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16 marca  w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnicta  odbył  się  wernisaż 
wystawy  malarstwa  i rzeźby  Wiktor a  Pasternego.  Uczestniczyli 
w  niej  licznie  przybyli  do  Muzeum  mieszkańcy  Lipowca,  radni, 
zastępczyni  burmistrza Jolanta  KrajewskaGojny ,  wiceprzewod
niczący  Rady  Miasta  Józef  Waszek,  przyjaciele  i rodzina  twór
cy. To pierwsza wystawa  indywidualna  W. Pasternego,  choć  two
rzy już  od  kilkudziesięciu  lat.  Wspominał  o  tym  Karo l  Kubala, 
gdy  to w odległych  czasach  proponował  W. Pasternemu  przystą
pienie  do  egzaminów  w  szkole  plastycznej.  Życie  potoczyło  się 
inaczej, jednak  twórczości  nie porzucił  nigdy.  Były okresy  mniej 
i  bardziej  intensywne,  były  też  różne  rodzaje  wyrazu  artystycz
nego. Obok  obrazów  i rzeźb prezentowanych  w  Muzeum,  W.  Pa
sterny  pisze  też wiersze.  Deklamował  je autor  oraz jego  bratani
ce  Monik a  i Agata  Pasterne.  Wiersz „Świnki" wygłosił  młody 
gazda  Karo l  Tomiczek,  zaś  „Lipowski  Potok''  przewodnicząca 
Zarządu Osiedla w Nierodzimiu  Halin a  Kujawa .  W ogóle  był  to 
wieczór  wspomnień.  W  Pasterny  wracał  do  czasów  swych  lat 
przedszkolnych  i  szkolonych.  Swej  pierwszej  przedszkolance 
Zofi i  IMaryanek  i  pierwszej  szkolnej  wychowawczyni  Janinie 
Chałaj   wręczył  kwiaty.  Dziękował  i dyrektorowi  szkoły  Józefo
wi  Balcarowi.  J. Chałaj  i J. Balcar ciepło mówili  o swoim  uczniu. 
Od  najmłodszych  lat  zdradzał  artystyczne  uzdolnienia.  Atrakcją 
wieczoru  był  popis  gry  na  harmonijce  ustnej  ciotki  Mari i  Ma
ri a n ko wej. 

Po  wernisażu  poprosiłem  W.  Pasternego  o  rozmowę: 
Jakie  są  Pana  pierwsze  wrażenia  po  otwarciu  wystawy? 
Jestem  wzruszony  i zaskoczony,  że  tyle  kolegów  przyszło,  nie
którzy  z  małżonkami.  Było  bardzo  uroczyście.  Tego  się  nie  spo
dziewałem.  Chciałbym  podziękować  za  to,  że  przyszli,  że  świę
towali  razem  ze  mną.  Było  to  dla  mnie  duże  przeżycie,  tym  bar
dziej, że  to  pierwsza  moja  wystawa. 
Dlaczego  dopiero  teraz zdecydował  się  Pan  pokazać  publicz
nie swoją  twórczość? 
Zawsze  tworzyłem  dla  kogoś.  Moje  pisanie  też się  zaczęło  w  la
tach  70.  od  sąsiada  Wiktora  Szotka.  Założył  on  zespół  „Jura 
i Jonek"  i był jego  szefem.  Przychodził  do  mnie po pracy  i poka
zywał  co napisał.  Razem  żeśmy nad  tym  siadali  i tak np.  powstała 
piosenka „Lipowski  Groń".  Byłem współautorem  większości  tek
stów  tego  zespołu.  Nigdy  nikt  o  tym  nie  wiedział.  Rzeźby  też 
robiłem  dla  własnej  przyjemności,  a  nie  żeby  się  nimi  chwalić. 
Brałem  udział  w  kilku  wystawach  w  latach  60.  i 70.  i to  od  nich 
zaczęło  się sprzedawanie  światków  głównie  dla  Niemców.  Przy
jeżdżali  i brali  rzeźby  nawet  nie  zagruntowane.  Wtedy  się  budo
wałem  i potrzebowałem  pieniędzy.  Z  tamtych  czasów  zachował 
mi  się  jeden  obraz,  reszta  poszła  do  Muzeum  Etnograficznego 
w  Krakowie.  Nie  zawsze  też był  czas  na  malowanie  i  rzeźbienie. 
Dużo  pracowałem  społecznie,  były  małe  dzieci,  budowa.  Wła
ściwie  to do  rzeźby wróciłem  dwa  lata temu. Trochę mnie  zmobi
lizowało,  że  radny  Jan  Misiorz  sam  swoje  rzeźby  pokazuje  i  po
myślałem,  że  mógłby  mieć  współtowarzysza.  Pani  Maria  Nowak 
z waszej gazety  namawiała  mnie,  że warto  się  pokazać,  A na  wy
stawę  namówiła  mnie  dyrektor  Muzeum  Lidia  Szkaradnik. 

(cci.  na sir. 2) 
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Kwitnące  bazie.  Fot. W.  Suchta 

28  lutego  w  Ustroniu  były  882  osoby  bezrobotne,  w  tym  396 
kobiet.  W  powiecie  bezrobotnych  jest  11.331,  w  tym  5.792  ko
biety.  Stopa  bezrobocia  w  naszym  powiecie  wyniosła  I5 , l%, 
przy  16,2% w województwie  śląskim  i  18,0% w skali  kraju.  Luty 
był  rekordowym  miesiącem  pod  względem  liczby  zarejestrowa
nych  bezrobotnych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy.  Wśród  zare
jestrowanych  634  osób  55%  to  mężczyźni,  29%  nigdzie  dotych
czas  nie  pracowało,  40%  rejestrowało  się  po  raz  pierwszy,  51% 
to  mieszkańcy  wsi.  W  Ustroniu  prawo  do  zasiłku  posiada  160 
bezrobotnych,  w  tym  74  kobiety,  natomiast  bezrobotnych  absol
wentów jest  68, w tym  32 kobiety.  W  innych gminach  powiatu  28 
lutego było zarejestrowanych  osób  bez pracy:  Wisła  758,  Bren
na    668,  Chybie   489,  Dębowiec    341,  Goleszów    814,  Haź
lach    678,  Istebna    812,  Skoczów    1.773,  Strumień    761,  Ze
brzydowice   770.  (ws) 
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W. Pasterny dziękuje przedszkolance Z. Maryanek.  Fot. W. Suchta 

Mówi  się,  że  Lipowiec  to  dzielnica  podkreślająca  swoja  od
rębność.  Co  Pan  o  tym  sądzi? 
Jest  tu  trochę  inaczej.  Ludzie  potrafią  razein  żyć  i pracować.  Po
trafią się zmobilizować.  Mnie dobrze się  tu mieszka,  nie  wyobra
żam  sobie  życia  gdzie  indziej. Nie  ma  drugiego  takiego  miejsca. 
Al e  na  zebraniach  mieszkańców  widać  konflikty . 
Umiemy  też się sprzeczać,  a gdy  dochodzi  do  konkretów  zawsze 
coś  udaje się  zrobić  wspólnymi  siłami.  To  dobrze,  gdy  na  zebra
niach  jeden  drugiemu  mówi  coś jawnie.  Poza  tym jest  kilku  nie
rodowitych  lipowczan,  którzy  zakłócają  wszystkie  zebrania  i my 
już  się  do  nich  przyzwyczailiśmy  i potrafimy  z nimi  żyć. 
A  dużo  jest  napływowych  mieszkańców  w  Lipowcu? 
Sporo.  Wiadomo,  Lipowiec  to  przede  wszystkim  Chrapki,  Kry
stowie  i Bijoki .  Wystarczy  więc  spojrzeć  po  nazwiskach. 
Co  w  Lipowcu  trzeba  jeszcze  zrobić? 
Kolektor.  Proponowałem  też,  by w dzielnicach  byli  dróżnicy  czy 
konserwatorzy  dzielnicowi.  Chodzi  o czyszczenie  kratek  ścieko
wych, chodników. Trawa szybko wyrasta  i trzeba ją  usuwać.  Taki 
człowiek  miałby cały  czas pracę.  Al e  podobno  się tego nie da  tak 
zorganizować,  bo  trzeba  zrobić  przetarg  na  dużą  kwotę  na  wio
snę,  a  potem  latem jest  brzydko.  Takiego  dróżnika  z  pracy  rozli
czaliby  mieszkańcy,  oni  by  kontrolowali  czy  dobrze  pracuje.  To 
co  robią  duże  firmy jest  ładne  do  miesiąca.  Potem  chodnik  zara
sta,  robi  się  brzydko. 
A jak  Pan  ocenia  obecną  kadencję  Rady  Miasta? 
Dużo  zrobiono.  Jest  oddane  do  użytku  gimnazjum,  jest  oczysz
czalnia  ścieków.  Czego jeszcze  chcieć?  Naprawdę  sporo  zrobio
no  i  nie  powinno  być  zastrzeżeń,  że  Rada  źle  pracowała.  Były 
konkretne  cele  wydatków  i poparli  j e  też  radni  z opozycji.  Na  te 
priorytety  musieli  się  wszyscy  zgodzić.  Co  innego  gdyby  było 
kilk a  możliwości  wydania  pieniędzy.  Wtedy  opozycja  nie  miała
by  wiele  do  powiedzenia. 
Al e  priorytet y  będą  zawsze.  Pozostaje  do  zrobienia  centrum 
miasta,  zadaszenie  amfiteatru . 
Al e też każdy radny chciałby coś zrobić dla swojej dzielnicy.  Może 
warto  wziąć  przykład  ze  strażaków.  Oni  uzgodnili  między  sobą, 
że  w  danym  roku  większość  pieniędzy  dają  do  jednej  straży, 
w  następnym  do  innej.  Wtedy  widać  efekty. Tak  powstała  straż
nica  w  Lipowcu.  Kadencja  rady  trwa jednak  tylko  cztery  lata,  a 
za  dużo jest  dzielnic. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

(cci.  ze sir. 1) 

Czy  sprzedaje  Pan  obecnie  swoje  rzeźby? 
Jeżeli  się  zdecyduję,  to  po  wystawie. 
W jaki m  drewnie  pan  rzeźbi? 
W  lipie.  Jan  Misiorz  twierdzi,  że  drewno  musi  mieć  siedem  lat. 
Ja  takie  daję  do  pieca,  a  strugam  w  świeższym.  Siedmioletnie 
drewno jest  dla  mnie  za  suche,  a  w  nim  musi  być jeszcze  trochę 
świeżości,  trochę  życia. 
Jakie  ma  pan  plany  na  najbliższy  czas? 
Kończy  się  kadencja  i będę  miał  więcej  czasu  na  rzeźbienie. 
Nie  zamierza  pan  ponownie  kandydować  do  Rady  Miasta? 
Raczej  nie.  Jako  opozycja  nie  mamy  wielkiego  wpływu  na  to  co 
się  w  RM  dzieje.  Ugrupowanie,  z  którego  obecnie  zasiadam  w 
radzie  nie  ma  wielkich  szans  w  wyborach,  a ja  nie  chcę  być  w 
samorządzie  brzydkim  kaczątkiem.  Do  tego  radni  z  opozycji 
wybrani  z  list  Akcj i  Wyborczej  Solidarność  nie  są  członkami 
AWS.  Ja  mam  swoje  poglądy,  jedne  i  te  same,  chyba  więc  nie 
pasuję do  tego  zespołu. 
Coś  jednak  w  samorządzie  udało  się  przeprowadzić? 
Tym  wierszem  o kolektorze  w  Lipowcu  chyba  więcej  zdziałałem 
niż poprzezjakieś mówienie. Coś się zaczęło dziać,  powstają  pla
ny.  W ogóle  to  nie żałuję, że  w  Radzie  byłem.  Coś  się  udało  zro
bić, ale nie czuję się w  Radzie dobrze.  Często  się o mnie  zapomi
na  i trwa to od początku kadencji. Czasami jest  mi naprawdę  przy
kro.  Wszystko  więc  wskazuje  na  to,  żeby  nie  kandydować.  Są 
ludzie  potrafiący głośniej  mówić,  lepiej  się  dopominać. 
A  co  Pan  zyskał  będąc  w  Radzie  Miasta? 
Poznałem  wielu  ludzi,  nawiązałem  przyjaźnie  i widzę  że  jednak 
dość  sporo  w  Lipowcu  zrobiono.  Jest  chodnik  przy  ul.  Lipow
skiej, powstaje kolektor  i j a  też do  tego  przyłożyłem  rękę.  Niech 
jednak  kandydują  młodzi  energiczni  ludzie.  Są  też  tacy,  którym 
stale  coś  się  nie  podoba,  stale  atakują  radnych.  Nich  oni  pokażą 
co  potrafią.  Ja  będę  się  temu  przyglądał.  Wiem  też,  że  nie  będę 
siedział  bezczynnie.  Mam  to już  we  krwi  i chętnie  będę  się  włą
czał  w  działania  na  rzecz  naszej  dzielnicy,  naszego  miasta,  o  ile 
zajdzie taka  potrzeba.  Człowiek już  się  taki  urodził. 

Gazda  Karol  Tomiczek  Fot. W.  Suchta 
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Najwięcej  medali  na  mistrzo
stwach  świata  zdobywają  dla 
naszego  regionu  skibobiści. 
Niedawno startowali w  Austrii, 
skąd  przywieźli  rekordową 
ilość 29 krążków, w tym  13 zło
tych,  11  srebrnych  i  5  brązo
wych.  Dyscyplina  ta  niestety 

jest  mało  popularna.  W  me
diach, poza regionalnymi  gaze
tami,  praktycznie  nie  istnieje. 
A szkoda,  bo jest  czym  się  po
chwalić. 

Czwarty  rok  cieszyński  MZK 
prowadzi  przewozy  osób  nie
pełnosprawnych.  9osobowy 
bus  ma  od  kilku  do  kilkunastu 
kursów  dziennie.  Najczęściej 
przewozi  dzieci  na  zajęcia  do 
ośrodków  rehabil i tacyjnych. 
Zamówienia  spływają niemal  z 
całego  cieszyńskiego  powiatu. 

Rotunda  z  XI  wieku  jest  naj
starszym  zabytkiem  Cieszyna. 
Stoi  na  Górze  Zamkowej.  Od 
kilk u  lat  znowu  pełni  funkcję 
kościelnej kaplicy. Nadal  moż
na  tutaj  posłuchać  muzyki  ka
meralnej. 

Do  połowy  lat  70.  Pastwiska 
były  samodzielną  wsią  i  gmi
ną.  Po  reformie  gierkowskiej 
stały  się  dzielnicą  Cieszyna. 

Ponad  setka  gospodarstw  oraz 
właśc ic ie le  k i lkudz ies ięc iu 

działek,  także  z  Goleszowa 
Równi  i Godziszowa,  korzysta
ją  z  głównego  wodociągu  w 
Kozakowicach.  Sieć rur ma  18 
km  długości. 

Cieszyńscy  sklepikarze są  win
ni  miastu  ponad  1,5 min.  zł  za 
wynajem  lokali.  Obroty  pada
ją,  czynsz  rośnie,  zadłużenie 
też. 

W gminie  Istebna jest 9  budyn
ków  komunalnych  z 31  miesz
kaniami.  (nik) 
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Zarząd  Sekcji  Emerytów  i Rencistów  Związku  Nauczycielstwa 
Polskiego  zaprasza  wszystkich  członków  Sekcji  na  spotkanie 
wiosenne  do  Kawiarni  „Oaza"  11  kwietnia  o godz.  14.00. 

7 marca  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w Cieszynie  odbyło 
się  uroczyste  zakończenie  konkursu  „Zabytki  architektury  ziemi 
cieszyńskiej  w  twórczości  dziecięcej". 

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ustroniu  przekazała  prace  aż 
54  dzieci  (2  dzieci  z SP I,  52  dzieci  z SP2).  Ustrońskie  prace 
cieszyły  się  dużym  uznaniem  jury,  czego  dowodem  było  przy
znanie  dwóch  nagród  pierwszego  stopnia  i dwóch  wyróżnień. 

Pierwsze  miejsca  otrzymały:  Anna  Waluś  z kl.  IV a  SP2 i 
Elżbieta  Procner  zk l .  II I  a  SP2, a wyróżnienia:  Agnieszka  Bia
łek z kl.  V  b  SP2  i Michalin a  Bojarowska  z  kl.  V  c  SP2. 

Urząd  Miasta  Ustroń  informuje, że zapisy  do przedszkoli  i klas 
I szkół  podstawowych  na  rok  2002/2003  przyjmowane  są  w  pla
cówkach  w terminie  od  1 do  30  kwietnia  br.  Wobec  konieczności 
ustalenia  liczby  dzieci  w placówkach  oświatowych  prosi  się 
o  przestrzeganie  podanego  terminu. 

Dyrekcja  i uczniowie Gimnazjum  nr  1  w  Ustroniu  dziękują  Pio
trowi  Zwiasowi,  właścicielowi  Zakładu  Poligrafii  Reklamowej 
w  Ustroniu  za  wykonanie  nadruków  na  koszulkach  sportowych. 

Stowarzyszenie  Pomocy  dzieciom  i Rodzinie  „Można  inaczej" 
w  Ustroniu  zaprasza  na  II  edycję  szkolenia  dla  wolontariuszy  pt. 
„ I  ty  możesz  pomóc".  Udział  może  wziąć  każdy,  bez  względu  na 
wiek  i wykształcenie,  kto  zainteresowany  jest  tematyką  pracy 
wolontariatu  wśród  dzieci  i młodzieży.  Uczestnicy  otrzymują  cer
tyfikaty ukończenia  szkolenia.  Spotkanie  informacyjne  odbędzie 
się 5 kwietnia  2002  r. o godz.  16.00  w  świetlicy  socjoterapeu
tycznej  w  Ustroniu,  ul.  Słoneczna  9.  Przedsięwzięcie  częściowo 
finansowane jest  przez Starostwo  Powiatowe  w Cieszynie.  Szcze
gółowych  informacji  na  temat  szkolenia  udziela  kierownik  świe
tlicy  socjoterapeutycznej  Gabriela  Glajcar,  tel.  854  33  99. 

Od  kilku  lat  problemem  Ustronia  są  żaby,  które  na  wiosnę  udają  się 
na  swoje  miejsca  lęgowe  i masowo  giną  pod  kolami  pędzących  sa
mochodów.  W  Polanie  problem  ten  został  rozwiązany  dzięki  plot
kom  stawianym wzdłuż szosy w okresie żabich wędrówek.  Dzięki  tej 
przeszkodzie  żaby  docierają  do  obranego  celu  bezpiecznym  przej
ściem  pod  drogą.  Niestety  nie jest  to jedyny  żabi  szlak.  W  ubiegłą 
sobotę  żaby  zaczęły  masowo  przechodzić  przez  dwupasmówkę  na 
odcinku  między  Manhatanem  i ul.  Dominikańską.  Przejeżdżające 
samochody  na swojej drodze  napotykały  dziesiątki  żab, a wyminię
cie  ich było prawie  niemożliwe.  Zwłaszcza  po zmroku,  kiedy  nawet 
najuważniejsi kierowcy przyczynili  się do śmierci wielu  Bogu  ducha 
winnych płazów. Przydałby się dalszy ciąg pożytecznego  płotka,  któ
ry uchroniłby  biedne  stworzenia  przed  śmiercią.  Fot.  W.  Suchta 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Helena  Sadlik  71  lat  ul.  Daszyńskiego  52/11 

II.03.2002  r. 
W godzinach  20.0020.30  sprzed 
baru  Plaża  w Jaszowcu  skradzio
no  rower górski. 
II/12.03.2002  r. 
W  nocy  włamano  się  do  kiosku 
przy ul. Wczasowej. Złodzieje wy
gięli  rolety  i po wybiciu  szyby we
szli do środka, skąd wynieśli papie
rosy, dezodoranty,  zapalniczki. 
12.03.2002  r. 
O godz.  8 na  ul.  Katowickiej  kie
rujący  fiatem  126  mieszkaniec 
Ustronia przy wyjeździe na skrzy
żowanie doprowadził  do  kolizji z 
polonezem  kierowanym  przez 
mieszkańca  Ustronia. 
12.03.2002  r. 
O  godz.  9.35  na  ul.  Katowickiej 
kierujący  fordem  mieszkaniec 
Istebnej  najechał  na  tył  citroena 
kierowanego  przez  mieszkańca 
Ustronia. 
12.03.2002  r. 
O  godz.  10.20  na  ul.  Lipowskiej 
w  trakcie  mijania doszło  do  koli
zji pomiędzy fordem transitem kie
rowanym  przez  mieszkańca  Cie
szyna  i VW pasatem  kierowanym 
przez obywatelkę  Niemiec. 
13.03.2002  r. 
O godz.  19.25  na ul.  Katowickiej 

kierująca  fiatem  126  mieszkanka 
Ustronia  zajechała drogę  polone
zowi  kierowanemu  przez  miesz
kańca  Koniakowa  i doprowadziła 
do kolizji . 
14.03.2002 r. 
O  godz.  23.30 na  ul.  Daszyńskie
go  zatrzymano  nietrzeźwego 
mieszkańca  Ustronia  kierującego 
VW  transporterem.  Wynik  bada
nia  0,35  i 0,31  prom. 
14/15.03.2002 r. 
W nocy włamano się do przedszko
la  przy  ul.  Galczyńskiicgo.  Ślady 
wskazują,  że  penetrowano  po
mieszczenia, ale nic nic zginęło. 
15.03.2002 r. 
O godz. 4.55 złodzieje wybili  szy
bę,  wyważyli  tylne  drzwi  sklepu 
AGD RTV  przy ul  Daszyńskiego. 
Skradli  telefony  komórkowe. 
Wszystko  działo się obok  całodo
bowego  sklepu  spożywczego. 
15.03.2002 r. 
W  godz.  413  w  klinice  serca  na 
Zawodziu  włamano  się  do  szafki 
ubraniowej,  skąd  skradziono  pie
niądze. 
17.03.2002 r. 
O  godz.  16.10  na ul.  Katowickiej 
kierujący  fiatem  126  mieszkaniec 
Książenic doprowadził  do  kolizji 
drogowej  zajeżdżając drogę  VW 
passatowi  kierowanemu  przez 
mieszkańca  Sosnowca.  (ws) 

11.03.2002  r. 
Wspólnie  z policją  kontrolowano 
handlujących na targowisku  odno
śnie  przestrzegania  regulaminu 
targowiska. 
11.03.2002  r. 
Nocny  patrol  z policją. 
12.03.2002  r. 
Wspólnie z policją  zabezpieczono 
miejsce kolizji na ul.  Katowickiej 
i ul.  Lipowskiej. 
12.03.2002  r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano  na jednej z posesji  przy 
ul.  Wczasowej,  gdzie  przeprowa
dzono  szczegółową  kontrolę  po
rządkową. Okazało się. że właści
ciel  nie  potrafi  przedstawić  ra
chunków  za wywóz  ścieków. 
12.03.2002 r. 
Wydano nakaz zaprowadzenia po
rządku na prywatnym terenie przy 
ul.  Katowickiej. 
13.03.2002  r. 
Kontrola  porządkowa  w  Jaszow
cu.  W jednym  przypadku  nakaza
no zaprowadzenie porządku na po
sesji przy  ul.  Wczasowej. 
13.03.2002  r. 
Wspólnie z policją zabezpieczono 
miejsce kolizji  przy  ul. J.  Kreta. 

14.03.2002  r. 
Kontrolowano Herman ice. Wyda
no  nakaz  uprządkowania  posesji 
przy ul.  Malinowej. 
15.03.2002  r. 
Nakazano zaprowadzenie  porząd
ku  na  parkingu  przed  jednym  ze 
sklepów  przy ul.  Fabrycznej. 
15.03.2002  r. 
Zatrzymano  na gorącym  uczynku 
wypalającego trawę pomiędzy  ul. 
Cieszyńską  i  ul.  Katowicką.  Wy
palającym  okazał  się  obywatel 
Włoch,  który  w  obecności  straż
ników  ugasił  ogień. 
16.03.2002  r. 
W związku  ze  skargami  przepro
wadzono rozmowę z mieszkańcem 
ul.  A.  Brody  , który  wypuszczał 
psa poza swą  posesję.  (agw) 

DOWÓ Z  GRATI S 

wykonuje  i montuje 

I
i skrzydłowe,  kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

kraty,  balustrady. 

Marek  Cieślar,  tel.  8545106. 
tel.  kom.  0601516854, 

Ustroń,  ul.  Domin ikańska  24 a 
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Ponad  sto pań  przyszło  9 marca  do  strażnicy  OSP  w  Lipowcu, 
by świętować Dzień  Kobiet. Jedynym  mężczyzną  na sali był  prze
wodniczący Zarządu  Osiedla  Antoni  Kędzior.  Całość  przygoto
wało  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Lipowcu. 

Uroczystość  rozpoczęły  występy  dzieci  ze  Szkoły  Podstawo
wej w  Lipowcu.  Przygotowane  przez  Jolantę  Szafraniec  przed
stawiły  tańce  śląskie.  Natomiast  podopieczni  Krystyn y  Hałat 
grali na  instrumentach  klawiszowych.  Swymi  umiejętnościami  po
pisywali  się:  Michał  Górniok ,  Dominik a  Husar,  Paweł  Chra
pek, Natalia  Husar,  Paulina  Kisiała.  Na zakończenie  części  ar
tystycznej  wystąpił  Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń"  w  re
pertuarze pieśni obrzędowych  i cieszyńskich  ujętych w formę opo
wieści  o  losach  ludzkich,  od  kołyski,  poprzez  szkolę,  do  okresu 
małżeńskiego.  Co  ważne,  pieśni  wykonywano  gwarą.  Wieczór 
zakończył  przygotowany  dla  pań  poczęstunek. 
 Całość przygotował Zarząd  Koła  plus dwie  nasze wspaniałe  pa
nie kucharki   mówi  przewodnicząca  KG W Olga  Kisiała.  Obec
nie  składka  w  KG W  wynosi  10 zł  i z  tych  pieniędzy  niewiele  da 
się  zrobić.  Pomimo  to  zawsze  przygotowujemy  Dzień  Kobiet, 
uroczyste  walne  zebranie  i wycieczkę.  Tradycyjnie  też  jesienią 

Tańce cieszyńskie.  Fot.  W.  Suchta 

Najmłodsi grajkowie.  Fot.  W. Suchta 

organizujemy  wystawę.  W  tym  roku  będzie  ona  wzbogacona 
o  pokaz  zajęć już  zapomnianych.  Będą  więc  szkubaczki,  przę
dzenie  wełny  na  kołowrotku,  deptanie  kapusty  itp.  Aby  zarobić 
organizujemy  festyny,  zabawy.  Przewodniczącą  jestem  dopiero 
od grudnia  ubiegłego  roku  i wcześniej myślałam,  że  jest  znacznie 
mniej  pracy.  Okazuje się jednak,  że gdy  kończy  się jedna  impre
za,  trzeba  rozpoczynać  przygotowania  do następnej.  Była już  wi
gi l i jk a  dla  seniorów,  później  bankiet  ze  stołem  szwedzkim 
z  okazji  urodzin  Józefa  Balcara.  Wszystko  rozbija  się  o  pienią
dze  i dlatego na majowy weekend  planujemy  festyn na  Bernadce. 
Jeśli  zarobimy,  to  planujemy  dla  naszych  członkiń  wyjazdową 
majówkę.  Dobrze,  że  jest  grupka  około  dwudziestu  dziewcząt 
młodszych,  które  pomagają,  są  aktywne.  Zazwyczaj  są  to  córki 
naszych  członkiń.  Starsze  panie  nie  zawsze  mają  siły  by  praco
wać.  Przykro jednak,  że  nie wszystkie  młode  kobiety  w  Lipowcu 
garną  się  do  działania,  często  wymawiając  się  brakiem  czasu. 
A przecież  te młode  kobiety,  które do nas się wpisały  często  uczą 
się,  pracują,  studiują.  Mimo  to  chętnie  pracują  i znajdują  na  to 
czas.  Po  prostu  są  ludzie  chcący  coś  zrobić  i  tacy,  którzy  nigdy 
nic  nie  zrobią. 

Warto dodać,  że Koło w  Lipowcu jest jednak  bardzo  liczne,  bo 
skupia  120 pań.  (ws) 

PRZEDSIĘBIORSTW O  UZDROWISKOW E 
„USTROŃ "  w  Ustroniu  S.A. 

43450  Ustroń  ul. Sanatoryjna  1 

zawiadamia,  iż  w  I I   połowie  miesiąca  marca  i 
w  miesiącu  kwietniu  przeprowadzi  postępowania 
przetargowe  w  trybi e  przetargów  nieograniczonych 
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych  na: 

  Wydobycie,  przetransportowanie  oraz  spryzmowanie  torfu 
leczniczego 
  Sukcesywną  dostawę  odczynników  laboratoryjnych 
  Wywóz  odpadów 
  Konserwacja  wind 
  Ochronę  obiektu 
  Utrzymanie  i konserwację  zieleni 

Szczegółowe  in formac je  ukażą  się  na  tabl icy  ogłoszeń 
w  budynku  Zarządu  Przedsiębiors twa  Uzdrowiskowego 
„Ustroń"  przy  ul.  Sanatoryjnej  1  Szczegółowych  informacji 
udzielają: Adam  Skut  i Joanna  Staniek  tel. 8543534  wew.  526 

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy: 
  nie  zostali  wykluczeni  na  podstawie  art.  19  i art.  22  ust.  7; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  Ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 
Postępowania  będą  prowadzona  z  zastosowaniem  preferencji 
krajowych 
Miejsce  realizacji  zamówienia: 
Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  „Ustroń"  w  Ustroniu 

ZARZĄ D  MIAST A  USTROŃ 
43450  Ustroń  ul. Rynek 1 

zaprasza  do  złożenia  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na: 

Dostawę sprzętu  komputerowego 
dla Urzędu  Miasta  Ustroń 

Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Spraw  Obywatelskich 
pok.  26  w  godzinach  od  8.00  do  15.00  lub  za  zaliczeniem 
pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę,  zawierającą ofertę, należy złożyć  w  siedzi
bie  Urzędu  Miasta  Ustroń  (pokój  nr  33)  w  terminie  do 
28.03.2002  r. do  godz.  10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona:  Przetarg  
dostawę sprzętu  komputerowego  dla  Urzędu  Miasta  Ustroń 

Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z oferentami  jest: 
Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Pan  Czesław  Glu
za  tel.  8542298.  Otwarci e  ofert  nastąpi w siedzibie  Urzędu 
Miasta  Ustroń,  w sali sesyjnej (pok. nr 24), w dniu  28.03.2002 
r. o  godz.  11.00 

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy : 
  nie  zostali  wykluczeni  na  podstawie  art.  19  i art. 22  ust.  7; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  Ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 
Zamawiający nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z  zastosowaniem  preferen
cji  krajowych 

Miejsce  realizacji  dostawy:  Urząd  Miasta  Ustroń 
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16 marca samorządowcy z powiatu  cieszyńskiego  rywalizowa
li w  siatkówce.  Regulamin  mówi,  że  w  drużynie  mogą  występo
wać  radni,  pracownicy  urzędów  gminnych  oraz  kierownicy  jed
nostek  podległych  miastu.  W  tym  roku  Ustroń  reprezentowali: 
radni  Andrzej   Gluza  i Stanisław  Malina ,  urzędnicy  Eugeniusz 
Greń, Jarosław  Grzybowski,  Wiesław  Legierski  i Ireneusz Sta
niek  oraz dyrektor  szkoły w  Lipowcu  Marek  Konowoł  i komen
dant  straży  miejskiej  Jacek  Tarnawiecki.  Drużyny  podzielono 
na dwie grupy. Nasza  drużyna  rozgrywki  rozpoczęła  w  Cisowni
cy gładko  pokonując  Dębowiec  (18:16,  17:10),  Cieszyn  (17:13, 
17:12)  i drużynę Starostwa  Powiatowego  (17:6,  17:5). Druga  gru
pa  grała  w  Dzięgielowie  i  zdecydowanie  wygrali  j ą  siatkarze  z 
Wisły  pokonując  w  identycznym  stosunku  2:0  Goleszów,  Haź
lach  i Skoczów.  Półfinały  i  finały  rozgrywano  w  Dzięgielowie. 
W  pierwszym  półfinale  Ustroń  pokonał  Goleszów  2:0  (17:10, 
17:15),  w  drugim  Wisła  gładko  uporała  sie  z  Dębowcem  2:0 
(17:10,  17:10).  W  turnieju  trzecie  miejsce  zajął  Goleszów  wy
grywając z  Dębowcem  2:0  (18:16,  17:10).  W  finale grano  do  25 
punktów.  Początkowo  Ustroń  przeważał,  niestety  nasi  siatkarze 
nie  potrafili  utrzymać  przeagi  i przegrali  pierwszego  seta  25:20, 
drugiego  25:18.  Wisła  grała  w  składzie:  Anna  Pilch,  Tadeusz 
Chmiel,  Andrzej   Kuźnicki , Andrzej  Cieślar,  Leszek  Pilch,  An
drzej  Szalbót,  Damian Cieślar. Najlepszym rozgrywającym  tur
nieju wybrano zawodnika  z Ustronia  S. Malinę,  który  po  turnieju 
powiedział: 

  Chcieliśmy  ten  turniej  wygrać,  ale  oceniając umiejętności  dru
żyn,  nasze  drugie  miejsce  należy  uznać  za  sukces.  Poziom  zde

K O N K U R S 
Zarząd  Miasta  Ustronia  ogłasza  konkurs  na  stanowiska 

dyrektorów: 
  Szkoły  Podstawowej   nr   6 w  Ustroniu 
  Gimnazjum  nr  2 w  Ustroniu 
  Przedszkola  nr   2  w  Ustroniu 
1. Kandydaci  powinni  spełniać  następujące  warunki: 
 posiadać wyższe wykształcenie magisterskie z  przygotowaniem 
pedagogicznym  i co  najmniej  5  letni  staż  pracy  na  stanowisku 
nauczyciela, 
  posiadać  ukończone  studia  podyplomowe  lub  kurs  z  zakresu 
zarządzania  oświatą, 
  legitymować  się  co  najmniej  dobrą  oceną  pracy  w  okresie 
ostatnich  5  lat  pracy  w  szkole, 
  posiadać  potwierdzenie  aktualnym  świadectwem  lekarskim 
dobry  stan  zdrowia. 
2.  Wymagane  dokumenty: 
  potwierdzony  kwestionariusz  osobowy, 
 dokumenty stwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy, 
  kartę oceny  pracy  nauczyciela, 
  opis  przebiegu  do tychczasowej  pracy  pośw iadczony 
zaświadczeniem  przez  zakład  pracy  lub  świadectwem  pracy, 
  zaświadczenie  lekarskie  o  stanie  zdrowia, 
 oświadczenie  treści  „wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  moich 
danych  osobowych  dla  potrzeb  realizacji  konkursu", 
  pisemną  ofertę  wraz  z  koncepcją  i  programem  działania 
placówki. 
2.  Termin  składania  ofert  do  26.04.2002  r.  w  sekretariacie 
Urzędu  Miasta  w  Ustroniu 
3.  P rzys tępu jący  do  konkursu  ma ja  p rawo  do  wg lądu 
w  podstawowe  dokumenty  szkoły 
4.  O  terminie  posiedzenia  komisji  Konkursowej  kandydaci 
zostaną  powiadomieni  pisemnie 

W  piątek 22 marca o godz.  17.00 w Muzeum  Hutnictwa  i Kuź
nictwa odbędzie się spotkanie,  którego  tematem  będą  wspomnie
nia dotyczące dawnej wiosennej obyczajowości.  Z prelekcją  wy
stąpi  Małgorzata  Kiereś  z  Muzeum  Beskidzkiego  w  Wiśle.  Na
stąpi też prezentacja autentycznego obrzędu „ Z goiczkiem".  Atrak
cją spotkania  będzie  również  pokaz jaj wielkanocnych  z  kolekcji 
Lidi i  Troszok. 

W  ataku J. Grzybowski.  Fot. W.  Suchta 

cydowanie  się  wyrównał  i  nie  ma  już  słabeuszy.  Trochę  kłopotu 
mieliśmy  z pokonaniem  Dębowca,  ubiegłoroczny  zwycięzca  Cie
szyn  też  był  równorzędnym  partnerem.  Na  pewno  wzmocnił  nas 
dyrektor M. Konowoł. Zresztą nasza drużyna była wyrównana,  bez 
słabych  punktów  i cel,  czyli  gra w  finale, został  osiągnięty.  Uczci
wie  trzeba  powiedzieć,  że drużyna  Wisły  była  poza  naszym  zasię
giem.  Bardzo  dobrze jako  rozgrywająca zagrała  A.  Pilch.  Widać, 
że  między  turniejami  samorządowcy  trenują  i  to  cieszy.  My  też 
gramy, ale w różnych  miejscach. Praktycznie przed  turniejem  prze
prowadziliśmy  jeden  trening.  Inne  zespoły  podobnie,  może  poza 
Dębowcem,  który  trenuje  w  składzie  takim  jak  na  turnieju.  Cała 
impreza jest  bardzo  sympatyczna,  a nasza  drużyna  stanęła  na  wy
sokości  zadania.  Jesteśmy  zadowoleni  z wyniku.  (ws) 

W  dawnym 

Zabudowania  w centrum  Ustronia pod koniec XIX wieku.  Warto 
przypomnieć,  że  u schyłku  tego  stulecia  powstało  w naszej  miej
scowości  sporo  inwestycji.  Przykładowo,  w  czerwcu  1887  r.  od
dano  do  użytku  szpital  gminny,  a w  grudniu  1888  r. po  wielu  la
tach  starań  uruchomiono  kolej  z  Goleszowa  do  Ustronia,  który 
miał  wówczas  charakter  miasteczka,  o czym  Bogumił  Hoff  pisał 
następująco: „ I  stąd  powstało  obok  kurhauzów  i fabryk całe  mia
steczko  domów  rozmaitych  na mieszkania  urzędników  i  robotni
ków,  a  dla  nich  dwa  kościoły  i  tyle  szkół  ludowych,  mnóstwo 
sklepów  piekarń  i rzeźni,  apteka  i dwóch  doktorów,  poczta  i tele
graf '.  W  1894  r. wzniesiono  ustroński  ratusz. 

Po  przeprowadzonym  spisie  ludności  w  1890  r.  wykazano  w 
450 budynkach 4405  mieszkańców,  z tego 4048  ustroniaków  było 
narodowości  polskiej,  278  niemieckiej  i 33  czeskiej.  Wyznanie 
katolickie  wykazało  1854  osób,  ewangelickie  2453  osób,  a  ży
dowskie 98 osób. W ciągu półwiecza nastąpił wzrost  liczby  miesz
kańców  w  Ustroniu  o  50  %,  a  ilości  obiektów  o  100  %. 

Lidi a  Szkaradnik 

 i??)') 
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Chcą  zrobić  coś  pożytecznego.  Fot.  W. Suchta 

Młodzież z Gimnazjum  nr 2 w  Ustroniu zajęła  się grobami  ży
dowskimi  znajdującymi  się  w  obrębie  cmentarza  komunalnego. 
Niektórzy dorośli dziwią się podobno  dlaczego jeszcze  nie zlikwi
dowano  tego, co jeszcze  zostało  z niegdysiejszego  cmentarza  ży
dowskiego.  Inni zastanawiająsię  dlaczego wszystko niszczeje, bez 
zainteresowania znikąd.  Są jednak  i tacy, którzy uważają, że trze
ba spróbować  ocalić  od  zapomnienia  tych,  którzy przed  laty  tu 
mieszkali,  odeszli  i  zostali  kiedyś  w  Ustroniu  pochowani, 
a teraz nie ma kto zadbać  o ich mogiły. 
 Na stronie  internetowej Centrum  Edukacji Obywatelskiej  znaleź
liśmy  projekt  Młodzi  Obywatele  Działają   opowiada  Jakub  Mi 
kos.    Chodzi  w  nim  o  to,  żeby  młodzież  próbowała  rozwiązać 
problemy,  na  które  napotyka  w  swoim  mieście.  Nadaliśmy  ogło
szenie przez radiowęzeł  i zebrała się piętnastoosobowa  grupa.  Tak 
się wszystko  zaczęło. 
Szukaliście  informacj i  na  temat  cmentarza,  jego  historii ? 
Przejrzeliśmy  wszystkie  „Pamiętniki  Ustrońskie",  dostaliśmy  od 
pana  Ottona  Windholza  z  Australii  informacje z  „Gazety  Ustroń
skiej",  byliśmy  w  Urzędzie  Miasta  u  Danuty  Koenig,  która  nam 
dostarczyła  materiały  o Żydach,  którzy  byli  pochowani  na  ustron
skim  cmentarzu. 
Kiedy  zajęliście  się  tą  sprawą? 
Wszystko  ruszyło po feriach. Wcześniej zebraliśmy się  i podzielili 
na  grupy.  Grupa  pierwsza  zajmuje się  dokumentacją.  Przewodni
czącą jest  Ola  Borecka,  sekretarzem  Katarzyna  Sikora,  należą 
też do niej Paweł  Drózd  i ja. Grupa  ta zbiera  wszystkie  dokumen
ty  i gromadzi  je w specjalnym segregatorze. Grupa druga, w której 
działają:  Michał  Górk a   przewodniczący    Bartłomiej   Czudek, 
Wi t  Kozub  i Robert  Wójtowicz,  zajmuje się  kontaktami  z  insty
tucjami,  takimi  jak  Urząd  Miasta,  Zakład  Komunalny  czy  Towa
rzystwo  SpołecznoKulturowe  Żydów  w  Polsce.  Trzecia  grupa 
zajmuje się  kontaktem  z  Żydami  żyjącymi  w  Polsce,  Ott o  Win 
dholzem,  mediami.  Należą  do  niej  przewodnicząca  Magdalena 
Cieślar,  Sylwia  Szlaur,  Szymon  Huma  i Łukasz  Sikora.  Grupa 
czwarta zajmuje się stworzeniem  plakatu, który chcielibyśmy  opu
blikować w „Gazecie Ustrońskiej", mającym  informować o  cmen
tarzu  żydowskim.  Działają  w  niej:  przewodnicząca  Monik a  Wil 
czek,  Anna  Legierska  i Agnieszka  Morkisz . 
Czy  dużo  czasu  zajmują  wam  te  działania? 

Najwięcej czasu  musi  poświęcić grupa zajmująca się  kontaktem 
z  instytucjami.  Byli  ostatnio  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
oraz  na  cmentarzu  żydowskim  w  Skoczowie.  Zostało  im  jeszcze 
przejrzenie  archiwalnych  numerów  „Głosu  Ziemi  Cieszyńskiej" 
w  Książnicy w Cieszynie.  Mamy  zamiar skontaktować  się z  Janu
szem  Spyrą, który jest specjalistą w kwestiach dotyczących  kultuiy 
żydowskiej.  Chcemy  też  skontaktować  się  z  Heleną  Pilch,  ponie
waż wraz z mężem  przyjaźniła się z wieloma żydami  mieszkający
mi  przed  wojną  w  Ustroniu. 

6  marca  byliśmy w  BielskuBiałej  na wernisażu  książki  „Cmen
tarze  żydowskie  w  BielskuBiałej"  i  tam  chcieliśmy  się  spotkać 
z  jej  autorem  Jackiem  Proszykiem.  Myśleliśmy,  że  mógłby  nam 
pomóc w odnalezieniu  księgi cmentarnej ze spisem wszystkich  Ży
dów  pochowanych  na ustrońskim  cmentarzu.  To  pomogłoby  nam 
stworzyć  pomnik,  upamiętniający  ich wszystkich  ponieważ  może 
się nie udać odtworzyć,  kto w którym grobie  leży. Wszystko  zosta

ło pozmieniane  podczas przeniesienia  cmentarza  w  latach  siedem
dziesiątych. Tylko na  jednym  grobie  można  odczytać  napisy. 
 Cmentarz  powstał  w  1904  roku   opowiada  J.  Mikos.    W  Ustro
niu  mieszkała  wtedy dość duża  społeczność  żydowska,  mieli  swo
ją  synagogę jednak  nie  mieli  rabina.  Najbliższa  gmina  żydowska 
była w  Skoczowie. Cmentarz  został  zniszczony  w  1977 roku,  kie
dy zaplanowano budowę dwupasmówki,  która przebiega przez jego 
środek. Na wniosek gminy żydowskiej zrobiono specjalną  kwaterę 
na  cmentarzu  komunalnym.  Urząd  Miasta  zobowiązał  się  do  za
opiekowania  się  tymi  grobami. 

W  tej  chwili  groby  znajdują  się  pod  grubą  warstwą  ziemi 
i  liści. Chodniki  są  pod  czterdziestocentymetrową  warstwą  ziemi, 
kamieni, szkła... Zaczęliśmy  to już porządkować, odkopywać  chod
niki  i przy  tej okazji  uzbieraliśmy  30 wielkich  worków  ziemi. 

Niedawno  spotkaliśmy  się  z  Beniaminem  Richtmanem,  któiy 
mieszka  w  Izraelu.  Przyjechał  on  na wernisaż  książki  „Cmentarze 
żydowskie  w  BielskuBiałej",  a  Pani  E. Goiyczka  zorganizowała 
jego  spotkanie  z  nami.  Poddała  też  ciekawy  pomysł,  że  mogliby
śmy  korespondować  z młodzieżą  w  Izraelu. 

Zapytałam  Irenę Werpachowską o genezę przedsięwzięcia,  gdyż 
jest pewnie  wiele spraw, którymi młodzież  mogłaby się zająć. 
Dlaczego  właśnie  cmentarz? 
  Osobom,  które  odwiedzają  rodzinne  groby  na cmentarzu  komu
nalnym  rzuca  się w  oczy jak  strasznie jest  zaniedbana  ta  kwatera. 
Nawet  tablica  informująca o  znajdujących się w tym  miejscu  gro
bach ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego jest bardzo  znisz
czona  i wymaga  odświeżenia.  Dodatkowo  wszystko  jest  tak  nie
szczęśliwie  usytuowane  w  pobliżu  kontenerów  ze  śmieciami,  że 
każdy  wiatr  rozwiewa  tam  śmieci,  a  miejsce  to  wygląda  bardziej 
jak  śmietnisko  niż  cmentarz. 

Aktualny  wygląd grobów  żydowskich.  Fot. W.  Suchta 

Większość  rzeczy, które uczniowie  mogliby  robić w ramach  pro
gramu  Młodzi  Obywatele  Działają  wymaga  spoiych  nakładów  fi 
nansowych,  pieniędzy,  których  nie  mamy.  W działaniach  na  rzecz 
cmentarza  żydowskiego  wystarczy  praca,  zaangażowanie.  Pienią
dze mogą  być potrzebne  w dalszej  fazie, gdybyśmy  chcieli  poddać 
coś  renowacji  lub postawić  pomnik. 

W  tym  roku  część  młodzieży,  przy  okazji  różnych  konkursów, 
zajmowała się współistnieniem  ekumenicznym.  W tradycji  Ustro
nia  bardzo  dużą  rolę  odgrywali  Żydzi.  Była  to  społeczność,  do
brze  wspominana,  z dużymi  zasługami  dla  Ustronia.  W  tej  chwili 
nie  ma  po  nich  śladu,  poza  obeliskiem  upamiętniającym  miejsce 
w którym  stała synagoga.  Dobrze sięgnąć do wydarzeń, osób,  któ
re  odeszły,  bo  tam  też  są  korzenie  naszej  wspólnej  kultuiy,  która 
była  współtworzona  przez  społeczność  żydowską,  żyjąca  tu  kil 
kaset  lat.  To  byli  ludzie  wyznania  mojżeszowego.  Gdzieś  kiedyś 
czytałam,  że  święto  3  Maja  obchodzono  dawniej  w  Ustroniu 
w ten sposób, że pochód  szedł z kościoła  ewangelickiego do  syna
gogi  a  potem  do  kościoła  katolickiego.  Tak  się  podkreślało  tę 
wspólnotę.  I dobrze  o  tym  pamiętać,  bo  jeszcze  dwadzieścia  lat 
i  może  nie  zostać  żaden  ślad,  a  my  zostalibyśmy  pozbawieni 
w  pamięci  kawałka  historii  i tradycji.  Niezależnie  od  wszystkich 
innych  argumentów  każdy  kulturalny  naród  dba  o groby  i dobrze 
żeby  młodzież  o  tym  pamiętała.  Na  razie  sporą  satysfakcję  daje 
im  samodzielna  próba  zrobienia  czegoś  pożytecznego. 

Notowała:  Anna  Gadomska 
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Zespól  Barokowy  im. Telemanna.  Fot. W. Suclita 

W sobotę  16 marca  o godz.  19.00  w kościele  św.  Klemensa  w 
Ustroniu  odbył  się  ciekawy  koncert.  Usłyszeliśmy  cztery  arie  z 
Pasji według Św. Jana  i Św. Mateusza  J.S. Bacha, sonaty  kościel
ne J.S.  Bacha  i G.Ph.  Telemanna.  Grał  Zespół  Barokowy  G.  Ph. 
Telemanna,  w  składzie:  Magdalena  Kania    flet,  Renata  Sa
dowskaSmolik    klawesyn,  Marius z  Dobrzaniecki    wiolon
czela,  Piotr   Sadowski    skrzypce.  Ari e  wykonała  sopranistka 
Anna  Pierścińska.  Utwory muzyczne zostały przedzielone  wier
szami  Romana  Brandstaettera  z  cyklu  „Pieśni  o moim  Chrystu
sie" wykonaniu  aktora Teatru  Polskiego z  BielskaBiałej  Artur a 
Pierścińskiego. 

Po koncercie  poprosiłam  o chwilę  rozmowy  P.  Sadowskiego. 
Czy zgodnie z nazwą   Zespół  Barokowy  im. G.  Ph.  Teleman
na    wykonujecie  Państwo  wyłącznie  kompozycje  twórców 
okresu  baroku? 
Przede  wszystkim,  ponieważ  dysponujemy  typowo  barokowymi 
instrumentami. 
Czy  mógłby  Pan scharakteryzować  instrumentariu m  Zespołu? 
Nasz  klawesyn  to  kopia  z osiemnastego  wieku  instrumentu  wło
skiego  z  Wenecji,  flet  barokowy  traverso    można  na  nim  grać 
wyłącznie muzykę barokową  lub wczesnoklasyczną.  Moje skrzyp
ce są autentycznym  instrumentem  barokowym, podobnie  wiolon
czela.  Dlatego  specjalizujemy się  w  muzyce  baroku,  lecz  gramy 
również  muzykę  wczesnoklasyczną,  w  której  występuje  klawe
syn, skrzypce,  flet. 
Któr y  raz występujecie  Państwo  w  Ustroniu? 
Gramy  tu  po  raz  czwarty  na  przestrzeni  ośmiu  lat.  W  zeszłym 

roku  koncertowaliśmy  w kościele  św. Klemensa.  Dwukrotnie  też 
występowaliśmy  wcześniej  w  kościele  ewangelickim. 
Jak  się  Państwu  grało  w  tej   świątyni? 
Bardzo dobrze.  Jest  tu dobra akustyka.  Pytanie jak  się słucha,  bo 
to jest  najważniejsze... 
Zastanawiałam  się nad doborem  wierszy do dzisiejszego  kon
certu.  Przy spokojnej   frazi e wybranych  przez Państwa  utwo
rów  muzycznych  wiersze  Brandstaettera  stanowiły  mocny 
kontrapunkt ,  chwilami  może  nawet  ranił y  ukojone  przez 
muzykę  uszy  słuchaczy. 
Chcieliśmy  przedstawić  coś  z  poezji  polskiej.  Artur  Pierściński 
z Teatru Polskiego w BielskuBiałej wybrał wiersze Romana  Brand
staettera. 
Zabrzmiał o  to  bardzo  mocno.  Dopiero  ostatni  wiersz  oddalił 
ten  niepokój,  któr y  wprowadził  na  przykła d  utwór   Stabat 
Mater .  Czy  dla  muzyków  ma  znaczenie  to jak a  poezja  prze
wij a  się  przez  koncert? 
Tak.  Gramy  muzykę  kościelną,  która  zespala  się  z  akustyką  ko
ścioła,  a  wiersz  mocny,  ostiy,  stwarza  kontrast,  przebudzenie. 
Muzyka jest  sztuką  abstrakcyjną. Słowo  wywołuje chwilę  zamy
ślenia. To był  nasz trzeci  koncert  z poezją. Właściwie  tylko  pod
czas  koncertów  wielkopostnych  wprowadzamy  do  naszych  wy
stępów  poezję. 
Dziękuję  Panu  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 

Anna  Pierścińska  w arii  Bacha.  Fot. W. Suchta 

RSP  „Jelenica"  wydzierżawi  następujące  lokale 
położone w  Ustroniu  przy  ul. 3 Maj a  44: 

lokal  handlowy  o  pow.  150  m2 wraz  z  zapleczem 
(dawne  delikatesy  monopolowe) 
lokal  biurowy  o  pow.  27  m2 

lokal  magazynowohandlowy  o pow.  100 m2  i 35  nr 
oraz  teren  pod  sprzedaż  iglaków,  mebli  ogrodowych, 
odzieży  itp.  przy  ul.  Skoczowskiej  76 

Informacj a  pod  nr   telefonu:  854  28  00,  854  45 71 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do  15.00. 

Kok założenia 1989 

KSEROKOPIARK I 

K O M P U T E R Y ,  M O N I T O R Y , 
D R U K A R K I ,  A K C E S O R I A 

VOBI S  ' 
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UCHWAŁ A  NR  32/2002 
Zarządu  Miasta  Ustroń 

z  dnia  6.03.2002 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien  spełniać  przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
zbierania  i transportu odpadów  komunalnych  i opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych. 
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  13 września  1996 r o utrzyma
niu czystości  i porządku w gminach. (Dz. IJ.nr  132. poz.622 z  1996 r. z 
późn. zm) oraz na podstawie  §  10 pkt.  1  Regulaminu  Zarządu  Miasta z 
dnia  23  lutego  2000  (uchwała  Zarządu  Miasta  nr  36/2000  z  dnia 
23.02.2000  roku). 

Z a r z ąd  M i a s ta  u c h w a la 
§1 

Przedsiębiorca  ubiegający się o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie 
usługi: 
1.  w  zakresie  zbierania  i  transportu  odpadów  komunalnych 
winien  posiadać: 
a) środki  transportu: 
 o budowie nadwozia  uniemożliwiającej zanieczyszczanie:  powietrza, 
miejsc załadunku  odpadów  i tras przejazdu, 
 wyposażone w urządzenia podnośne dostosowane do obsługi  znorma
lizowanych pojemników stałych na odpady, (np. samochody  kontenero
we, śmieciarki, samochody) oznakowane w sposób umożliwiający iden
tyfikację świadczącego  usługi. 
b)  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  zgodnie  z  kolorystyką 
określoną  w programie  segregacji  odpadów  stanowiącym  załącznik  do 
Uchwały  nr XXXIII/264/97  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  z dnia 
31.01.1997 r. 
c) dokument gotowości odbioru odpadów komunalnych przez przedsię
biorcę  prowadzącego  działalność  w zakresie odzysku  lub  unieszkodli
wiania odpadów 
oraz dysponować  miejscem do garażowania  pojazdów stosowanych  do 
zbierania  i transportu  odpadów. 
2. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nie
czystości  ciekłych  winien  posiadać: 
a) środki  transportu: 
samochód asenizacyjny przystosowany do opróżniania zbiorników bez
odpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych, 
szczelne,  uniemożliwiające zanieczyszczanie  miejsc wokół  opróżnia
nych zbiorników  i tras przejazdu 

oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi. 
b) dokument gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczal
nię ścieków oraz dysponować miejscem do garażowania  pojazdów sto
sowanych do opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu  nie
czystości  ciekłych. 

3. Posiadać status Przedsiębiorcy w rozumieniu  ustawy  Prawo działal
ności gospodarczej. 

Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§3 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na terenie miasta  i publikację w Gazecie  Ustrońskiej. 

'  §4 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

ZARZĄ D  MIAST A  USTROŃ 
43450  Ustroń  ul.  Rynek  1 

zaprasza  do złożenia  ofert w  przetargu  nieograniczonym  na: 
Remont  rowów  melioracyjnych 

Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i 
Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego  (pokój  nr  25)  w  godzinach  od 
8.00  do  15.00  lub  za  zaliczeniem  pocztowym.  Zamkniętą 
koper tę,  zaw ie ra jącą  o fer tę,  należy  z łożyć  w  s iedz ib ie 
zamawiającego  (pokój  nr  33)  w  terminie  do  28.03.2002  r.  do 
godz.  10.00.  Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg    remont  rowów  mel ioracyjnych.  Pracownikiem 
uprawnionym  do  kontaktów  z  oferentami  jest  :  Naczelnik 
Wydziału  Ochrony  Środowiska  j  Rolnictwa  mgr   inż.  Barbar a 
Jońca  (tel.  8579313) 
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego,  w  sali 
sesyjnej (pok.  nr 24),  w  dniu  28.03.2002  r. o godz.  12.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy: 
nie  zostali  wykluczeni  na  podstawie  art.  19  i art.  22  ust.  7; 
spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  Ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 

W  środę  13  marca  w  czasie  rutynowego  patrolu  Straży  Miej
skiej zauważono  dwóch  chłopaków  malujących  sprajem  betono
we  progi  wodne  na  wysokości  ul.  Sportowej.  Chłopców  zatrzy
mano  i przewieziono  na  posterunek  policji .  Obaj  byli  pod  wpły
wem  alkoholu  i prawdopodobnie  również środków  odurzających. 
Po  ustaleniu  danych  okazało  się,  że  chłopcy  zbiegli  z  Zakładu 
Szkol noWychowaczego  w  BielskuBiałej.  Podobno  ucieki  już 
po  raz drugi  w  przeciągu  kilku  dni. 

Specjalny  Przedakcesyjny  Program  Na  Rzecz  Rolnictwa  i Roz
woju Obszarów  Wiejskich współfinansowany ze środków Unii  Eu
ropejskiej,  finansujący  inwestycje  prowadzone  w  gospodarstwach 
rolnych  w  zakresie: 

I. Wsparcie  restrukturyzacji  produkcji  mleka 
II .  Wsparcie  modernizacji  gospodarstw  specjalizujących  się  w 

produkcji  zwierząt  rzeźnych: 
  Modernizacja  gospodarstw  specjalizujących  się  w  produkcji 

bydła  mięsnego. 
  Odbudowa  produkcji  owczarskiej 
  Modernizacja  produkcji  trzody  chlewnej  i drobiu 
III . Zwiększenie  różnorodności  produkcji  gospodarstw  rolnych 

(np.  produkcja  ziół, wikliny ,  grzybów)  i rozszerzenie  działalności 
gospodarstw  na  produkcję  ogrodniczą  (warzywnictwo,  szkółkar
stwo,  produkcja  roślin  ozdobnych  w  tym  kwiatów).  Pomoc  może 
uzyskać: 

Rolnik  (tj . osoba  fizyczna prowadząca na własny  rachunek  dzia
łalność  rolnicząjako posiadacz  gospodarstwa  rolnego,  podlegają
cy  ubezpieczeniu  społecznemu  na  podstawie  Ustawy  o  ubezpie
czeniu społecznym  rolników), który posiada odpowiednie  wykształ
cenie  zawodowe,  w wieku  poniżej  50  lat. 

Rolnicy  zainteresowani  otrzymaniem  pomocy  finansowej  na  in
westycje w gospodarstwach  rolnych w ramach Programu  SAP  ARD 
mogą  uzyskać  informacje w  Wydziale  Środowiska  i Rolnictwa  w 
Ustroniu  pok. 25 nr, tel. 857 9313  i 8579314  a także w  Oddziałach 
regionalnych  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 
42200  Częstochowa  ul. J.  Sobieskiego  7 tel.( 034) 324  38 77  fax: 
(34) 324  94  28. 

Starostwo  Powiatowe w Cieszynie  i Rejonowy Zespół  Doradczy 
w Cieszynie organizują Powiatowy  Konkurs  Potraw  Regionalnych 
„Nasze  kulinarn e  dziedzictwo". 

W konkursie  mogą wziąć udział  Kola Gospodyń  Wiejskich,  go
spodarstwa  agroturystyczne,  restauratorzy,  osoby  indywidualne. 

Konkurs  rozgrywa  się  w  4  kategoriach:  przekąski,  napoje,  cia
sta, dania  główne. 

Finał  konkursu  odbędzie  się  w dniu  25.05.2002  r. w  Skoczowie 
z okazji  dnia  „Powiat  bez  granic". 

Dalszy  etap konkursu  to szczebel  wojewódzki  i krajowy. 
Koordynatorem  konkursu  z  ramienia  Ośrodka  Doradztwa  Rol

niczego jest  mgr  inż.  Alicj a  Paszka,  tel.  8520894. 
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Zaś Wós pieknie   witom 
Muszym  Wóm ̌ opowiedzieć  co misie  ˇotoprzidarzih.  Prziszłach 

żech ze sklepu  a mój ślubny  mi  prawi: 
  Wiysz, był  telefon,  dzwoniła  jakosi  paniczka  i spytała  sie,  czy 
może u nos zbadać  wode  i wyniki  tego badanio  zaroski  dostanymy. 
/sto ta paniczka pisze jakómsiprace  o wodzie,  lóż musi robić  jakisi 
tabulki kąj porównuje  te wode, może aj i w różnych  miejscach  w tej 
samej  dziedzinie.  Ta paniczka  mo  przijć  jutro  po  połedniu  kole 
czwór tej. Jo sie uśmiychnyla  pod  nosym, pomyślalach  se też, jak  to 
fajnie, że tyn telefon odebrał  mój panoczek.  Wiym też, że mój  ślub
ny strasznie  ni mo rod tych jak  to prawióm  prezyntacyji,  kaj  łuka
zujóm  baji garce,  lodkurzacze  czy jakisik  pudla  czy szmaty  do  my
cio.  To  co lukazujóm,  to lokropnie  chwolóm, jaki  to je fajne  i że sie 
to w chałupie  strasznie  przido.  Mój panoczek  prawi,  że jak  trzeba 
cosik do chałupy  kupić,  to sie  idzie do sklepu,  teroz jes  wszyckigo 
doś w sklepie  i niech żodyn  nie płyńcie  sie po chałupie  ze  sprzedo
waniym jakisik  wiecy. 

Na drugi dziyń  kole czwór tej przijechala  jakimsik  szumnym  au
tem piękno paniczurka.  Przipóminóm  Wóm, że mój ślubny sóm  jóm 
do chałupy  skludził.  Jo  nie byłach  niczymu  winno. 

Pieknie zaprosilach  paniczurke  do izby. Paniczurka  siadła se na 
stołek  i zaczyło  sie.  Pieknie  z  nami  pomówiła  a potym  kozała  se 
nałoć  do jednej  szklónki  wody  z  kranu,  do  drugi  szklónki  wody 
przewarzónej  a do trzeci  tej wody, co my jóm  kupili  w sklepie,  co 
jes  we flaszce  na stole.  Po tym  ta paniczka  po  kolej i w/dodała  do 
każdej  wody jakisik  przirzónd.  Były  na  nim  numery  i  kryski.  Za 
każdym razem kozała  mi łodczytać  liczby jaki  lukazaly  sie w  takim 
malutkim  lokiynku  na  tej  miarceprzirzóndzie.  Za piyrwszym  ra
zym  było  to sztyiycet  jedyn,  za  drugim  łosiymdziesiónt  trzi,  a  za 
trzecim razym siedymdziesiónt  łosiym.  Paniczka prawiła,  że w każ
dej szklónce  woda jes  strasznie  zło, zapaskudzono.  Jak by dymy  pić 
i  warzić  na  tej paskudnej  wodzie  to pryndzyj  czy późnij  by dym i 
nimocni.  Tóm wodóm  sie  trujymy.  Strasznie  żech  sie nad  tym  za
starala  i prawiym  do  ni:  Na  dyć  my już  pińdziadwacet  roków  te 
wode pijymy  i dzięka  Bogu  my sie nie lotruli.  Dyć jak  wóm  panicz
ko sie tak zdo, że ta woda jes  tako paskudno  to zróbcie  coś  dobre
go  d/o  ustrónioków.  Gibko  załećcie  do  wodocióngów  i  wszystko 
tam  łopowiydźcie  ajijich  łoprzezywejcie  za  to. 

Na  to paniczursko  /odpowiedziało,  że  ni mo  baji  takigo  prawa 
a  łóni  w tych  wodociągach  majóm  insze  normy.  Tóż jakóż  to  tak, 
mówiym. Jo nic a nic tymu nie rozumiym.  Jaki  to jes,  to  wodociągi 
mogóm  nóm do kranów  wlywać  takóm  szpatnóm  wode  i zwołać  to 
na normy, kiere sóm złe. A paniczurka  na  to, dyć potoch  że  tu jes, 
bo  chcym  wóm  w  tym  kłopocie  pumóc.  Piyndko  wyjyla  z  łaszki 
łobrozek  i łukozała  nóm go. Na łobrozku  była piękno  kuchyń  a pod 
złewozmywokym  stoi jakisik  baniok.  Wedle tego zlewozmywoku  co 
pod  nim stoi  tyń  baniok,  strasznie  piękny  chlapieczek,  luśmiych
niony  lod  lucha do  lucha,  nalywol  se ze kranu  do szklónki  wody. 

Zrobiło  mi sie  łuto,  bo  tyn piękny  chlapieczek  był ganc  podany 
na mojigo wnuczka.  Domyśl iłach sie, że z tego kranu  leci  zdrowut
ko, czysto  woda  i tyn chlapieczek  jes  tymu strasznie  rod.  I była  to 
prowda,  bo tymu zaroz przitaknyła  ta paniczka  i zaczyła  dał i pra
wić, jako  nóm  to może pumóc,  aby  my mieli  w chałupie  zdrowóm 
wode. Firma skierej  łuna jes,  może nóm pojczać  najak  dłógo  chcy
my taki baniok  co sie nazywo  uzdatniocz  wody. W kły nc om nóm go 
do  kranu,  a po  tym z  kranu  poleci  już  woda  oczyszczono.  Gibko 
spyta/ach  sie,  wiela  by  też chcieli  na  miesiónc  za pojczanie  tego 
banioka.  Dowiedzialach  sie,  że  kupe ponad  stówkę.  Na dyć,  czyś 

f \ y r ł i  a  Oferujemy  Państwu: 
W  l\INM  * okna  i drzwi  PCW  i Aluminium 

*  Witryny,  zadaszenia 
•k  '  * Bogaty  wybór  drzwi  wejściowych 

 System  sprzedaży  ratalnej 

*  Pełną 5   letnią gwarancję
*  Cert yfikaty  jakościoi ue   ̂ ^ 
*  Fachowy  i czysty  montaż 
*  Bezpłatny  ˇ>omiar i dorady.tivo techniczne 

Ć

Wodę  w  Wiśle  bada  Sanepid.  Fot.  W.  Suchta 

babo  zgłupiała,  mówiym  do ni.  Woda u nas jes  tak strasznie  dro
gue no a (u trzej a by jeszcze  do tego dołożyć ponad  stówkę.  Przeca 
nos na to nie stać.  Coroz bardziyj  wszyscy  z nas zdziyrają  pinión
dze   wodocióngi,  gaziorze,  elektrykorze.  Kaj  na  to brać.  Przeca 
my nie sóm  żódnymi  bismesmynami.  Widzisz chłopie  coś  narobił, 
mówiym  do ślubnego.  Dyć  lepi było by nic nie wiedzieć  ło tym,  że 
mómy szpatnóm  wode. Zastarano  poszlach  spać,  ale katać też tam, 
dyć  nie  luśniesz.  Karnik  f)o północy  na  chwiłeczke  żech  łusnyła, 
ale zaroski  żech  wyskoczyła  z łóżka  na  równe  nogi,  bo mi sie  ino 
pieniło  loszkiiwe  wodzisko. 

Starzi  ludzie prawili,  że ni ma nic złego,  co by na dobre  nie  wy
szło.  Dyć  to jes  isto prowda,  ale  ło tym  napiszym  Wóm inszym  ra
zem. A jak  do  Wos  przyjdzie  ta paniczka  zróbcie  se jako  tam  chce
cie,  albo  se kupcie  a  raczyj  pojczejcie  tyn  baniok,  bo  luni go  nie 
sprzedajóm.  Bydziecie po  tym może mieć czystóm  wode,  ale  trzeja 
za nióm slóno płacić,  abo paniczke  wygnejcie  zawczasu  i nie pusz
czejcie  do chałupy,  bo  Wóm bydzie  głowę  truć  i  suszyć! 

Ustroń ioczka  z dziada,  pradziada 

Piz 
„CAPRI" 

USTROŃ UZDROWISKO 

Sklep   NON 

„SPOŁEM "  Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców 
w  Ustroniu  zaprasza  na  zakupy  do  całodobowego 
sklepu  przy  piekarni  na  Osiedlu  Manhatan,  przy 
ul. A.  Brody  35. 

í̌;>Hǰi<wj 
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Pod  hotelem na Hutniczej.  Fot.  W.  Suchta 

Vidcofilmovvanic. 
Teł.  8543827,  0603580651. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,  tcl. 
8544997.  Bankiety, przyjęcia, domo
wa kuchnia.  Zapraszamy. 

Zamienię mieszkanie M3  bczczynszo
wc w Ustroniu  na domek  jednorodzin
ny  może  być do remontu  w  Ustroniu. 
Tel.  8545386. 

Sprzedam  atlas do ćwiczeń,  cena 500 
zł. Tcl.  8530073. 

Dywanoczyszczcnie. 
8543839,  0602704384. 

Widcorejcstracja  cyfrowa,  zdjęcia. 
8544357. 

Praca  w  ubezpieczeniach    wysoka 
prowizja. 
Tcl.  0502258795,  033/8573782. 

Piwnica  pod  Równicą,  Ustroń,  ul. Da
szyńskiego  1. Zaprasza  na promocyj
ne  dwudaniowe  obiady  w cenie  6,50. 
Organizujemy  imprezy  okolicznościo
we (urodziny, komunie, wesela, stypy). 

Wydzierżawię  pawilon  Handlowy  w 
Ustroniu,  ul. 9cgo  Listopada  3  (gaz, 
woda. ubikacja) na sklep  lub inną  dzia
łalność.  Tcl.  8542654  po godz. 16. 

OknaOknaOkna.  Najniższe  ceny na 
Śląsku.  UstrońI lermanice.  Skoczow
ska  47e,  tel. 8545398  (obok  kolek
tury  lotto). 

Przydomowe  oczyszczalnie  ścieków. 
Tcl.  8544737. 

Anteny, akcesoria   sprzedaż,  montaż, 
ekspertyzy,  Polsat  (teraz  199zl)   au
toryzowany punkt sprzedaży   EIcktro
Serwis.  8543409,  0609912516 

Sprzedam  garaż,  nowy,  murowany na 
Manhatanie.  Tel.  8541113. 

Poszukuję lokalu  na sklep pow. około. 
20 mJw  ścisłym  centrum  Ustronia, 
tel.  854  13 94. 

Sprzedam  stragan  w Cieszynie  przy 
granicy  „Juwenia"  ccna  500 zł. 
tel.  854  38  37. 

Polonez  1989 sprzedam  300 zł. 
8544584. 

Sprzedam  fiata  126 p 93/94  tel.  854 
25  19 p godz.  15.00. 

Od 21 do 23 marca apteka Na Zawodziu,  ul. Sanatoryjna 7, tel. 8544658. 
Od 24 do 26 marca apteka Os. Manhatan.  tel.8542605. 
Od 27 do 29 marca apteka Elba,  ul. Cieszyńska 2, tel. 8542102. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

www.  u s t r o ń ,  p! 

ul.  Hutnicza  3, tel.  8542996. 

Wystany  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  13.K.  Ileczko 
—  Obra /.  L u d w i ka  K o n a r z e w s k i e go  ( j u n i o r a)  „ W e s e l e" 
Wystawy  czasowe: 
—  Instrumenty  muzyczne  stare  i współczesne   do  30.03. 
—  Malarstwo  i rzeźba  W. Pastcrncgo  od 16.03. do 15.04. 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od środy do piątku 9  14, 

w soboty,  niedziele 9   13. 

ul. 3 Maja 68.  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  malarstwa  M.  Imiolczyk  pt. „Kwiaty "  do  30.04. 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy 9  14, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  I, tel.  8543108 

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9  13. 

Rynek  3A,  tcl.  8545458,  email  bpiwa^polbox.coni 

Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej", w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz". 

„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 

Konarzewska.  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od poniedziałku  do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

Rynek  I. 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie od 9.30 do 17.00,  soboty od  9.30 do  13.00. 

ul.  Daszyńskiego  28.  tcl.  8542906. 

ul. 3 Maja  14,  tcl.  854 45 22, fax  854  18  14 

—  Klub Świetlica  dla  dzieci w 2 grupach  wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
  poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00: 
—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla młodzieży 
  piątki:  godz.  15.30  17.00. 

   Ustroń,  ul. Słoneczna 9,  8541984. 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00   20.00 

    Ustroń.  Słoneczna 9 
—  grupa  AA  czwartek  17.30   19.30 
—  grupa  dla  wspóluzalcżnionych  wtorek  17.30  19.30 

K U L T U R A 

21.03. 
24.03. 
25.03. 
22.03. 

 MDK „PRAŻAKÓWKA " 
Andrzej  Grabowski 
Anna  Seniuk.  „Wieczór w  Teatrze  Wielkim" 
Piotr  Machalica,  „Brassens  i Okudżawa" 
Pclekcja  M. Kiereś o obrzędach  związanych  z Wiel
kanocą  i prezentacja  kolekcji  ja jek  1,. Troszok    Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kużnictwa 

PUB  „tete   a  tete  "  Całonocna  zabawa  przy  muzy
ce  reggae   ska  dub w wykonaniu  zespołów  „Ko 
smos  Mcga",  „Sound  System"  i „Ostatni  z Aboryge
nów  Jasio". 

godz.  19.00 
godz.  19.00 
godz.  19.00 
godz.  17.00 

23.03.  godz.  21.00 

 „ZDRÓJ" , ul.  S a n a t o r y j na  7 (baseny),  tel / fax  8541640 

21.03.  godz.  17.00  Igraszki  losu   komedia  romantyczna  (15 1.) 
godz. 21.45  Za linią  wroga   wojenny  (15 I.) 

2227.03.  godz.  18.45  Enigma   thriller  ( 15  I.) 
godz. 20.45  Godziny  szczytu  11  komedia  sensacyjna  ( 15  I.) 

28.03.  godz.  17.00  Enigma   thriller   (15 I.) 
godz.  19.00  Godziny  szczytu  II  komedia  sensacyjna  (15 I.) 

Kin o  premier 
21.03.  godz.  18.45  Władca  pierścieni, cz. I DruJyna pierścienia  fantasy  (121.) 
28.03.  godz.  21.00  Władca  pierścieni, cz. I Drużyna pierścienia   fantasy  (121.) Komplet  w  rowie.  Fot. W. Suchta 
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16  marca  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Ustroniu  odbył  się 
finał  Powiatowego  Turnieju  „Bezpieczeństwo  w  Ruchu  Drogo
wym".  Wystartowały  trzyosobowe  reprezentacje  sześciu  najlep
szych szkół  podstawowych  i sześciu gimnazjów. Turniej miał  uro
czystą  oprawę,  a  o jego  randze  najlepiej  świadczą  przybyli  go
ście:  prezes  Zarządu  Fundacji  na  rzecz  BRD  Alicj a  Puszyńska, 
członek Zarządu  Powiatu  Władysław  Macura,  zastępca  komen
danta  powiatowego  policji  Józef  Brózda,  radny  powiatowy  Jan 
Knopek,  naczelnik  sekcji  ruchu  drogowego  Komendy  Powiato
wej  Policji  Andrzej   Gancarczyk,  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć, 
wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Józef  Waszek,  komendant 
ustrońskiej  policji  Janusz  Baszczyński.  Całość  prowadzili  i nad 
przestrzeganiem  reguł  rywalizacji  czuwali  policjanci  z  „drogów
ki " Jerzy  Górny  i  Ireneusz  Korzonek. 

Przed  rozpoczęciem  turnieju  ogłoszono  wyniki  konkursu  pla
stycznego  „Policjant  w  oczach  dziecka"  i „Bezpieczna  droga  do 
szkoły".  Wpłynęły  244  prace.  W  kategorii  klas  III I   zwyciężyła 
Anna  Mańczyk  z  SP2  w  Ustroniu,  druga  była  Kinga  Szarzeć 
z  SP2  w  Ustroniu,  trzecia  Bronisława  Marek  z  SP4  w  Wiśle. 
Klasy  IVVI :  1. Weronik a  Sobótka  SP4  Cieszyn,  2.  Anna  Ba
not SP4 Cieszyn, 3. Katarzyna  Zduniak  SP4 Wisła, 5.  Agniesz
ka Szurinan  SP2  Ustroń. Gimnazja:  1. Aleksandra  Bij k   Bren
na, 2. Joanna  Kurkiewicz  Strumień,  3. Anna  Kobza    Pierściec. 

Na  torze  przeszkód.  Fot. W.  Suchta 

Następnie  rywalizowano  w turnieju  BRD. Najpierw pisano  test 
ze  znajomości  przepisów  ruchu  drogowego.  Praktycznie  już  po 
teście  było  wiadomo  jakie  szkoły  będą  się  liczyć  w  rywalizacji. 
Wśród  szkól  podstawowych  zdecydowanie  na  czele  była  SP2 
z Ustronia, przed  Drogomyślem,  natomiast  wśród gimnazjów Stru
mień  przed  G2 z Ustronia.  Dalej awansują  dwie  najlepsze  szko
ły podstawowe  i jedno gimnazjum. Strata  G2 z Ustronia  okazała 
się zbyt duża  i niestety  nie udało się jej  odrobić  podczas jazdy  po 
miasteczku  ruchu  drogowego  i na  torze  przeszkód. 
 Chłopcy  stratowali  po grypi e  i to się odbiło  na  testach.  Póź
niej  skupili  sie, zrobil i  co  mogli,  ale  to  nie wystarczyło    twier
dzi  dyrektor  G2  Mari a  Kaczmarzyk. 

W  tym  roku  do  finału  powiatowego  zakwalifikowały  się  dwie 
szkoły  z  Ustronia.  Obok  SP2  także  SP5  z  Lipowca. 
 Cieszy  tak  liczna  reprezentacja  naszego  miasta  w  finale  po
wiatowym   mówi  burmistrz  I. Szarzeć.    Niestety  po części  pi
semnej   G2  zajmowało  drugi e  miejsce  i  też  drugi e  miejsce 
zajęło  w  końcowej   klasyfikacji .  Turnie j   bardzo  dobrze  przy
gotowano organizacyjnie,  bardzo dobrze  też układa się  współ
praca  z  policją,  szczególnie  z  aspirantem  Jerzym  Górnym. 

Prowadząca  drużynę  SP2  Ewa  Gruszczyk  powiedziała: 
Wiemy już,  że zawody  okręgowe  odbędą  się w  BielskuBiałej, 

w  tej samej  szkole  co  w  ubiegłym  roku.  Przed  rokiem  przegrali
śmy  tam  tylko  dlatego,  że  chłopcy  mieli  kłopoty  z jazdą  po  par
kiecie. Teraz bierzemy  się do  treningów  na parkiecie,  musimy  leż 
poprawić  jazdę  w  miasteczku  ruchu  drogowego,  gdzie  zrobili
śmy  najwięcej błędów. Trzeba  przyswoić  dużo wiedzy  i stale  po
prawiać  sprawność,  bo  poprzeczka  co  roku  stawiana jest  wyżej. 

Najlepszy  w  turnieju  gimnazjalista  z  Ustronia  M.  Malina  odbiera 
dyplom  z  rąk bumiistrza.  Fot.  W.  Suchta 

Wyniki : szkoły  podstawowe:  I.  SP2  Ustroń    189 pkt,  2.  Dro
gomyśl    160 pkt, 3. Zebrzydowice    79  pkt., 4.  Brenna   62  pkt., 
5.  Iskrzyczyn   39 pkt., 6. SP5  Ustroń   5 pkt.  Indywidualnie:  I. 
Marius z Wania   Drogomyśl,  2.  Mateusz  Dyrda,  3.  Paweł  Fer
fecki,  5.  Piotr   Misiuga   wszyscy  SP2  Ustroń. 

Gimnazja:  1. Strumień    160  pkt.,  2.  Ustroń    123  pkt.,  3.  Dę
bowiec   87 pkt., 4. Zebrzydowice   56 pkt., 5. Górki  Wielkie  24 
pkt.,  6.  Istebna    5  pkt.  Indywidualnie:  I .  Witol d  Pietrzyk, 
2.  Dawid  Czakon,  3.  Mikoła j   Krukowsk i    wszyscy  Strumień, 
4.  Mateusz  Malin a    Ustroń,  pozostali  zawodnicy  G2  z  Ustro
nia zajęli miejsca: 6. Łukasz Szkaradnik,  10. Paweł  Wantulok . 
 Widać  efekty  tych  turniejó w  na drogach   twierdzi  J.  Brózda. 
 W  Drogomyślu  w ostatnim  czasie  nie było wypadku  z  udzia
łem  dziecka.  Tym  turnieje m  żyje  cała  wioska.  Dzieci  uczą  się 
i  automatycznie  wymuszają  na  rodzicach,  by  przestrzegali 
przepisów.  Wszystko  zależy od opiekuna,  czy znajdzie się  taki 
pasjonat,  jak  Ewa  Gruszczyk.  M y  trafiam y  do  wszystkich 
szkól,  niestety  nic  wszędzie  chcą  z  nami  współpracować.  Je
żeli  jednak  trafiaj ą  się  nauczyciele  bez  prawa  jazdy  przygo
towujący  uczniów  do  BRD,  to chyba  jest  to  nieporozumienie. 
Zwycięzcy  otrzymali  cenne  nagrody.  Dwie  pierwsze  drużyny  ro
wery  górskie,  zaś  najlepsi  zawodnicy  rada,  torby,  piłki .  Wszyscy 
uczestnicy  zostali  uhonorowani  upominkami.  Głównymi  organi
zatorami  była policja  i PZMot.  Kolejny raz wszyscy chwalili  przy
gotowanie  turnieju  BRB  w  ustrońskiej  SP2. 
  Miasto  wspiera  działania  służące  lepszemu  poznaniu  prze
pisów  ruchu  drogowego  przez  dzieci  i młodzież  poprzez  pro
wadzenie  tych  zajęć  w  ramach  godzin  dodatkowych  w  szko
łach.  twierdzi  I.  Szarzeć.    Musi  się  jednak  znaleźć  ktoś  kto 
drużynę  poprowadzi.  Zajęcia  przyciągają  liczną  rzeszę  zain
teresowanych.  W  pogadankach,  prelekcjach,  zajęciach  orga
nizowanych  przez  policj ę  uczestniczą  wszyscy  uczniowie, 
a  turnie j   BRD jest  ukoronowaniem  tej   pracy.  Jest  to  dziedzi
na  popularna  w  szkole,  tym  bardziej,  że  zajęcia  można  orga
nizować  łącząc  naukę z zabawą, z korzyścią  dla  całej   społecz
ności  uczniowskiej.  (ws) 

Zwycięzcy  z SP2  z opiekunką.  Fot. W.  Suchta 
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Liczymy  na dobrą  grę.  Fot.  W.  Suchta 

Terminarz  meczów z udziałem  Kuźni  Ustroń,  w  ramach  rozgry
wek  o  mistrzostwo  ligi  okręgowej  wiosną  2002 r. 
6.1 V  sobota  godz.  16.00  Kuźni a  Kończyce  Mał e 
13.IV  sobota  godz.  16.00  Orzeł  Kozy   Kuźnia 
20.IV  sobota  godz.  16.00  Kuźni a   Kontak t  Czechowice 
27.IV  sobota  godz.  16.00  Kuźni a   Podhalanka  Milówk a 
l .V  środa  godz.  16.00  Bestwina  Kuźnia 
4.V  sobota  godz.  17.00  Kuźni a   Beskid  II   Skoczów 
11 .V  sobota  godz.  17.00  Sola  Kobiernice  Kuźnia 
15.V środa  godz.  17.00  Kuźni a   Spójnia  Zebrzydowice 
19.V  niedziela  godz.  15.00  CzarniGóral  II  Żywiec   Kuźnia 
25.V  sobota  godz.  17.00  Kuźni a   Stal  Żywiec 
1.VI  sobota  godz.  17.00  Czaniec   Kuźnia 
9.VI   niedziela  godz.  17.00  Kuźni a   Sokół  Zabrzeg 
15.VI  sobota  godz.  17.00  Jedność  Wieprz    Kuźnia 

Polski  Klu b  Ekologiczny  Koło  w  Ustroniu  zaprasza  na 
zebranie otwarte 4 kwietnia br. (czwartek) o godz. 17.00 do 
Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej  „Leśnik"  w Ustroniu 
Jaszowcu. Prof. Gustaw Michna przedstawi stan środowiska 
w  woj.  śląskim  w  latach  19992000,  na  podstawie  badań 
prowadzonych  przez  szereg  śląskich  placówek  naukowo
badawczych. 

Jako sie mocie ludeczkowie 
Downo  nie pisa/ach,  bo fort  móm jakómsikej  pilobe.  A  dyć 

przeca  wszycki  starki  wiedzom,  że  na  nic  ni ma  czasu jak  sie 
wnuki  bawi. 

Ale chcialach  sie  Was loto spytać,  czy też prziuw ożyliście  jak 
moc  psów  szolónto  sie  po  naszych  cestach?  Przeca  kaj  sie 
podziwosz,  to jedyn  abo  dwa  kundle  sie  plyntóm,  a  holofióm 
jak sto  dioblów. 

Loto baji kole wielkich  dómów. Kiery  teryndy przechodzi,  to 
wiy, że dycki  tam góni pore jakichś  i kej  wygłodniałych  kundli. 
Póki  sie  miyndzy  sobóm  żeróm,  to  pól  biydy,  ale  jak  tak 
doskoczóm  do jakigo  bajtla  co  tam  teryndy  idzie do szkoły,  to 
nieszczyńści  bydzie  gotowe. 

A i mie starom  babe psy dopadły.  Łoto łóńskigo  tydnia  szłach 
z  kónzumu  kole  tych  wielkich  dómów  z pełnymi  torbami.  W 
jednej  taszce  było  półdrugo  kiła  łowiynziny  na  niedziełnóm 
polywke,  leberka,  precwórszt,  no  to  se  rozwoźcie  jako  to 
woniało.  W drugi taszce smyczy lach chlyb  iżymle,  tóż jak  szłach 
kole  tych psów  i jak  skoczyły  do  tej  torby  z miynsym,  loch  sie 
ani  ni  miała  jako  łobrónić.  Dwa  zgłodniałe  psy  do  mnie 
doskoczyły,  a jo  wylynkano  wrzeszczym:  Ludzie pumocy,  dyć 
mie  ty zwiyrzoki  zeżeróm!!! 

Ale katać  leż tam, jedyn  chłop z cygałetlóm  stoi w Ioknie i sie 
śmioł.  Tóż co miałach  robić, psy  taszke  z miynsym  mi  porwały, 
uratowałach  jyny  chlyb  z żymlóm.  Kapkę  to  było  mało  dlo 
rodziny  na niedziele,  no ale bezpański  psy se pojadły,  bo  ciepły 
sie  na to jakby  cały  tydziyń  nie żrały.  Jo już  tam kole  wielkich 
dómów  z  taszkóm  miynsa  nie pujdym,  no ale  co  to bydzie  jak 
na  inszej ceście  zaś głodne  psy  spotkóm  ? Jewka 

Bladnice  Dolne  k/Ustronia 

Informacja: 

POZIOMO:  l ) samochodowa  rzeka.  4)  kowbojska  broń. 
6) szumny pod nosem, 8) napój alkoholowy, 9) wiosną w polu, 
10)  kwiecista  gadka,  I I )  dodatek  do  spodni,  12)  przelotne 
wrażenie,  13) srebrna taca,  14) opera G. Verdiego,  15) artysta 
dorabia,  16)  duży  kontynent,  17)  stolica  Grecji,  18)  piłka  za 
linią.  19) kuzynka mewy,  20)  dlajudoków. 

P I O N O W O:  I ) kwiat  ogrodowy,  2) gra  na  giełdzie, 
3) wyrośnięty  talerz, 4)  prawic katedra. 5) znana góralska  ka
pela. 6)  wypad  za miasto,  7)  spodnie  pradziadka,  11)  organi
zacja polityczna,  13)  na wydaniu,  14)  alkohol. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija 2  kwietnia. 

Rozwiązanie Krzyżówki  z nr  9 

E
Nagrodę  30  zł  ot rzymuje  ANNA  F O N I OK 
z Ustronia,  ul. Skoczowska  89.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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