars twie"  oraz 
recital  fo r tep ianowy.  Impreza  odbędz ie  się  14  kwietn ia  (p ią tek) 
o  godz.  17. 

Au to rka  prac  jest  us t ron ianką,  tegoroczną  abso lwentką  archi
tektury.  Na  wystawie  p rezen tu je  za równo  akty  j ak  równ ież  kom
pozyc je  kwia towe. 

6  Gazeta  Ustrońska 



Q P P A W n 7 H A K I l P  T M I I 
w r i \ M v v V / Ł i U M l i l C  I  l v i  U 

Sprawozdan ie  Za rządu  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia 
z  działalności  w  kadencji  w  okresie  14.03.199724.03.2000  r. 

( f ragmenty) 

Aktualny  Zarząd  TMU  został  wybrany  na  Walnym  Zwyczajnym 
Zgromadzeniu  Członków  w  dniu  14 marca  1997  r. w  składzie:  Stani
sław Niemczyk   prezes, Halina RakowskaDzierżewicz  1 wiceprezes, 
Elżbieta  Sikora    II  wiceprezes,  Bożena  Kubień    sekretarz,  Anna 
Guznar   skarbnik,  Jan  Sztefek   członek.  Iwona  Dzierżewicz    Wika
rek    członek.  Komisja  Rewizyjna:  Anna  Dyrda    przewodnicząca, 
Anna  Gluza   członek,  Janina  Guzkiewicz    członek. 

Zarząd  skupił  swoją  uwagę  na  trzech  kierunkach  działania    zgod
nych  z  celami  statutowymi  TMU. 

Ukazał  się  10 numer  „Pamiętnika  Ustrońskiego".  W  zamierzeniach 
swoich  miały  się w  nim  znajdować materiały  związane  z  ustrońskimi 
placówkami  oświatowymi.  W  tym  celu  odbyły  się  rozmowy  z  dyrek
cjami  szkół  podstawowych.  Niestety  nie  wszystkie  materiały  nada
wały  się  do  publikacji  ze  względu  na  luki  w  opracowaniach.  (...) 

Kolejna  spora  część  działalności  TMU  związana  jest  z  iście  spo
łecznym  działaniem  na  rzecz  środowiska    zbieranie  funduszów  na 
„Prażakówkę".  Ta  koncepcja  pojawiła  się przed  laty   na  zebraniu  16 
września  1997  r. Od  początku  temat  wzięła  w  swoje  ręce  H.  Dzierże
wicz,  zca  prezesa  TMU,  długoletnia  radna,  członek  Komisji  Archi
tektury  i  osoba  powszechnie  znana  w  mieście.  P.  Dzierżewiczowa 
opracowała  szereg  odezw  do  mieszkańców  Ustronia.  Zarząd  TMU 
wyraził  zgodę  na  opracowanie  graficzne  i  merytoryczne  cegiełek, 
pokrycie  kosztów  wydania  w  wydawnictwie  Augustiana  w  Bielsku  
Białej. Ogólna  wartość  cegiełek  wynosi  192.500  zł.  (...) 

TMU  włączało  się  w  różne  formy  życia  miasta.  27  maja  1999  r. 
odbyła  się  uroczysta  wieczornica  poświęcona  20  rocznicy  śmierci 
Jana Nowaka.  Zajęła się  tym  zca  prezesa  E. Sikora,  opracowała  sce
nariusz  imprezy  oraz  zaprosiła  do  udziału  w  niej  aktora  Tadeusza 
Jachyma z Teatru  Banialuka w  BielskuBiałej, muzyka  Janusza  Śliw
kę  oraz  Mariana  Żyromskiego    długoletniego  współpracownika 
i przyjaciela J. Nowaka.  (...) 

Pewien  niedosyt  odczuł  Zarząd  TMU,  gdy  19.03.98  r.  dokonano 
odsłonięcia  popiersia  Józefa  Pilcha  na  frontonie  Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa.  Ponieważ  organizatorzy    UM  i Dyrekcja  Muzeum  nie 
uznały  za  stosowne  zaprosić  TMU   jako  instytucji  do  wzięcia  udzia
łu w tej uroczystości.  Zarząd  zdecydował  o prywatnym  udziale  człon
ków  w  niej  i ocenił  krytycznie  napis,  w  którym  brakowało  infomiacji 
0  J.  Pilchu  jako  wybitnym  działaczu  TMU. 

Mimo,  iż  nikt  z  członków  Zarządu  nie  wszedł  do  nowych  władz 
miasta,  a  burmistrzem  został  członek  Jan  Szwarc,  TMU  nie  zerwało 
swoich  kontaktów  z władzami  Ustronia.  Aby  zorientować  burmistrza 
z  kierunkami  swych  działań  zaproszono  go  do  wzięcia  udziału  w  po
siedzeniu  Zarządu  12 maja 99  r. (...) 

Od  roku  ukazują  się  również  informacje  o  kierunkach  działania 
TMU  podawane do wiadomości  mieszkańcom  miasta na  łamach  „Ga
zety  Ustrońskiej".  Robi  to  skrupulatnie  sekr. Zarządu  Bożena  Kubień 
1 stąd  składam  jej  podziękowanie. 

Mimo,  iż prezes  TMU  nie  ubiegał  się, aby  zostać  radnym,  zwróco
no  się  do  niego  o  uczestnictwo  w  posiedzeniach  Komisji  Oświaty, 
Kultury  i Sportu  i  tę  funkcję pełni już  od  09.98  r. biorąc  udział  w  jej 
posiedzeniach,  jako  członek  spoza  Rady.  To  też jest  forma  dowarto
ściowania  TMU  i  należy  to  docenić. 

TMU  przyjęło  również  patronat  nad  wydaniem  II  tomu  „Poezji" 
Wandy  Mider. 

Historia  starań  TMU  o  znalezienie  sojuszników  do  akcji  cegiełko
wej na rzecz „Prażakówki1 wiąże się nierozerwalnie z Domem  Europej
skim  prowadzonym  przez  naszego  członka  dr  Joachima  Liszkę.  Jako 
prezydent  DE wziął kilkakrotnie  udział w posiedzeniach  Zarządu  i zo
brazował historię DE, a także omówił jego działania w Ustroniu.  Przed
stawił  konkretny  zarys  jego  planu  działania.  Tę  możliwość  związał 
z  o d b u d o wą  „ P r a ż a k ó w k i"  w i d z ąc  w  tym  ob iekc ie  okaz ję  do  powo ła
nia  tutaj  siedziby  DE, jako  szeroko  zakrojonego  centrum  edukacyj
nego  na  naszym  terenie  np. języki  obce.  (...) 

Zarząd  rozpatrywał  również sprawę  ustrońskiego  herbu  (25.06.99). 
Temat  ten  został  wywołany  przez  prasę    ukazał)'  się  bowiem  kry
tyczne  artykułu  w  „Polityce" oraz  w  „Dzienniku  Zachodnim".  Na  ten 
temat  wypowiedział  się  Karol  Kubala jako  najbardziej  zorientowany 
i  autor  ostatniego  herbu  ustrońskiego  z  lat  70,  który  wszedł  już  na 
stałe  do  wielu  wydawnictw  o  Ustroniu  oraz  stał  się  już  logo  wielu 
znanych  imprez  w  mieście,  np.  byłego  Festiwalu  Piosenki  Czeskiej 

Sprawozdanie  przedstawił  Stanisław  Niemczyk.  Fot.  W.  Suchta 

i Słowackiej  i figuruje na etykietach jako  znany  znak  firmowy  produ
centów  wody  mineralnej  „Czantoria".  1  tak  ustosunkował  się  on  kry
tycznie  do  propozycji  herbu  w  „Polityce"    tak  od  strony  historycz
nej jak  i  plastycznej.  Propozycja  poparta  materiałem  naukowym  zo
stała opracowana  przez  K. Kubalę  i J. Sztefka  i przekazana  do  kapitu
ły  Instytutu  Heraldycznego  jako  głos  ustrońskiego  środowiska  spo
łecznego.  (...) 

Prezes TMU  wszedł również w skład komitetu  rozpatrującego wnio
sek o utrwalenie pamięci  Polaków  rozstrzelanych 9.11.1944  r. Istnieją
cy od  roku  1950 pomnik  zawiera  informacje trafne merytorycznie,  ale 
pozbawione  nazwisk.  Stąd zrodził się wniosek  o uczczenie  ich  pamię
ci  w  formie  trwałej.  Zarząd  TMU  nie  uznał  za  stosowne  postawienie 
nowego  pomnika,  lecz  wzbogacenie  już  istniejącego  o  nowe  treści. 
Nową  koncepcję  opracował  członek  TMU  K.  Kubala,  została  ona 
przyjęta  przez  Radę  Miejską  i  oceniona  pozytywnie  przez  Komisję 
Rady z propozycją  usytuowania  rzeźby  na budynku  Gimnazjum Nr  1. 
Te  koncepcję  Zarząd  TMU  przyjął  również  widząc jej  celowość. 

Zarząd  TMU  utrzymuje  również  kontakty  ze  środowiskami  spo
łeczno  kulturalnymi w terenie. Zca prezesa H. Dzierżewiczowa  wzięła 
udział  w  Zebraniu  Walnym  Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej  19.04.99  r. 
i przedstawiła  stanowisko TMU  w sprawie budowy  elektrowni  w  Sto
nawie. Również skarbnik TMU  A. Guznar  reprezentowała  TMU,  jako 
organizacje  społeczną  na  Sympozjum  Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej, 
które  odbyło  się  23.10.99  r. w  Domu  Narodowym  w  Cieszynie. 

Od  kilku  lat  (od  1997  r.) Zarząd  zajmuje się  również  sprawą  odzy
skania swoich własności ziemskich  będących w posiadaniu  PSS  „Spo
łem",  a  o  czym  opisał  J.  Pilch  („Pamiętnik  Ustroński"  Nr  2).  Tym 
bardziej,  że  UM  w  Ustroniu  wystosował  do  Zarządu  TMU  pismo 
określające  naszą  powinność  finansową,  wobec  Wydziału  Geodezji 
i Kartografii w Cieszynie, jako właściciela ziemskiego  działki, nr reje
stru  989.  Zarząd  wystąpił  do  Urzędu  Rejonowego  w  Cieszynie  (pi
smo z dnia  17 marca  1997 r.) z wnioskiem  o zwrot tej własności  i nadał 
sprawie  dalszy  bieg.  Prezes  zebrał  odpowiednią  dokumentację  i zain
teresował  nią  prawnika  mec.  Pagiełę  w  Cieszynie.  Według jego  oce
ny  zasadniczą  trudność  w  odzyskaniu  własności  stanowi  brak  usta
wy  sejmowej    jako  podstawowego  aktu  prawnego  i  ta  luka  trwa 
nadal.  Ponieważ  ustępujący  Zarząd  zgromadził  niezbędne  materiały 
w  tej  sprawie,  zachodzi  więc  konieczność  dalszego  jej  prowadzenia 
przez  nowe  władze  TMU.  Są  to  kopie  dokumentu  wywłaszczenio
wego  z  roku  1959  i  zaświadczenie  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie 
z 4.08.1997  r. oraz  kopie  z mapy ewidencyjnej  Ustronia. 

Jakkolwiek  TMU  prowadzi  swoje  działania  głównie  własnymi  si
łami,  np.  wydanie  Pamiętnika  Ustrońskiego  nr  9  i  10,  nie  rezygnuje 
jednak  z  pomocy  osób  spoza  Towarzystwa.  W  związku  z  tym  czuje
my  się  zobowiązani  do  wyrażenia  publicznie  podziękowania  wielu 
osobom,  a zwłaszcza  rodzinie  sp. Teodora  Dziadka   drukarza  i przy
jaciela sp. J. Pilcha za pomoc w wydaniu  nr 9  i 10 „Pamiętnika  Ustroń
skiego" oraz K. Heczce za rzetelne zajęcie się sprawami  wydawniczy
mi  obu  Pamiętników  i wszelaką  pomoc  typu  poligraficznego. 

I jeszcze  jedno  podziękowanie.  Oficjalny  adres  Zarządu  TMU  to 
Ustroń,  ul. 3  Maja 68 już  od  roku  1997,  to jednak  działacze  Towarzy
stwa  tam  się  nie  spotykają.  Jest  tam  tylko  archiwum  i opiekująca  się 
nim  Iwona  Dzierżewicz    Wikarek.  Natomiast  robocze  spotkania  Za
rządu  odbywają  się  w  lokalu  Biura  Promocji  i  Wystaw  Artystycz
nych  na  Rynku, a  to dzięki  uprzejmości  właściciela  galerii  p.  Michała 
Michalczyka,  zatrudniającego  naszego  sekretarza  Zarządu  mgr  Bo
żenę  Kubień. 

Stanisław  Niemczyk 
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LISTY DO REDAKCJ I 
Poniosło  pana,  panie  starosto! 

W liście do redakcji,  zamieszczonym  w GU nr 14, Pan  Andrzej 
Georg  zdenerwowany  niszczeniem  znaków  oraz flagi  Unii  Eu
ropejskiej    któremu  to zdenerwowaniu  wcale  się  nie  dziwię  
przekroczył  jednak  moim  zdaniem  linię  oddzielającą  racjonal
ne  spojrzenie  na  rzeczywistość  od  kierowania  się  wyłącznie 
emocjami. 

Jeżeli  owe  znaki  są  niszczone  przez  zwykłego  wandala,  co 
jest prawdopodobnie  faktem,  to  ten  wandal   chuligan    zosta
nie  złapany  i ukarany.  Natomiast  jeżeli  to  robi  komunista,  fa
szysta,  szowinista  (wrzuceni  błędnie  do jednego  worka  ideolo
gicznego)  mają  się  zdaniem  p.  Georga  zgłosić  do  prokuratora 
lub  zakładu  psychiatrycznego. 

Otóż chciałam  Panu zwrócić  uwagę, że nawet średniego  inte
lektu student  potrafi  określić  zakres pewnych  pojęć  i ich  cechy. 
Nacjonalizm  charakterystyczny  dla faszyzmu  i szowinizmu  jest 
zaprzeczeniem  internacjonalizmu  głoszonego  przez  ideologię 
marksistowsko    leninowską.  Powinien  Pan  o  tym  wiedzieć, 
mając pewne  doświadczenie  w tej materii.  Wie o tym z  pewno
ścią  Pana partyjny  szef,  kiedyś  krytyk,  a teraz zwolennik  ustro
ju  kapitalistycznego. 

Pan, Panie Starosto,  reprezentuje  Powiat i Pana przede  wszyst
kim powinien  cechować  umiar  i  takt,  nawet jeżeli  sprawa  jest 
przykra  i trudna,  bo  maksyma  „noblesse  oblige"  nie  powinna 
być  Panu  obca.  Chyba,  że  Pana  „szlachectwo  nie  zobowiązu
je ". Pozostaję  z  szacunkiem. 

Ilona  Pattlock    Brandys 

Dobrym  zwyczajem  ludzi  są  wiosenne  porządki.  Widać  to 
i w naszym  mieście.  Porządki  robi  się  nie  tylko  w  obejściach, 
ale  i na  drogach,  skwerach  itp. 

Ucieszyło  mnie  więc, gdy zobaczyłam  dzieci przy  Szkole  Pod
stawowej  Nr 2, sprzątające  otoczenie  szkoły.  Uczniowie  uwijali 
się i widać było, że rzetelnie przykładają  się do tej pracy.  Wyczy
ściły  nawet  drogę  do  szkoły,  zostawiając  zebrane  śmieci  w  kil
ku  niewielkich  kopczykach  na  poboczu. 

Od  tego  czasu  mięło  niemalże  dwa  tygodnie.  Pozgarniane 
przez  uczniów  śmieci  rozjeździły  samochody,  rozmyły  deszcze, 
resztę  robi  wiatr. 

Ciągle  narzekamy  na  dzieci,  że  niesforne,  łobuzy  itd.  Jeśli 
jednak  dzieci  zrobią  coś  dobrego,  to  my  dorośli  nie  umiemy, 
albo  nie  chcemy  tego  uszanować.  Przecież  młodzi  biorą  z  nas 
przykład.  Jacy  będą  w przyszłości,  skoro  widzą,  że  lekceważy 
się  ich  pracę? 

Służby  miejskie  stale jeżdżą  po  mieście  i opróżniają  pojemni
ki, jeżdżą  również  koło szkoły.  Wydaje mi się, że w takiej  sytuacji 
pracownicy  zajmujący  się oczyszczaniem  miasta nie muszą otrzy
mywać  wyraźnych  dyspozycji.  Po prostu  trzeba  myśleć  i  śmieci 
pozbierać.  Jeśli jednak  już  muszą  mieć  takie polecenie,  to  dla
czego szkoła  nie  „  dogadała  " się z firmą  oczyszczającą  miasto? 

Nad  Wisłą.  Fot.  W.  Suchta 

Staw  w  Polanie.  Fot.  W.  Suchta 

Skoro już jesteśmy  przy  temacie porządków,  to chciałam  zwró
cić  uwagę  naszym  służbom  porządkowym  na  „opłotki"   miasta 
np.  ul.  Tartaczną,  ścieżkę  dla pieszych  za  SP  2  i wiele  innych. 
Ulica Dworcowa   to już cała historia,  nią koniecznie  trzeba  się 
zająć.  .  , 

Anna St.  Borowiecka 

Mieszkam  od  urodzenia  w  Ustroniu.  Bardzo  lubię  to  miasto. 
Mam  dobrych  sąsiadów,  a  także  dużo  przyjaciół  i  znajomych. 
Na  ulicy  wciąż  kogoś  pozdrawiam  z  daleka  lub  chwilę  rozma
wiamy przy moim wózku. Od lat jestem  zaprzyjaźniona  z  chórem 
„  Czantoria  " i zapraszana  na jego  występy.  W roku  1998 otrzy
małam  dyplom  Honorowego  Członka  Estrady  Ludowej  „Czan
toria ", który wraz z kwiatami  wręczyli  mi podczas  występu  pani 
Lesia  AIbrewczyńska  i pan  Emil  Fober. 

Ostatnimi  laty  odeszło  aż  trzech  panów  z  „  Czantorii".  Tak 
młodo  umarli.  Zawsze  będę  pamiętała  Pana  Mariana,  Pana 
Rafała,  Pana  Emila. 

Anna  Zuberek 

W związku  z  zamieszczonym  w  GU  nr  14/2000  fragmentem 
sprawozdania  z sesji  RM  dotyczącym  naszej  skargi  na  burmi
strza  chcemy  zauważyć,  że: 

1. Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  owszem  „badało", 
ale nie wszystko,  tylko  to, czy sprawa  została  załatwiona  w ter
minie  i czy jesteśmy  w niej stroną.  SKO  w ogóle  nie  zajmowało 
się  tym, czy burmistrz  wprowadził  nas  w błąd, czy  nie. 

2. Opisana  w GU skarga  była  natomiast  spowodowana  wła
śnie tym, że (oczywiście  naszym zdaniem)  burmistrz swoim  dzia
łaniem  wprowadził  nas  w błąd,  oraz  odmówił  udzielenia  nam 
informacji  na  temat funkcjonowania  Wydziału Ochrony  Środo
wiska  UM.  Do  rozpatrzenia  skargi  na  burmistrza  w takim  za
kresie jedynym  kompetentnym  organem jest  (zgodnie zresztą  ze 
stanowiskiem  SKO)  Rada  Miejska. 

3. Nic sobie  w naszej skardze  nie tłumaczyliśmy,  za to na pew
no cytowanie jednego,  wyrwanego z kontekstu,  zawartego  w niej 
zdania  nie jest  najlepszą  praktyką  dziennikarską.  Taką  prakty
ką  nie jest  też  cytowanie  tylko  pierwszego  zdania  wypowiedzi 
radnego  K.  Stolarczyka. 

4. Nie wiemy  nic o stosunkach  w RM, natomiast  rozbawienie 
kilku radnych  nie jest  chyba jedynym  dowodem  na to, że  opozy
cja w niej  rzeczywiście  istnieje. 

Przy okazji gratulujemy  Panu  Redaktorowi  finezji,  z jaką  po
dejmując  żałosną  próbę  ośmieszenia  nas  w oczach  nie  znają
cych  sprawy  czytelników  zamiast  zrelacjonowania  merytorycz
nej dyskusji  na temat naszej skargi  zapewnił  sobie po  raz  kolej
ny względy  aktualnego  burmistrza.  Działanie  tego typu na pew
no nie spowoduje  zmniejszenia  liczby  anonimów  wpływających 
do GU, u co, żeby  było śmieszniej  Redakcja  apeluje  na  l  stronie 
gazety.  Jako  wyborcy  chętnie  poznalibyśmy  pogląd  radnych, 
zwłaszcza  opozycyjnych  (zwracamy  honor  tym, którzy nimi  rze
czywiście  są) na tematy  sposobu  relacjonowania  obrad  RM, bo 
w końcu G U jest  podobno  (tak przynajmniej  twierdzi  się w stop
ce redakcyjnej)  organem  Rady, a nie  burmistrza. 

Jolanta  i Marek  Sikora,  Ustroń 
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Fot.  W.  Suchta 

Przed  dwoma  tygodniami  pisałem  o  wysypisku  na os.  Zacisze  przy  ul. 
M.  Konopnickiej.  Zgodnie z tym  co  twierdzili  strażnicy  miejscy  śmieci 
spalono, a dymu  było  sporo.  Wiatr  miał  korzystny  kierunek,  więc  dym 
unosił  się  w  przeciwnym  kierunku,  niż  mieszcząca  się  50  m  od  ogniska 
siedziba  straży  miejskiej,  smrodząc  tylko  co  poniektórym  mieszkańcom. 
Jednym  słowem  wszystko  w porządku.  (ws) 

ŚMIECI Z  ADRESEM 
Strażnicy miejscy patrolując nadwiślańskie wały w Nierodzimiu  natknę

li się w okolicach domków  letniskowych  na duże ilości niedawno  wyrzuco
nych  śmieci.  Na  pierwszy  rzut  oka  można  było  stwierdzić,  że  pochodzą 
z prywatnego  domu. drugi  rzut okiem  pozwolił  na  ustalenie winnego,  po
nieważ  na  samej  górze  nowo  powstałego  wysypiska  leżała  niepotrzebna 
już najwyraźniej rodzinna  korespondencja.  Funkcjonariusze  SM  bez  kło
potów  trafili  pod  adres  znajdujący  się  na  listach.  Odpowiedzialnego  za 
zaśmiecanie wałów rzecznych  mieszkańca  ul. Bocznej ukarano  mandatem 
w  wysokości  100 zł.  Po  zapłaceniu  kary  natychmiast  uprzątnął  teren. 

Można  by  to  zdarzenie  potraktować  w  kategoriach  prima  aprilisowego 
żartu, gdyż działo się to wszystko  1  kwietnia, gdyby  nie fakt, że zbyt  wielu 
ludzi  stosuje taką  metodę pozbywania  się śmieci.  Poza  tym... 

Trzy  dni  później. 4  kwietnia,  odnotowano  podobne  zdarzenie,  ale  tym 
razem  osoba  wyrzucająca śmieci  zadała  strażnikom  miejskim  trudniejszą 
zagadkę.  W  okolicy  ul.  Stawowej  odkryto  kolejne  dzikie  wysypisko,  na 
którym  znaleziono  między  innymi  fotografie rodzinne. Teraz znajdują się 
na komendzie  SM  i z pewnością  okażą  się pomocne w ustaleniu  winnego. 
Przy  okazji  zwrócono  się do  właściciela  posesji,  który  z  tym  zdarzeniem 
nie miał  nic wspólnego,  z propozycją by odpowiednio  zabezpieczył  miej
sce, uniemożliwiając wysypywanie śmieci.  Dół przy ul. Stawowej  prowo
kuje co słabsze charaktery do wypełnieniago odpadami.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 
Kolejne  dzikie  wysypisko  śmieci  nieopodal  osiedla  mieszkaniowego. 

Tym  razem  chodzi o osiedle  Manhatan, a wysypisko  powstało  przy  ko
tłowni  za  garażami.  Nie  jest  tak  widoczne  jak  na  os.  Zacisze,  za  to  ma 
intensywniejszy  zapach.  Zbierająca się  tam  woda  sprawia. Ze w dni  desz
czowe lżejsze śmieci pływają, ciężkie idą na dno. Taka naturalna segregacja. 
Mieszkaniec  os.  Manhatan  napisał  do  nas  list, w którym  informuje o  tym 
wysypisku.  Twierdzi  również,  że o wysypisku  powiadomiona  została 
straż miejska,  jednak nie dało to żadnych efektów. Dawniej dzikie  wysypi
ska odnajdowano na wiosnę głównie  w  jarach  na Zawodziu  i na  Jelenicy, 
Każdy  lokalny  brudas obawiał  się  jednak  wywalać śmieci  w centrum  mia
sta. Obecnie  ludzie są wygodniejsi  i nikomu już się nie chce uganiać z  wor
kami  śmieci  po  górach,  wysypują  więc  tam  gdzie  im  wygodnie,  tym  bar
dziej, że mogą  liczyć na  bezkarność. 

DYCHA  ZA  SETK 1 
  W s z e dł  do s k l e pu  m ł o dy 
mężczyzna,  z d w o ma  b a n k n o
t a mi  po  50  zł  i pop ros i ł,  żeby 
z m i e n ić  j e  na  j e d en  b a n k n ot 
100złotowy.  Podz iękował,  od
wróc ił  się, a za  m o m e nt  p o k a
zał  mi  b a n k n ot  10z ło towy, 
pow iedz ia ł,  że  się  pomy l i ł am 
i  z a ż ą d ał  100  z ł.  W s z y s t ko 
działo  się tak  szybko, że  wyc ią
gnę łam  100 zł  i da ł am  mu.  G dy 
przel iczyłam  pieniądze w  kasie, 
o k a z a ło  się, że  mn ie  oszuka ł. 

To  re lac ja  pani,  k tóra  pracu
j e  w j ednym z ustrońskich  skle
pów.  Dopiero  potem,  gdy  prze
ana l izowała  sy tuac ję,  p rzypo
mn ia ła  sob ie,  że  m ę ż c z y z na 
c h o w ał  coś  w  r ę k a w i e.  N i e 
chciała  dać  za  wygraną,  wyszła 
ze  sklepu  za oszustem  i  chcia ła 
odzyskać  p ien iądze.  Zobaczy
ła,  że  na jp ie rw  przekazał  coś 
ko ledze,  który  czekał  n iedale
ko, a potem  zaczął  się  oddalać. 
R o z m o wa z nim  skończy ła  się 
bardzo  nieprzyjemnie,  bo  oszu
kana  pani  zosta ła  pos t raszona 
gwał tem. 

Więcej  szczęścia  miała  sprze
dawczyni w  innym  sklepie,  do 
k tórej z prośbą  o  zamianę  pie
n iędzy  zgłosił  się  na j p rawdo
podobn iej  ten  sam  mężczyzna. 
Bo jąc  się,  że banknoty  mogą 
być  fa łszywe, odmówi ła,  za  co 
obrzucona  została  stekiem  wul
garnych  okreś leń. 

i ' " 

j POŚREDNICTWO 
i  PASZPORTOWE 
:  W izowan i e  paszpor tó w 

Niemc y  d o  prac y 
|  p r zy jmowan i e  wn ioskó w 

ora z  odbió r 
go towyc h  paszpor tó w 

"HARO "  Ustro ń  Ryne k 
:  Każd a  sobot a  10.00  12 .0 

Z  p rzep rowadzonych  przez 
nas  rozmów  wynika,  że  oszuści 
dz ia ła ją we  dwó jkę,  wed ług  tej 
samej  me tody    chcą  zmien ić 
dwa  banknoty  o  nomina le 50 
zł,  na j eden o nomina le  100  zł. 
Panie  określ i ły  ich  j a ko  mło
dych,  dwudz ies tok i l ku le tn ich 
m ę ż c z y z n.  Z a c h o w y w a li s ię 
niegrzeczn ie,  j eden  z nich  był 
lekko  nietrzeźwy. 

M ie jmy  nadz ie ję,  że  na  ten 
„p rzekrę t"  nie  uda  im  się  j uż 
oszukać  sprzedawców.  Al e  na
wet  gdyby  tak  było,  to  zna jdą 
się  inne  metody  i inni  kanc ia
rze,  bo  sposobów  na  łatwy  za
robek jest  wiele.  Można  jednak 
u t rudn ić  życ ie  n a c i ą g a c z om 
dzwon iąc  na  pol ic ję  i  in formu
jąc j ak  na jdok ładn iej o zdarze
n iu,  a  t a k że  o s t r z ec  innych 
m ieszkańców  na  przyk ład za 
pośredn ic twem  naszej  gazety. 

^  JP * 
wesela  studniówki 

  imprezy  okolicznościom 

Przemysła w  Sikor a 
0603  250259 

(komputerowa  obróbka  obrazu) 

a

a
U s t r o n i a  g r a t i s ! 

,  t e l .  8 S 4  3 8  6P  v 

Zarząd  Miasta  w  Ustroniu 

poszukuje  kandydata  na  stanowisko  kierownika 
Miejskiego  Domu  Kultury  „PRAŻAKÓWKA "  w  Ustroniu 

Kandydaci  powinni  spełniać  następujące  warunki: 
  wykształcenie  wyższe + staż  pracy  3  lata  w  tym  na  stanowisku 

kierowniczym  I  rok 

  wykształcenie  średnie  +  staż  pracy  5  lat  w  tym  na  stanowisku 

kierowniczym  3  rok 

Dokumenty  potwierdzające  powyższe  dane  wraz z  kwestionariuszem 
osobowym  należy  złozyć  w  Urzędzie  Miasta  w  Ustroniu  (pokój  nr  12) 
w  terminie  7 dni  od  ukazania  się  ogłoszenia 
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CO NAS CZEKA 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Żywienie  optymalne  według  diety 
doktora J. Kwaśniewskiego  usługi 
szkoleniowe.  Tel.  8545149  
Ustroń. 

Prace ogólnobudowlane,  dekarskie, 
instalacyjne. Płyty stropowe,  kana
łowe  sprzedam.  Tel.  8544408, 
0606346961. 

Wiosenna kolekcja w Salonie „MISS 
K" . Ustroń, ul. Daszyńskiego 70 a. 
Zapraszamy. 

Zamienię  mieszkanie  M3  ADM. 
komfort, z telefonem  w  Bielsku 
Białej na podobne  w  Ustroniu  lub 
okolicy.  Tel.  8100962  w  soboty 
i niedziele. 

Wynajmę pomieszczenie  100 m2 na 
działalność w Wiśle. Wiadomość 
sklep CEZ, Ustroń Polana, tel. 0604
943234. 

Program  „Fakt"  do  kompleksowej 
obsługi  firmy  dystrybucja.  Tel. 
8547397, kom.  0604600413. 

Sprzedam pięć nowych  tapczanów 
jednoosobowych  (jedna sztuka  100 
zł). Tel.  8542780. 

Sprzedam  VW golf  II, 91  r„   1,6 E, 
pięciodrzwiowy, wspomaganie, za
mek  centralny,  stan  bardzo  dobry. 
Tel. 8547609. 

Ogrodzenia  budowa,  renowacja, 
adaptacja  terenów  zielonych.  Tel. 
8547609. 

Masaż  leczniczy,  wyszczuplający. 
Ustroń,  ul.  Kościelna  5.  Tel.  '854
2693,  8551136. 

Profesjonalne przestrajanie radiood
biorników  UKF, serwis  RTVSAT, 
CBradia,  telefony  bezprzewodo
we,  faxy,  rozkodowywanie  radio
odbiorników  samochodowych, 
przerabianie  gier  SONY  PLAY 
STATION. Ustroń, ul. Daszyńskie
go 26.  tel. 0605311548  lub  855
1136 w godzinach  wieczornych. 

Sprzedam: magnetofon  dwukiesze
niowy  Technics  typu  deck,  com
pact Fonica + pilot. Tel.  8542373 

Sprzedam  działkę  rekreacyjną  w 
Skoczowie. Prąd, woda. Tel. 0602
184477 

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

Dywanoczyszczenie  Karcher.  Tel. 
8543839.0604109883. 

Sprzedam  M3 w Ustroniu.  Tel. 
0603781419. 

„U  Marusia", ul. Grażyńskiego  27. 
Bankiety, przyjęcia, sala  kominko
wa, domowa kuchnia. Zapraszamy. 
Organizacja ognisk, pieczenie pro
siaka, pieczenie barana. Zadzwoń!!! 
033/8527318.  Smacznie,  tanio i 
solidnie!!! 

Wyjazdy na baseny termalne na Sło
wację (Beszanowa). Mercedes bus, 
8  osób,  koszt:  40  z ł /osoby  w  tym 
ubezpieczenie.  Przewozy  okolicz
nościowe:  przysięgi,  śluby,  dysko
teki.  imprezy szkolne, wyjazdy za
graniczne. Tel. 8544792. 

Centrum Chirurgii Estetycznej Na
czyniowej i Dermatologicznej "Var
Med.", 43450  Ustroń,  ul.  Sanato
ryjna 7 (Uzdrowiskowy  Zakład 
Przyrodoleczniczy), tel. (033) 854
2307 w. 461, godz.  13.00   16.00. 

Nowo otwarty skup złomu.  Ustroń, 
ul.  Sportowa  (k/Inżbudu).  Ceny 
konkurencyjne. 

Do  wynajęcia pokój.  Tel.  85471
37 wieczorem. 

Biuro  Rachunkowe  z  licencją ofe
ruje kompleksowe  usługi  w zakre
sie ewidencji  księgowej,  rozliczeń 
ZUS, kadr. te l.  8544720. 

Wycinka  trudnych  drzew,  zabiegi 
pielęgnacyjne. Tel. 8553719. 

Gabinet  Dermatologiczny.  Lek. 
med. Helena Górka, specjalista cho
rób  skórnych,  przyjmuje:  wtorki 
i piątki, godz.  12.00   15.00, Ośro
dek  Medycyny  Prewencyjnej, 
Ustroń, ul. Ogrodowa 6. Tel. (033) 
8543733. 

Pilnie  przyjmę  handlowca z pra
wem  jazdy  do  dystrybucji  towaru 
nas  terenie  całego  kraju. Tel.  854
3789. 

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

Videofilmowanie.  Tel.  8543827, 
0603580651. 

Wideorejestracja.  Tel.  0602862
494. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Zaci
sze", Ustroń, ul. Wantuły 47, sprze
da samochód Żuk, typ AO 6 B, rok. 
prod.  1984. Tel.  8577144. 

KREDYTY.  Tylko u nas  bez  po
ręczycieli,  bez  zgody  współmał
żonka. NASĄCZANIE  taśm  i car
drigerów  kolorowych  do drukarek 
komputerowych.  Zyskujesz  65% 
ceny  nowej.  Sklep  ZiołowoKo
smetyczny,  Ustroń,  ul.  Daszyń
skiego 5. Ceny konkurencyjne. Za
praszamy.  Tel.  0605062405. 

DYŻURY APTEK 
Do  15 kwietnia  apteka  „ M a n h a t a n"  na os.  Manhatan. 
Od  15 do 22  kwietnia  apteka  „ E l b a"  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

WYSTAWY 
Muzeum  Hutn ic tw a  i  Kuźn ic twa ,  ul .  Hutn icza  3, tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 

Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia, 
Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B & K  I leczko  wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawa  twórczości  Eugeniusza  Białasa 

Wystawy  czasowe: 
Wystawa  instrumentów  muzycznych  z kolekcji  Mariana  Sieradzkiego. 

Muzeum  czynne:  we  wtorki  917,  od  środy  do  piątku  914,  w soboty  913, 
w  niedziele  od  1013. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" ,  ul.  3 Maja  68,  tel.  8542996 

Druki  bibliofilski e z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny:  we  wtorki  918,  w  środy,  czwartki  914.  w  piątki  i soboty  913. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" ,  ul.  Ogrodowa  I . tel.  8543108 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Czynne  w  godz.  9°"17"" . 
Ga ler i a  Sztuki  Wspó łczesnej   „N a  Go jach"   li &  K  l leczkowie 
ul.  Blaszczyka  19.  tel.  8541100.  czynna  cały  czas. 
Galer i a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" ,  ul.  Sanatory jna 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. 
Miejsk i  Dom  Kultur y  „Prażakówka" ,  ul.  Daszyńskiego,  tel  8542906 
KULTURA 
Muzeum  Hutn ic tw a  i  Kuźn ic tw a 
14.04.,  g.  17®,  Wernisaż  wystawy  malarstwa  Violetty  Troszok  z  Ustronia 
pt.  „Ak t  kobiecy  w malarstwie"  oraz  recital  fortepianowy. 
Miejsk i  Dom  Kultur y  „P rażakówka " 
15.04.,  g.  16,  Koncert  zespołu  „Równica" 
K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul.  Sanatory jna  7 (baseny),  tel./fax  8541640 
13.04  19°"  Zakochani 

22, 0  Joanna  D'Arc 
1419.04  18'15  Mickey  Niebieskie  Oko 

20 M  Zagubione  Serca 

20 .04  1700  Mickey  Niebieskie  Oko 

I8 '5  Zagubione  Serca 
2123 .04  16"°  Toy  Story  11 

,7 30  Prawo  Ojca 
19"°  Podziemny  Krąg 

Kino  Premier  Filmowych 
13.04  20, n  Niebiańska  plaża 
20 .04  21"°  Cyrulik  Syberyjski 
SPORT 
12 .04  g.  16  Kuźnia  Ustroń   Stal  Śrubiamia  Żywiec 
22.04  g. 16<x  Kuźnia  Ustroń    Piast  Cieszyn 
15.04.,  g.  10""  Sala  gimn.  SP2.  Wiosenny  Turniej  Piłki  Siatkowej.  Organiza
tor:  TRS  Slł.A   Sekcja  siatkówki.  Zgłoszenia  u dyrektora  szkoły  SP  2,  tel. 
8543564.  Ilość  zgłoszeń  ograniczona. 

SKLEP  CAŁODOBOWĄ  J% f  M  Zakupy na telefon! 
spożyWczoprzemysfou/y  MMMM  f  M  W CENTRUM 

1*3  ¿>50  Ustroń  W  USTRONIA 
ul. 3 Maja 28  Tel. 2¡i fi 85^8-10 DOWÓZ GRATIS!.'.' 

Fot.  W.  Suchta 
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ZAGRAL I AMBITNI E 
Piłkarska  drużyna  „ M o k a t e" 

gra jąca pod  barwami  reaktywo

wanego  w  ubieg łym  roku  Klu 

bu  S p o r t o w e go  „ N i e r o d z i m" 

sprawi ła  swoim  k ib icom  wiele 

radości.  Rundę jes ienną  zakoń

czyła  na p ierwszym  miejscu  ta

beli  po  wygran iu  wszys tk ich 

meczów  z wy ją tk iem  pierwsze

go,  zakończonego  remisem.  Do 

rundy  wiosennej  pi łkarze  przy

go towu ją  się j uż  od  d łuższego 

czasu  pod  okiem  nowego  szko

len iowca  Tomasza  Micha laka. 

Rozegrali  8  spotkań  spar ingo

wych  wyg rywa jąc 4:1  z  Wis łą, 

7:1  z G r o d ż c e m,  3:1  z K i s i e l o

wem,  4:0  z  Dębowcem,  11:2 

z  Wiśl icą,  3:2  z Ochabami,  ule

gli drużynie  z Górek  1:5  i Jasie

nicy  0:5.  Dz ia łacze  k lubu  po

wiedzieli  nam,  że  pewnym  pro

b lemem  był  c iąg ły  brak  ki lk u 

p o d s t a w o w y ch  z a w o d n i k ów 

z  powodu  kontuzj i,  wy jazdów, 

a  także służby  wojskowej.  Klub 

dokonał  j e d n ak  zakupu  4  za

wodn ików,  którzy  zaak l imaty

zowali  się w  zespole.  Teoretycz

n ie  d rużyna  wys tąpi  w  s łab

szym  sk ładz ie,  j e d n ak  do  roz

g rywek  jest  p rzygo towana  do

brze.  Zawodn i cy  postara ją  się 

u t rzymać  wywa l czoną jes i en ią 

pozyc ję  l idera  do  końca  sezo

nu  1999/2000.  ( m n) 

„ADWATłCO "  Ustrort,  uł.  S p o r t o wo  3 
tel.  ( 0 33 )854 50 29,  (0601)578907 

f «mail : odrioticor t ato l .ata .com.p l 
www.ragion.deszyh.pl/conrt/adrkitic o 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 9.00 do 22.00 
  Polecamy: 
dania z  ryb morskich,  słodkowodnych  smażone,  gotowane,  z grilla; 
owoce  morza; dania  na wynos  z bonifikatg. 

y  przyjęcia  okolicznościowe. 
  Realizujemy  specjalne  zamówienia. 

y  smaczng  kuchnię,  miłq atmosferę  i obsługę 
oraz  przystępne  ceny. 

R e s t a u r a c j a  Równ ic a 
Ustroń ,  ul .  Daszyńskieg o  1 

tel .  854  24  37 
Po lecamy  p ie rog i  d o m o w e 

na  wagę ,  na  wynos . 
P ierog i  z  se rem,  z  m ięsem 

i  kapus tą ,  z  kapustą  i  g rzybami . 
Ceny  konkurencyjne. 

Zap raszam y 

A H U  " M  A R K  P O L * 
Ustrort.  ul.  Okó lna  9, 

tel / fax  (033)  85443 25 , 
0 6 0 6  395  252,  0 6 0 3  8 3 2  5 9 6 

Stolarka  okienna  PCV 
w  systemie  Deceuninck  (Roplastoj 

w  cenach  producenta. 
Kompleksowa  wymiana  stolarki 

okiennej  po  atrakcyjnych  cenach. 
Pomia r  grat is . 

Możliwość  kredytowania 
do  10  tys.  zł bez  poręczycieli. 
Termi n  real izacj i  14  dni .  | 

sklep  ul.  Daszyńskiego, 
smażalnia  J ^  obok 
ryb  h C Y  D l \ / \  cmentarza 

ZAPRASZA NA PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY 
polecamy 

szerok i  wybó r 
ryb świeżyc h  i mrożonyc h 

potraw y z  grill a 

BRAKUJ E ZWYCIĘSTWA 
Z a p o ra  P o r ą b ka   K u ź n ia  Us t roń  2 : 1 ( 1 : 0) 

Pechowo grają piłkarze Kuźni w rundzie wiosennej rozgrywek ligi okrę
gowej.  Po remisie  z drużyną  Babia Góra  Sucha  Beskidzka  na własnym 
terenie, w następnym meczu odnotowali  porażkę w Porąbce. Mimo  prze
wagi  Kuźni  nie  udało  się  chociażby  wyrównać.  W  pierwszej  połowie 
spotkania sytuację sam na sam z bramkarzem marnuje  Mieczysław  Siko
ra.  Następnie  strzał  Mirosława  Adamusa  z największym  trudem  broni 
bramkarz. Wystarczył jeden błąd Kuźni, by piłkarze Zapory  wykorzystali 
go w stu procentach  i objęli prowadzenie. Nasi obrońcy próbowali złapać 
na spalonym  piłkarza  rywali, jednak  jeden z nich  krok  do  przodu  zrobił 
trochę  za  późno  i  sędzia  nie  przerwał  akcji.  Zapora  zdobywa  bramkę 
i wynikiem  1:() kończy się pierwsza połowa spotkania.  Po przerwie  Kuź
nia  ma wyraźną  przewagę.  Cóż  z tego, skoro  zawodzi  skuteczność.  Za
wodnicy  Zapory  bronią  się mądrze.  Kuźnia  nie  wykorzystuje  przewagi. 
Kolejną  sytuację sam na sam z bramkarzem marnuje  Marcin  Marianek. 
Kuźnia napiera coraz większą  liczbą  zawodników  i odkrywa się w  obro
nie.  Wykorzystują  to  zawodnicy  z  Porąbki,  którzy  po  przypadkowym 
wybiciu piłki z własnego pola karnego  przeprowadzają szybką kontrę i po 
silnym strzale w krótki róg zdobywają drugą bramkę. Dopiero w końcówce 
Kuźni udaje się zdobyć bramkę. Po akcji prawą stroną boiska dośrodkowu
je Michał  Kotwica,  na polu karnym Zapory powstaje zamieszanie, które 
wykorzystuje  M.  Sikora  zmniejszając  rozmiary  porażki.  Do  zdobycia 
drugiej bramki zabrakło czasu. Dru
żyna  Porąbki  broniła  wygranej  za 
wszelka cenę.  Mecz stawał  się co
raz  bardziej  ostry,  a  po  faulu  bez 
piłki  na obrońcy  Kuźni  sędzia mu
siał usunąć z boiska zawodnika Za
pory. 
Po  meczu  trener  Kuźni  Wiesław 
Nielaba  powiedział:   Mecz dobry, 
szybki.  Niestety  to  dobre  widowi
sko  zepsuła  czerwona  kartka.  Do 
Porąbki jechaliśmy z założeniem, że 
tego spotkania nie możemy przegrać. 
Niestety nie udało się. Mimo  to wi
dać, że drużyna gra coraz lepiej  i je
dynie  brakuje  nam zwycięstwa,  by 
wszystko zaczęło sprawnie funkcjo
nować. Teraz czekają  nas trzy cięż
kie  mecze z drużynami  z  czołówki 
tabeli,. Mogę zapewnić, że tanio skó
ry  nie  sprzedamy. 

1.  Kalwar ia  40  37   17 
2.  Oświęcim  39  49   24 
3.  A n d r y c h ów  37  23  13 
4.  Cieszyn  36  41  33 
5.  Porąbka  36  35   25 
6.  Strumień  31  28   34 
7.  Sucha  B.  29  31   25 
8.  Wadow ice  28  26   21 
9.  Koszarawa  27  30   29 

10.  Chyb ie  25  32  31 
11.  Kuźnia  25  31 35 
12.  Kęty  25  29   37 
13.  Jawiszowice  24  27   38 
14.  Wieprz  23  36   39 
15.  Śrubiarn ia  23  31   36 
16.  Klecza  19  18   28 
17.  Rajcza  18  27   45 
18.  Kończyce  15  24  45 

GAZELA 
O R G A N I Z U JE 

wycieczk i  krajow e 
i  zagraniczn e 
własnym i  autokaram i 
imprez y  plenerowe : 
kuligi ,  ogniska ,  wesel a 
góralskie ,  pieczeni e 
prosiak a  i  inn e 

O F E R U J E 

usług i  przewodnicki e 
wynaje m  autokaró w 
(koncesj e  krajow e 
i  zagraniczne ) 

43450  Ustror i 
ul .  3  Maja  26 

tel./fa x  033  854  23  54, 
tel .  kom .  0601  468  413 

internet : 
www.gazela.com.pl , 

email : 
office@gazela.com.p l 

Polecam y  ciekaw e  wyjazd y 
do Czech  i na  Słowację . 

Biur o jes t  członkie m 
Beskidzkie j  Izby Turystyki . 

Zapraszam y  do  współpracy . 

1 
A * lx  «i ,  \   r 

ˇmg 

Fot.  W.  Suchta 

11  Gazeta  Ustrońska 

http://www.ragion.deszyh.pl/conrt/adrkitico
http://www.gazela.com.pl
mailto:office@gazela.com.pl


Terminar z  rozgrywek  o  mistrzostwo  klasy  „ C " 
rund a  wiosenna  sezonu  1999/2000 

16.04  godz.  15.00  LKS  RudnikKS  Nierodzim 
24.04  godz.  11.00  KS Nierodzim   LKS  Wiślica 
30.04  pauza 
03.05  godz.  16.00  LKS Ogrodzona   KS  Nierodzim 
07.05 godz.  11.00  KS Nierodzim   BTS  Lipnik 
14.05  godz.  16.00  LKS  Dębowiec   KS  Nierodzim 
21.05  godz.  11.00  KS Nierodzim   LKS  Wapienica 
28.05  godz.  17.00  KS Goleszów   KS  Nierodzim 
04.06  godz.  11.00  KS Nierodzim   LZS  Landek 
11.06  godz.  11.00  MK S  Bielsko  KS  Nierodzim 
18.06  godz.  11.00  KS Nierodzim   LKS  Mazańcowice 

ZAPROSZENIE NA SADZENIE 
Zarząd  Po lsk iego  Klubu  Eko log i cznego  Ko ł a  w  Ust ron iu  za

prasza  na  t radycy jne  j uż,  co roczne  sadzen ie  drzew,  które  odbę
dzie  się  w  p iątek,  14 kwietn ia  w  Ustroniu  Dobce.  Zb iórka  o  godz. 
16.30  na  po lu  b iwakowym.  Organ iza to rzy  p rzew idu ją  równ ież 
poczęs tunek  przy  ognisku. 

Witejcie  ludeczkowie 
No  i zaczyl  sie  zaś  tyn  cały  cyrk  handlowy  przed  świynta

mi. Co rok coroz  wiyncyj  tych roztomaitych  dupereli.  No wiy
cie,  kożdy  chce  zarobić,  tóż  kaj  sie  podziwosz  to  tych  za
jónczków,  czekuladowych  wajec  i  inszych  wiecy  moc. 

Nale jak  wleziesz  do jakigo  sklepu,  to aspóń  wiesiolo.  Tóż 
isto to mocie aj i radzi,  że telkownych  wiecy przed  tymi  świyn
tami  idzie  loglondnóć.  Bo przeca  wszyckigo  tego  nie  kupuje
cie.  Już  loto  z  sesamu,  abo  sawi  z  pełnymi  koszami  ludzie 
wyjyżdżajóm,  lóż  kaj  kogo  uwidzisz,  tak  pełny  kosz  towaru 
smyczy. 

Nale  dyć  też przeca  tyn  czas  tak  hónym  żynie,  że  loto  były 
świynta  i  zaś  nowe  przed  nami.  Jo  pamiyntóm,  jak  loto  w 
jednej  cukierni  mieli  na  świynta  Bożego  Narodzynio  taki 
goiczek  ze  sztucznej  jedliny.  Idym  cestóm  kole  tej  wystawy, 
isto  to było  w lutym,  i wysłówcie  se  ludzie  z tej choiny  zrobili 
takigo  zwiyrzoka,  co  mioł  ganc  wyglónd jak  baranek.  Smioć 
mi  sie  z  tego  strasznucnie  chciało,  że  z  kónska  plastikowej 
choiny  idzie  wszycko  zrobić.  Dyby sie  robiło  dekoracyje  na / 
maja,  toby  szlo z tego  wygióńć jedynke.  Nale jednako  musia
ło  sie  to  kómusi  nie  spodobać,  bo jak  żech  szla  po  jakimśik 
czasie,  to już  tego zwiyrzoka  z choiny  z łokna ściepali.  Praw
da, że  to było jeszcze  kapkę  za  wczas  na baranka  wielkanoc
nego  w środku  zimy.  Nale jako  to prawióm  kiery  sie nie  śpiy
cho  to moc  prześpi  i już  tego  nie  nadrobi. 

Tóż  miyjcie  sie  dobrze,  a jo  wiyncyj  fulać  nie  bydym,  bo 
loto  słoneczko  sie  ukozalo  tóż  trzeja  aspóń  kapkę  lokna  lo
pucować,  a jakisi  harapuci  kole  chałupy  poukludzać  przed 
tym i świyntam  i.  Jewka 

Pawilo n  Handlow y 
O d  p o n i e d z i a ł ku  u l .  11 a s / , y ns k  i c i» o  1 1 

<Io  p i ą t k u  Pv  j f ? i  ( o b ok  k o ś c i o ł a) 

o d  » . 00  d o  1 7 . 00  V W " 
w  s o b o ty  j S L ł f .  z a p r a s z a my 

o d  0 . 00  d o  1 3 . 00  ™  n a 

<L   / ^ ^ T  ÎY 
V  p r z c d ś w i ą t c c z nc 

z a k u p y. 

P O Z I O M O:  1) w  lampie naftowej,  4)  większa od talerza, 6) 
lekki  wóz  dwukołowy,  8)  też Zuzanna,  9)  psie  schronienie, 
10)  zżera  ziemniaki,  11)  u  pańskiego  boku,  12)  schadzka 
zakochanych,  13)  kochanka  Nerona,  14)  pierwiastek 
chemiczny,  15)  przytoczenie  słów  (I.  mnoga).  16)  rakieta 
świetlna  (wspak),  17)  na  kawior,  18)  tkanina  żałobna,  19) 
polska  pieśń  patriotyczna,  20)  naczynie  na  zupę. 
P I O N O W O:  1)  Olgi  Lipińskiej  w  TV,  2)  szef  oddziału  w 
szpitalu,  3)  brzydka  lalka.  4)  tytuł  szlachecki.  5)  nowela  B. 
Prusa. 6)  zamysł,  plan,  7)  zawodniczka  w  bramce,  11)  udaje 
motocykl,  13) włoska  miłość. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań mija  19 kwietnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z  nr  12 
w  marcu  jak  w  garncu 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  M A C I E J  M I J A Ł  z  Ustronia,  ul. 
3 Maja  108. Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł 
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