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Rozmowa  z  prezesem  i dyrektorem  Spółki  z  o.o. 
„Hote l  Narcyz" ,  Ryszardą  SzwecWrężlewicz 

Naros ło  wie le  n i epo rozumień  w o k ół  ka tegoryzac ji  hoteli  do
konywanej   w  os ta tn im  czas ie  w  Polsce.  D laczego  Pani  zda
niem  p lacówce  takiej   j a k  „Narcyz "   t rudn o  uzyskać  odpow ied
nią  ka tegor ię  i  p r a w o  do  ok reś lan ia  jej   m ianem  ho te lu? 
Tak,  faktycznie  nieporozumienia  były.  Moim  zdaniem  Ustawa 
winna być tak  napisana, aby nie było możłiwości  indywidualnej 
interpretacji.  W  naszym  konkretnym  przypadku  nie  otrzymali
śmy „gwiazdek"  z powodu  braku  sygnalizacji  alarmowej  ppoż., 
do  wykonania  której  byl  zobowiązany  właściciel  obiektu,  któ
rym jest  KWK  „JasMos"  w Jastrzębiu.  W okresie  kiedy  byli
śmy kategoryzowani  również  inne obiekty na Zawodziu nie mia
ły sygnalizacji.  Wszyscy  otrzymali  „gwiazdki"   my nie. To się 
nazywa  równość  podmiotów,  ale tylko w polskim  prawie.  Spra
wa znalazła  epilog w sądzie. 
Dlaczego  „Narcyz" ,  ob iekt  o  us ta lonej   renomie,  będz ie  sprze
d a n y? 
Renoma „Narcyza"  to wynik  ciężkiej pracy  ludzi  zatrudnionych 
w naszej  Spółce,  która  dzierżawi  ten  obiekt.  Właściciel  podjął 
decyzję o  jego sprzedaży,  uważam, że słusznie,  ponieważ  budy
nek wymaga remontu, modernizacji. Właściciel  tego remontu  nie 
wykona,  my jako  dzierżawca  również  nie,  więc jedyne  wyjście 
to sprzedać  i  inwestować. 
Jak  widzi  Pani  na jb l i ższe  p e r s p e k t y wy  ho te lu? 
Obiekt  na pewno zostanie  sprzedany.  Są osoby,  które  interesują 
się  kupnem.  W najbliższym  czasie  zostanie  ogłoszony  przetarg 
w prasie. 
Reszta zależy od nowego właściciela,  od  tego w jaki sposób  bę
dzie on widział przyszłość obiektu.  Może prowadzić  działalność 
rehabilitacyjną,  sanatoryjną  bądź  hotel  na  przyzwoitym  dwu
gwiazdkowym  poziomie z umiarkowanymi  cenami, dobrym  ser
wisem, ponieważ  taką  usługą  zainteresowani  są zarówno  goście 
krajowi jak  i zagraniczni.  Może  skorzystać  z naszych  doświad
czeń, obiekt jest  wypromowany,  więc łatwiej mu będzie  działać 
na rynku  turystycznym. 
A  co  w  nowej   sy tuac ji  czeka  Pani  d o t y c h c z a s o w y c h,  n ie jed
nokro tn i e  w ie lo le tn ich  p r a c o w n i k ó w? 
Niektórzy pracownicy pracowali z nami  jeszcze w KWK  „Mosz
czenica", która była na początku właścicielem hotelu. Potem prze
kształciła  się  ona  w  kopalnię  „JasMos".  Niektórzy  pracują  w 
„Narcyzie"  od  początku jego  istnienia,  od  lat 70.  Wszyscy  pra
cownicy otrzymali  wypowiedzenia,  ale wierzę, że nowy  właści
ciel  p rze jm ie  ich  i  nie  będz ie  szukał  nowych.  Tym  bardz ie j,  że 
dotychczasowy  personel  „Narcyza"  to dobra,  wykwalifikowana 
kadra z ustaloną  renomą, która  pracowała  z właścicielami  Spół
ki „Hotel Narcyz" na sukces tego obiektu  i nie należy  marnować 
ich  potencjału.  Byłoby  sporym  błędem  ze  strony  nowego  wła
ściciela, gdyby  tego nie  wykorzystał. 
Jak i e  w y m a g a n ia  musi  spe łn iać  k toś  chcący  z a i n w e s t o w ać 
w  „Narcyza" ?  Czy  to  ty lk o  kwest ia  p r o p o n o w a n ej   za  ob iekt 
ceny 

(cd.  nasíi:  2) 

Matura w Technikum.  Fot. R. Tomica 

W  bieżącym  roku  szkolnym 
Technikum Mechaniczne w Us
troniu  ukończyło  45  uczniów. 
Do matury  przystąpiły 44  oso
by, w tym  trzy z  lat ubiegłych. 

Na  pisemnym  egzaminie 
z języka polskiego najwięcej, bo 
aż 24 osoby wybrały temat pier
wszy:  „ W  dziejowej  mowie 
0 Bogu słychać trzask  łamanych 
1 na  nowo  składanych  s/ów". 
Słowa  ks.  J.  Tischnera  uczyń 
myślą przewodnią  interpretacji 
utworów literackich  podejmują
cych motyw  Doga.  14 osób wy
brało temat trzeci: Kultura śród
ziemnomorska  jest  źródłem  in
spiracji  dla wielu twórców  lite
ratury.  Interpretując  wybrane 
teksty wyjaśnijjakćfjunkcją  peł
nią  w nich  nawiązania  do  mi
tów greckich  i  rzymskich. 

Jako  drugi  przedmiot  obo
wiązkowy 41 osób wybrało ma
tematykę,  dwie  osoby  histor ię 
i jedna język  angielski. 

Egzaminy ustne  rozpoczyna
ją  się 21  maja. Wszyscy  abitu
rienci  będą  zdawali  język  pol
ski.  Jako  drugi  przedmiot  ust
nej  części  matuiy  w  tym  roku 
aż 40 osób wybrało  matematy
kę,  dwie  osoby  historię  oraz 
dwie język  angielski. 

Tegoroczną nowością jest, że 
do ustnej matury mogą przystą
pić wszyscy zdający, bez wzglę
du na oceny uzyskane  w części 
pisemnej egzaminu. Ostateczne 
wyniki więc po ustnych.(agw) 

przyjdź,  zobacz,  sprawdź 

:

supermarketów  SPAR 

od poniedziałku do soboty od  7.00 do 21.00. 

od poniedziałku do soboty od 7.00 do 22.00 
niedziela od 10.00 do 22.00 



(dok.  ze  sir.  J) 

Oczywiście,  że  nie  tylko  ceny,  chociaż  nie  można  ukrywać,  że 
obiekt  wymaga  zainwestowania  sporego  kapitału.  Oprócz  tego 
potencjalny właściciel  powinien  określić jakie są jego plany  i co 
zamierza  osiągnąć w efekcie swoich  działań. 
Czy  inwestorowi  nie  byłoby  w  taki m  razie  łatwiej   wybudo
wać  czegoś  nowego  niż  męczyć  się  z  p rzys tosowan iem  do 
współczesnych  wymagań  i  oczek iwań  potencja lnych  kl ien
tów  obiektu  zbudowanego  według  niegdysie jszych  za łożeń? 
Są  na  szczęście  osoby,  które  uważają,  że  taki  obiekt  jak  „Nar
cyz" nie może stać pusty  i należy  zainwestować  w niego  pienią
dze. Nie  wyobrażam  sobie,  żeby  „Narcyza"  spotkał  taki  los jak 
„Maciejkę",  „Narcyza",  który  jest  wypromowany  i ma  renomę 
w kraju,  i za  granicą! 
W  wielu  f i rmach ,  któryc h  „Narcyz "   był  i jest  dotąd  wielolet
nim  i  świetnym  kl ientem,  zapanowa ła  konsternacja,  kiedy 
usłyszano  w  nich,  że  jesteście  „ w  l ikwidacj i" . 
Należy  odróżnić  rozwiązanie  firmy  od jej  upadłości.  Niektórzy 
złośliwi  lub nie  znający tematu  twierdzą,  że  zbankrutowaliśmy. 
Jest  to nieprawda.  Ponieważ obiekt  przeznaczono  do  sprzedaży 
Zgromadzenie  Wspólników  podjęło decyzję  o  rozwiązaniu  fir
my  poprzez jedyną  możliwą  formę  tj.  likwidację.  Nie  ma  ban
kructwa, nie ma upadłości,  nie straciliśmy płynności  finansowej. 
Dla  naszych  kontrahentów  nie  ma żadnego  niebezpieczeństwa. 
Czy  zmiany  przepisów  k iedykolwiek  były  na  korzyść  bory 
ka jących  się  z  rzeczywis tośc ią  i  b iu rokrac j ą  dy rek to ró w 
obiektów  ho te lowowczasowych? 
Nigdy  nie  zauważyłam  jakichkolwiek  priorytetów  dla  małych  i 
średnich  firm i w dalszym  ciągu się tak nie dzieje. Jesteśmy  trak
towani  tak  jak  każde  przedsiębiorstwo,  a  może  nawet  bardziej 
restrykcyjnie przez wszystkich  kontrolujących naszą  działalność. 
W  jaki m  kierunk u  powinien  iść  rozwój   miasta,  żeby  zapew
nić  stałą  obecność  wczasowiczów  i  turystów  w  Ustroniu? 
Ustroń  powinien  być zdecydowanie  miejscowością  turystyczną. 
Większość  mieszkańców  utrzymuje  się  przecież  z  turystyki. 

R. SzwecWrężlewicz.  Fot. A. Gadomska 

Wszyscy  powinni  sobie  to  uświadomić.  Przy  Urzędzie  Miasta 
powinno  powstać  lobby  działające na  rzecz  ruchu  turystyczne
go. Zarząd Miasta, radni, muszą współdziałać z inwestorami  bazy 
turystycznej. Powinniśmy działać wspólnie. Nie może być  mowy 
o  oddzieleniu  interesu  miasta  od  interesu  hotelarzy.  Za  tym 
wszystkim  muszą  iść  inwestycje.  W  tej  chwili  człowiek  przy
jeżdżający do  Ustronia  ma  bardzo  niewiele  możliwości  spędze
nia  wolnego  czasu.  Nie  ma  gdzie.  Nie  ma  zbyt  wielu  atrakcyj
nych  imprez. Nie ma hali  widowiskowej,  basenu.  Baseny  solan
kowe  nie  spełniają  przecież  wszystkich  oczekiwań,  ponieważ 
ktoś,  kto  chce  popływać  rekreacyjnie  nie  pójdzie  raczej  na  ba
sen  solankowy. 
Cóż mówić o wielkich  inwestycjach, skoro  miasta  nie stać na  to, 
żeby na ulicy Zdrojowej zrobić chodnik,  na co czekamy od  wie
lu, wielu  lat.  Nasi  stali  goście,  którzy  każdy  weekend,  święta  i 
wakacje spędzają od kilku  lat w Ustroniu, nie widzą  niestety  żad
nych  budzących  optymizm  rozpoczętych  inwestycji,  które  mo
głyby służyć uatrakcyjnieniu  wypoczynku  w Ustroniu.  Powinny 
tu  przecież  być deptaki,  ścieżki  spacerowe  itp.  Poważną  konku
rencją  będzie dla nas wkrótce  budowany  w Wiśle obiekt  hotelo
wy Gołębieskiego.  Słyszy się, że będzie on wyposażony  w wiele 
atrakcji  i udogodnień  jak  również  profesjonalne  sale  konferen
cyjne.  Podobno  ma  tam  być  nawet  aquapark  i podejrzewam,  że 
po otwarciu  tego  obiektu  mogą  zacząć  się  problemy  z  utrzyma
niem hoteli w Ustroniu.  Wiślański  obiekt jest bardzo duży  i pew
nie  będzie  oferował  przystępne  ceny. 
Co  w  taki m  razie  robić ,  abyśmy  nie  ocknęli  się,  kiedy  ju ż 
będzie  za  późno? 
Trzeba coś zrobić, żeby goście odpoczywający w Ustroniu  mieli 
dokąd pójść, żeby po godzinie 22.00 można było w naszym  mie
ście zjeść godziwy posiłek. Chodzi  też o to, żeby wszystko funk
cjonowało przez cały rok, skoro chcemy, żeby goście przyjeżdżali 
do nas nie tylko w lecie. Wszyscy  w Ustroniu muszą sobie uświa
domić,  że  turysta  jest  najważniejszy,  ponieważ  zostawia  tutaj 
swoje pieniądze.  Dlatego  należy  zadbać  o  to, aby  miał  on  gdzie 
spędzić  czas,  bo  nawet  jeśli  w  hotelu  bardzo  się  staramy  i  za
pewniamy gościom  różne atrakcje, w końcu  goście muszą wyjść 
na  zewnątrz. 
Mało jest  rozreklamowana  czynna przecież cały rok hala  teniso
wa,  a  to  przecież  spora  atrakcja  i oby  inwestycji  tej  rangi  było 
jak  najwięcej, bo właśnie  to przyciąga gości.  Patrząc od  tej stro
ny  zostajemy  w  tyle  za  Wisłą.  Szansą  na  wypełnienie  pewnej 
luki będzie wyłączenie rynku  z ruchu  i stworzenie  tam  komplek
su  gastronomicznorozrywkowego.  Powinno  być  to  prawdziwe 
centrum   bez autobusów  i taksówek,  za  to  z miejscami,  w  któ
rych  będzie  można  miło  spędzić  czas. 
Ustroń  chce  konsekwentnie  być  in iastemuzdrowiskiem,  więc 
temu  trzeba  podporządkować  jego  rozwój . 
Bardzo  często  przyjmujemy gości,  zwłaszcza  z  zagranicy,  któ
rzy  są  zainteresowani  korzystaniem  z  zabiegów  sanatoryjnych, 
wykonywanych  w  Sanatorium  „Równica"  na  wysokim  zresztą 
poziomie.  Mają  one  renomę  i  to  należy  wykorzystać.  Życzyła
bym sobie, aby polskie biura  turystyczne bardziej  zainteresowa
ły się sprzedażą  wypoczynku  w Polsce.  Polacy, którzy mają pie
niądze  najchętniej  wprawdzie  odpoczywają  za  granicą,  często 
jednak  szukają  też  dobrych  obiektów  w  kraju. Należałoby  wy
promować  i  dobrze  sprzedawać  również  miejsca  w  polskich 
obiektach.  Proszę  mi wierzyć,  że naprawdę  nie  mamy  się  czego 
wstydzić.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 

Zaraz  po  wojnie  jednym 
z  największych  cieszyńskich 
przedsiębiorstw  była  Cefana. 
Fabryka  wyspecjalizowała  się 
w produkcji narzędzi  rzemieśl
niczych.  Dzisiaj dosłownie  le
gła w gruzach, bo parę  tygodni 
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temu  budynki  zostały  zburzo
ne.  Będzie  tu  supermarket. 

Na Górze Zamkowej w Cie
szynie  stoi  skromny  pomnik 
Jana Kubisza  autora  „Pamięt
nika starego nauczyciela".  Fun
datorem  był  mieszkający  w 
Kanadzie  cieszyniak  Henryk 
Unucka. 

Ziemia cieszyńska należy  do 
zlewisk  Morza  Bałtyckiego  i 
Morza Czarnego. Zlewisko  te
go  drugiego  tworzy  dorzecze 

Czadeczki  będącej  dopływem 
Kisuczy. 

Europejski  dział  wodny  ma 
długość 22 km. Biegnie od  Ki
czorki przezOchodzitą,  Konia
ków  i Jaworzynkę do  Wawrza
czowego  Gronia. 

Zaborze dawniej należało do 
parafii skoczowskiej  i stanowi
ło  część  Pierśćca.  Nazwę  wy
myślili  chyba  mieszkańcy  tej 
wsi, dla których osada  leżała za 
borem. 

Przyrodnicy  policzyli,  że  w 
nadolziańskim  grodzie  wystę
puje aż395 gatunków  i odmian 
drzew  i krzewów.  Najczęściej 
przywędrowały  z  daleka.  Ro
dzime  stanowią  ledwie  10 
proc. 

Bardzo  popularny  w  kraju 
rajd  samochodowy  „Cieszyń
ska Barbórka" obchodzi w tym 
roku  jubileusz  30lecia.  Dzia
łacze Automobilklubu  już pro
wadzą przygotowania do  listo
padowych  zawodów.  (nik ) 



KRONIK A  POLICYJN A 

8/9.05.2002  r. 
W nocy dokonano kradzieży  krze
wów ozdobnych ze szkółki przy ul. 
Szerokiej. 
9.05.2002  r. 
W opuszczonym  budynku przy ul. 
Akacjowej  znaleziono  zwłoki 
dwóch  mężczyzn    mieszkańca 
Ustronia  i  bezdomnego.  Trwają 
czynności mające doprowadzić do 
ustalenia przyczyny  zgonu. 

11.05.2002  r. 
Mieszkanka  Rybnika  powiadomi
ła  policję  o  włamaniu  do  domku 
przy  ul.  Wczasowej.  Skradziono 
cza j n i k  bezprzewodowy. 
11.05.2002  r. 
O godz.  18 personel sklepu Albert 
zatrzymał  mieszkańca  Cieszyna 
kradnącego artykuły  spożywcze. 
11.05.2002  r. 
O godz. 20.30 na ul. Sanatoryjnej 
dwóch  mężczyzn  wyrwało  toreb
kę spacerującej mieszkance  Kato
wic.  (ws) 

6.05.2002  r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano przy ul. Grabowej, gdzie 
prowadzone są prace w pasie dro
gowym. Stwierdzono brak stosow
nego  oznakowania.  Przeprowa
dzono rozmowę z osobą  odpowie
dzialną  i znaki zostały  ustawione. 
7.05.2002  r. 
Kontrola porządkową w  I lermani
cach.  W jednym  przypadku  wy
znaczono termin zawarcia  umowy 
na wywóz śmieci  z posesji. 
8.05.2002  r. 
Interweniowano w jednym z punk
tów  handlowych  na  rynku,  gdzie 
wydano  nakaz  na  wywóz  śmieci 
i zapowiedziano ponowną  kontro
lę w niedługim  terminie. 
8.05.2002  r. 
Interweniowano przy ul. Uzdrowi
skowej w sprawie zakłócania  spo
koju  publicznego  przez  puszcza
nie bardzo głośnej muzyki.  Skoń
czyło  się na  upomnieniu. 
8.05.2002  r. 
Udział  w  akcji  zabezpieczenia 
miejsca na rzece  Wiśle, gdzie  do
szło  do  tragicznego  wypadku 
w którym  utonął  człowiek. 
9.05.2002  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Źródla
nej  gdzie  prowadzone  są  prace 
w  pasie  drogowym.  Kierowniko
wi  budowy  nakazano  natychmia

stowe  wyjaśnienie  w  sprawy 
w  UM  , co zostało  wykonane. 
10.05.2002  r. 
Po otrzymaniu zgłoszenia  interwc
niowano  na  posesji  przy  ul.  3 
Maja. Z okna budynku  bezpośred
nio na chodnik  wystawała  rozbita 
szyba.  Po  rozmowie  z  lokatorem 
szyba została  usunięta. 
11.05.2002  r. 
Na wniosek mieszkańców bloku nr 
9  na os.  Manhatan  interweniowa
no w sprawie wypuszczania  psów 
bez opieki. Dwa psy, których  wła
ścicieli nic udało się ustalić, zabra
no do Schroniska dla Psów w Cie
szynie. Jednego z właścicieli  psów 
ukarano  mandatem  50  zł  za  wy
puszczanie psa  bez  opieki. 
12.05.2002  r. 
Kontrola  osób  prowadzących 
handel  obwoźny.  W dwóch  przy
padkach  nie przestrzegania  norm 
obowiązujących  w  handlu  zaka

^ Q i M i M i a V  J 

zano  działalności.  (agw) 

43450 USTROŃ 
ul. Ogrodowa 9A 

telJfax (033) 8S4 36 40 
tel.Kom. 0603745592 

Kok założenia  1989 

KSEROKOPIARK I 

O  KSEROKOPIE:  A4    AO  O LASER  KOLOR 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Bronisław  Bukowczan  61  lat 
Jan  Pęczek  55  lat 
Dariusz  Polok  20  lat 
Mart a  Postrzednik  85  lat 

ul. Armii  Krajowej 7 
ul.  Konopnickiej  38 
os.  Manhatan  IÓ/2 
ul.  Lipowska  52 

3  maja obok  innych  kombatantów  zaszczytny  tytuł  Weterana 
Walk o Wolność  i Niepodległość Ojczyzny otrzymał  Franciszek 
Korcz, członek Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sil Zbroj
nych na Zachodzie,  którego nazwisko  pominęliśmy  w naszej  re
lacji  z uroczystości  nadania  Patentów  pod  Pomnikiem  Pamięci. 
Przepraszamy  za to  przeoczenie. 

18 maja ZDZ  Katowice,  Rejonowy  Ośrodek  Kształcenia  Za
wodowego  w Ustroniu  ul. Stawowa  3 organizuje „Dzień  Otwar
ty" od  10.00 do  16.00.  Organizatorzy  udzielają  pełnej  informa
cji, umożliwiają bezpłatną jazdę samochodem szkoleniowym, ser
fowanie w Internecie, gry  komputerowe. 

Taki znak drogowy stoi w Ustroniu na dwupasmówce przed skiyy
żowaniem z ul. Cieszyńską  i  informuje, że najbliższy hotel jest  od
dalony o  10 km. Coś się chyba komuś pomyliło.  Fot. W. Suchta 

W związku  z pojawieniem  się w obiektach  gastronomicznych 
osób przedstawiających się  jako „pracownicy  Sanepidu"  Powia
towy  Inspektor  Sanitarny  w Cieszynie  informuje: 

Pracownicy  Powiatowej  Stacji  SanitarnoEpidemiologicznej 
przed  przystąpieniem  do kontroli  okazują  legitymację  służbową 
i stałe moje upoważnienie do wykonywania  czynności wynikają
cych  z Ustawy o  Inspekcji  Sanitarnej. 

Pobierając  próby  żywnościowe  i przedmiotów  użytku  zosta
wiają  protokół  stanowiący  druk  ścisłego  zarachowania.  Każda 
kontrola  kończy  się podpisaniem  protokołu  z kontroli  i wpisem 
do książki kontroli sanitarnej. Jeden egzemplarz protokołu  pozo
staje w obiekcie.  Każdy  inny tryb postępowania  powinien  wzbu
dzać podejrzenie  i powodować  zgłoszenie  takiego  faktu  Policji. 

Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Cieszynie 
Teresa  Walga 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza  na  wernisaż  wysta
wy pt. „Patroni  Polski  i Europy w sztuce  ludowej" zorganizowa
nej  przez  Regionalny  Ośrodek  Kultury  w  BielskuBiałej.  Stali 
uczestnicy muzealnych spotkań niejednokrotnie mieli okazję po
dziwiać  interesujące ekspozycje  przygotowane  przez  tą  instytu
cję. Popularyzowana  obecnie ekspozycja  to ponad  60  rzeźb  wy
konanych  w  drewnie  przez  wielu  artystów  Podbeskidzia  wraz 
z  informacjami o poszczególnych  patronach. 

Wernisażowi  będzie  towarzyszyć  koncert  poezji  śpiewanej 
w wykonaniu  Marcina  i Szymona  Marszalków z Ustronia,  którzy 
są  uczniami  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Wiśle  i  laureatami 
powiatowego  Konkursu  Recytatorskiego.  Wszystkich  zaintere
sowanych  zapraszamy  na  spotkanie  w  dniu  17  maja  (piątek) 
o godzinie  17.00.  Wystawa  będzie czynna do  15 czerwca. 

Przed  kontrolą  Straży  Miejskiej?  Pot.  W.  Suchta 

SKI  A I )  P R O M O C Y J N Y 
NOWEJ.  FIRMOWEJ  ODZIEŻY 

d a m s k i ej  i  m ł o d z i e ż o w ej 

O  W  W  CENACH  PRODUCENTA 
Usl roń.  I I I.  I Xi s/.y ri sic i ego  70  A 

godziny olunrein: pnp!  9.00  17.00  soiolr  9.00    15.00 
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Pierwsze  obchody  Święta  Ludowego  zorganizowano  4  kwiet
nia  1904  r. w  110tą  rocznicę  bitwy  pod  Racławicami.  Dzień  ten 
ustanowiono uchwalą  Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa  Lu
dowego  „Piast"  po  to,  aby  zdecydowana  większość  narodu  pol
skiego jaką  stanowili  wtedy  chłopi,  miała  swoje  własne  święto. 
Aby przypomnieć  narodowi  o tym, że ci co „Żywi ą  i Bronią" jak 
było napisane na kościuszkowskich  sztandarach, też powinni  mieć 
swoje  prawa. 

Wtedy  pojawiło się  także  sztandarowe  hasło  ruchu  ludowego, 
które później stało się zawołaniem  polskiej wsi: „władza,  ziemia 
i oświata  dla  ludu". 

Na Kongresie Stronnictwa  Ludowego w  193 I r. podjęto uchwa
lę, ustanawiającą Święto Ludowe w drugim dniu Zielonych  Świą
tek, w dniu  Zesłania  Ducha  Świętego. 

Zielone Świątki były  radosnym  świętem  rolników  i wsi,  trwały 
dawniej  dwa  dni.  Zwyczajowo  w  tycli  dniach  na  wsi  i w  mia
steczkach  zdobiono  zielenią  drewniane  domy,  dworki,  miejskie 
kamienice,  kapliczki,  krzyże  przydrożne,  wiejskie  kościółki 
i  kościoły  w  mieście.  Majono  gałązkami  lipy,  brzozy,  wierzby 
i  buczyny.  Zatykano  zielone  gałązki  za  drzwi,  zdobiono  kwie
ciem  święte  obrazy. 

Ciężki  kawałek  chleba w górach.  Pot. W. Suchta 

Z  Zielonymi  Świątkami  wiąże  się  także  zwyczaj  palenia  wie
czorami  ognisk  i smażenia  tradycyjnej jajecznicy. 

Uroczystości  z  okazji  Święta  Ludowego  organizowane  przez 
ruch  ludowy  trwają  nieprzerwanie  do  dnia  dzisiejszego  mimo 
mrocznych  lat drugiej wojny światowej oraz próby  zawładnięcia 
tym  Świętem  przez władze  komunistyczne  w okresie  PRL. 

PSL jest  kontynuatorem  dokonań  chłopów  w pracy  i w  walce, 
pomnażając dorobek  ruchu  ludowego,  który  został  zapoczątko
wany wraz z utworzeniem  w  1895 r. Stronnictwa  Ludowego. 

Obchody  Święta  Ludowego  to czas  na  refleksję nad  przeszło
ścią  i przyszłością,  to czas wspólnej  zabawy. 

W  najbliższych  dniach  przypada  kolejna  rocznica  wolnych 
i demokratycznych  wyborów  czerwcowych  w  1989 r., które  roz
poczęły  proces  transformacji ustrojowej  państwa. 

Zbliżające się  wybory  samorządowe  dają  obywatelom  możli
wość  skorzystania  ze  swojej  największej  broni  jaką  jest  kartka 
wyborcza  i akt  glosowania. 

Apelujemy o  liczny udział  i poparcie  najlepszych  kandydatów, 
tak aby na poziomie gminy, powiatu  i województwa dobrze, efek
tywnie  i trafnie wydawane  były  pieniądze  publiczne.  Uważamy, 
że ogromną  szansą  dla  rozwoju  Polski  i walki  z  falą  bezrobocia 
jest  integracja  z Unią  Europejską ale  pod  warunkiem,  że nastąpi 
to na zasadach  równości  wszystkich  ich  członków. 

Nadal aktualne w tych dniach sąslowa Stanisława  Mikołajczy
ka „nie  traćcie  wiary  w  lepszą  przyszłość  Polski..." 

Zarząd  Miejski  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  w  Ustroniu 
zaprasza  mieszkańców  miasta  i kuracjuszy  na tradycyjne  Święto 
Ludowe, które odbędzie się na polu  biwakowym  w Ustroniu  Do
bce  18 maja 2002  r. (sobota) o godz.  15.00.  W programie  występ 
Estrady  Regionalnej „Równica"  z  Ustronia. 

Zarząd  Miejsk i  PSL   Ustroń 
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Samochody  stoją   ludzie wybrali  rowery. Chętnych  na rajdzie nie 
powinno brakować.  Fot. W. Suchta 

W niedzielę  19 maja odbędzie  się  VI  Rodzinny  Rajd  Rowero
wy. Start  o godz.  10.30 na stadionie  KS  KuźniaInżbud,  tam  ró
winież  meta  o godz.  14.30.  Na  trasie  przewidziano  odpoczynek 
w  Izbie  Regionalnej  „U  Brzezinów"  w  Cisownicy.  W  tym  roku 
rowerzyści  do przejechania  będą  mieli  ok. 20  km. Zgłoszenia  od 
15 do  17 maja w godz.  8.0015.00  w  Urzędzie  Miasta,  Rynek  I, 
pok.  nr 2  wpisowe  8 zł od  osoby, a  także  w dniu  rajdu w godz. 
9.0010.00 w biurze Rajdu na stadionie  KS KuźniaInżbud   wpi
sowe  12  zł  od  osoby.  Wpisującym  się  w  terminach  wcześniej
szych organizatorzy zapewniają koszulki  rajdowe, wszystkim  zaś 
grochówkę  na mecie.  (gw) 

BRE Bank  potentat polskiej  finansjery, będący autorem  wielu 
spektakularnych  przedsięwzięć  kształtujących  oblicze  polskiej 
gospodarki   dokonuje przegrupowań  i zwiera  szeregi  przed  ko
lejnymi  działaniami  świadczącymi  o jego  zdolności  do  ekspan
sji. Z satysfakcją  odnotowujemy,  że  na  posiedzeniu  26  kwietnia 
Rada  Nadzorcza  BRE  Banku  powitała  w  swym  gronie  promi
nentna przedstawicielkę  biznesu z naszego miasta prezes  Mokate 
Teresę  IMokrysz . 

Poproszona o skomentowanie  przyjętej niedawno nominacji do 
Rady Nadzorczej  BRE  Banku  T.  Mokrysz  oświadczyła: 
  Czuję  się  zaszczycona  tym  wyróżnieniem,  bo  tak  chciałabym 
traktować  swe  powołanie  do  Rady  Nadzorczej.  Mam  jednocze
śnie  świadomość  wielkiej  odpowiedzialności,  jaka  wiąże  się 
z pełnieniem  tej  nowej  dla  mnie  roli.  Wierzę jednak,  że  wiedza 
o  rynku  i jego mechanizmach  zdobyta  w Mokate okaże się  przy
datna  również w BRE  Banku.  (eh) 

T. Mokiysz uczestniczy  także  w  imprezach  miejskich. Na zdjęciu 
wręcza  Puchar  Mokate A. Kolasie po zawodach  w skoku  o  tyczce 
na ustrońskim  rynku.  Fot. W. Suchta 



W  Ustroniu  powstaje  Samoobrona 

8 maja w „Casablance" odbyło się zebranie Zarządu Powiatowej 
Rady  Programowej  Samoobrony  RP.  Partia  ta  dopiero  się  w  na
szym powiecie organizuje  i właśnie sprawom organizacyjnym  po
świecone było zebranie, które prowadził  prezes  PRP  Samoobrony 
Wiesław  Wysocki,  będący  również  radnym  powiatowym.  Dość 
licznie w Zarządzie są  reprezentowani  ustroniacy:  wiceprezesami 
są  Adam  Jurasz  i  Ludwi k  Gogółka,  zaś  rzecznikiem  prasowym 
Marek  Gogółka.  Dlatego  może  dziwić  stwierdzenie  A.  Jurasza, 
że  w  Ustroniu  szanse  w  wyborach  mają  przede  wszystkim  takie 
partie jak  SLD  70% głosów  i PSL   30%. 

Dyskutowano  głównie  nad  tworzeniem  gminnych  i miejskich 
rad programowych,  które byłyby podstawowymi  komórkami  par
tii . W Ustroniu sąjuż następni chętni  to tworzenia  Miejskiej Rady 
Programowej. Ustalono też, że członkami  Samoobrony w powie
cie  cieszyńskim  mogą  być  tylko jego  mieszkańcy.  Obecnie  no
wych członków  przyjmuje Powiatowa  RP, po powstaniu  struktur 
w gminach  one będą  się  tym  zajmować. 

Sporo dyskutowano o zbliżających się wyborach samorządowych. 
Ryszard  Wiśniewski  z Zebrzydowic  stwierdził,  że  do  wyborów 
w jego gminie najlepiej iść w koalicji z SLD, UP i PSL. W. Wysoc
ki  i A. Jurasz kategorycznie na to stwierdzili, że nie ma takiej moż
liwości.  Samoobrona  idzie  do  wyborów  sama.  Trzeba  zaistnieć 
w swoich środowiskach. Takie jest stanowisko władz partii.  Koali
cje są możliwe,  ale  po wyborach.  Podkreślano  też, że  należy  wy
strzegać się  ludzi zamierzających skompromitować  partię, a mogą 
oni być nasłani  z prawicowych  ugrupowań. Nie należy się też wi
kłać w jałowe spory o przeszłość,  a docierać  do  ludzi. 
 Na dzień dzisiejszy  ludzie szukają trzeciej alternatywy  stwier
dził jeden  z  dyskutantów. 

Jak poinformowali  działacze  Samoobrony  istnieje duże  praw
dopodobieństwo,  że  pod  koniec  czerwca  Ustroń  odwiedzi  An
drzej  Lepper.  Planuje się spotkanie  w  „Prażakówce". 

Na zakończenie  wręczono  cztery  pierwsze  legitymacje partyj
ne  Samoobrony  w powiecie  cieszyńskim.  Otrzymali  je:  W.  Wy
socki z Cieszyna oraz ustroniacy: A. Jurasz,  L. Gogółka  i M. Go
gółka 

Po zebraniu  poprosiłem  A. Jurasza  o krótką  roztnowę: 
Dlaczego  zdecydował  się  Pan  na  Samoobronę? 
Od  dłuższego  czasu  nie  mogę  patrzeć  na  to  bandyetwo,  które 
dzieje się w naszym  kraju. Ludzie,  którzy  walczyli  o  Polskę  nie 
mogą  godnie  żyć,  nie  mogą  kupić  lekarstw,  nie  wiem  czy  mają 
pieniądze  na  porządny  pochówek.  Ludzie  wspomagający  party
zantkę,  poniewierani  poza  granicami  wracali  tu,  bo  wierzyli 
w przyszłość.  Dzisiaj są  niczym,  natomiast  ci,  którzy chcą  robić 
kariery, mają powiązania  mafijne, a wiedzieli  gdzie  się  wkręcić, 
komu  rękę  podać,  dziś  rządzą  tym  krajem.  Dużo dziś jest  ludzi, 
którzy  poszli  tylko  po  to  do  polityki,  by  zrobić  karierę,  by  się 
dorobić. 
Może  do  Samoobrony  idą  z  tych  samych  powodów? 
Proszę  mi pokazać  takich  ludzi  z Samoobrony.  Proszę  zobaczyć 
historię Samoobrony. 53 posłów wprowadził do Sejmu jeden  czło
wiek   Andrzej  Lepper. 
Podczas  zebrania  stwierdził  pan,  że  nie  macie  tu  zbyt  wiel
kich  szans.  Na  co  więc  liczy  pan  w  Ustroniu? 
Dlatego  się  organizujemy,  by  wyjść  do  ludzi,  zaprosić  ich,  by 
naprawdę  zobaczyli  jak  to wygląda  za  kulisami.  Dowiaduję  się 
z  prasy,  że  Samoobrona  to  karierowicze,  ludzie  niewykształce
ni,  chamy  i chłopi.  Jeżeli  ktoś  się  wgłębi  w  to  co  reprezentuje
my, to zmieni  zdanie.  Poza tym  jesteśmy  przez media  dyskrymi
nowani. Powiem dlaczego. Gdy  15 lat temu słynny uczeń J. Sach
sa L. Balcerowicz został ministrem  finansów, podniósł  oprocen
towanie  o  200%.  Niech  pan  powie,  gdyby  był  pan  rolnikiem, 
wziąłby  pan  wtedy  kombajn  za  200.000.000  zł  a miałby  zapła
cić  500.000.000  zł,  to  ile  ziemia  ma  na  to  dać  kwintali  zboża 
z  hektara. 
Jak  pan  sobie  wyobraża  kontakt y  z  mieszkańcami? 
Jako  Samoobrona  mamy  siedzibę  i  będziemy  pełnić  dyżury, 
a  szczegóły  ogłosimy  w  prasie.  My  chcemy  zrobić  to,  żeby  sta
ruszka  miała  pewność jutra  i pieniądze na  lekarstwa,  by nie  stała 
w kolejce w aptece  i nie pytała:  „Czy  tego  lekarstwa  za  15 zł  nie 

Legitymację  Samoobrony  od  prezesa  Wiesława  Wysockiego  od
biera Adam Jurasz.  Fot. W. Suchta 
da się kupić za 3 zł. Chcemy  zmobilizować  młodzież,  mieć z nią 
kontakt,  żeby  zmienić  mieszkańcom  Ustronia  pogląd  na  Samo
obronę.  Dopóki  Samoobrona  będzie dyskryminowana  przez me
dia,  to przez spotkania,  kontakty  będziemy  chcieli  to  naświetlić. 
Chcemy  powołać  Radę  Młodzieżową  Samoobrony  powiatu  cie
szyńskiego  oraz  oddziałów  gminnych.  Chcemy  powiedzieć  lu
dziom co  trzeba zrobić, żeby ponownie do Ustronia przyjeżdżali 
turyści. Będziemy  pytać, dlaczego jest  tak, a nie  inaczej  i dlacze
go  za  błędne  decyzje  nikt  do  dnia  dzisiejszego  nie  odpowiada 
finansowo, ale  również karnie.  Wojsław  Suchta 

W  dawnym 

Kontynuujemy  prezentację  fotografii  z  przeszłości  Zakładów 
Kuźniczych.  Jest  to  wnętrze  kuźniczej  hali  w  1937  r.  podczas 
montażu  miota  „Eumuco".  Warto zaznaczyć,  że ostatnie  pięcio
lecie przed  wybuchem  II wojny  światowej  był  to czas  korzystny 
dla Fabryki. Od  1935 r. jej dyrektorem  był  inż. Jan Jarocki,  który 
od  1932  r. był  zatrudniony  tam  na kierowniczym  stanowisku. 

Długoletni  pracownik  Kuźni, Gustaw Szczepanek,  który w tym 
zakładzie na różnych stanowiskach  przepracował  łącznie 52  lata, 
w swoich pamiętnikach, znajdujących się obecnie w Muzeum  Hut
nictwa  i Kuźnictwa  zanotował  pod  r.  1932: 

„ W  tym  roku  odszedł  dyrektor  Szwarc,  Niemiec,  który  był  20 
lat dyrektorem  Fabryki  w Ustroniu.  Miejsce ustępującego Niem
ca  zajmuje nareszcie  inż. Jan  Jarocki,  Polak,  który  poprowadził 
fabrykę na właściwe  tory. Odtąd  bezrobocie  stale  się  zmniejsza
ło, a pracy było coraz więcej."  Lidi a  Szkaradnik 

5  Gazeta  Ustrońska 



8 maja po godz.  16.00 na pierwszym  progu  na  Wiśle  pod  mo
stem  przy  Kuźni  utonął  dwudziestoletni  mieszkaniec  Ustronia. 
Do  tragedii  doszło  w  miejscu  przy  progu  rzecznym  podmytym 
przez wodę. Woda przepływała tam sporym strumieniem  spodem, 
właśnie pod progiem.  Według relacji świadków  dwudziestolatek 
sam wskoczył  do wody zamierzając przepłynąć pod  progiem. W 
wypłukanym  miejscu  pozostało jednak  stalowe  zbrojenie  i to w 
nim się zaklinował.  Dodatkowo jego prawa ręka znalazła się pod 
korzeniem.  W tej sytuacji nie  miał szans na wydostanie  się z po
wrotem. Musiałby poza tym walczyć z silnym prądem wody wpły
wającej w dziurę pod  progiem. 

O godz.  16.35 zgłoszenie  o wypadku  otrzymuje Jednostka  Ra
towniczoGaśnicza z Polany. Przybywają na miejsce strażacy, przy
bywa też pogotowie. Przystąpiono do akcji. Lekarz stwierdza zgon. 
Usilne próby wydobycia człowieka spod tamy okazują się bezsku

Fot. W. Suchta 

Dziur a 
Przyjechałem  do  rodzinnego  Ustronia  na  długi  weekend. 

Szwagier,  jak  zwykłe,  poszedł  od razu  nad  Wisłą na ryby.  Wrócił 
po godzinie  mokry  jak  szczur,  chociaż  świeciło  słoneczko: 

,, Wpadłem  w dziurą  powyżej  progu  wodnego,  zaraz  kolo  mo
stu  przy  Kuźni.  Zanim  się  obejrzałem  siedziałem  w  wodzie  po 
kark.  Wpadnie  dziecko  to  będzie  źle,  prąd  wtłoczy  go  pod  be
ton,  samo  może  nie  wyjść  " — poszedł  się  suszyć. 

Dziurę  widać  nawet  z mostu,  nie  wygląda  okazale.  By  dobrze 
się jej  przyjrzeć  najlepiej  spenetrować  ją  własnym  ciałem,  tak 
jak  uczynił  to  niechcący  szwagier. 

Poszedłem  do  Urzędu  Miasta.  Młody  i sympatyczny  urzędnik 
wyjaśnił  mi  co  następuje: 

Problem  dziur,  czyli  tzw.  niecek  w  Wiśle jest  znany.  Zostanie 
kompleksowo  rozwiązany  wraz  z  regulacją  całego  odcinka  Wi
sły, która ma się rozpocząć  we wrześniu.  Odpowiada  za to  wszyst
ko urząd z Pszczyny  (nazwy nie zapamiętałem).  Mieliśmy już  sporo 
interwencji.  W Nierodzimiu  na przykład,  niedaleko  parkingu,  jest 
w  Wiśle niecka  głęboka  na  4 metry.  Urząd  Miasta  nie  ma  środ
ków  na  usuwanie  lego  typu  zagrożeń.  Można  by  to zrobić,  pod 
warunkiem,  że  tamten  urząd  z  Pszczyny  zwróci  nam  poniesione 
nakłady.  A jeżeli  nie odda  to co?  To każdy  może  nam  zarzucić,  że 
wydaliśmy  środki  niezgodnie  z przeznaczeniem.  Tablice  ostrze
gawcze  są  niszczone  przez  wandali. 
  No  dobrze   powiedziałem.    A jeżeli  rzeczywiście  utopi  się 
tam  dziecko?  To co  wtedy? 
  Rodzice  są  odpowiedzialni  za  bezpieczeństwo  dzieci.  Taką 
mamy  wykładnię,  na  ulicy  też  może  zdarzyć  się  wypadek. 

Wyszedłem  z  mieszanymi  uczuciami.  Zgoda,  rodzice  odpo
wiadają  zawsze.  Ale  na  ulicy  przynajmniej  widać  zagrożenie, 
wszyscy  wiedzą,  że  po  ulicach  jeżdżą  samochody.  Natomiast 
nikt,  a  szczególnie  przyjezdni,  nie  dojrzy  zagrożenia  iv  rzece. 

teczne. Strażacy stosują różne metody i wszystko na nic. Bierze się 
pod  uwagę  rozbiórkę  betonowego  progu.  Postanawiają jednak  o 
wypadku  poinformować  specjalistyczną jednostkę  z  Rybnika.  O 
godz.  19 przyjeżdża trzech nurków. Jeden nurkuje, drugi go aseku
ruje. Okazuje się, że prąd wody w dziurze jest  tak silny, że straża
kom trudno utrzymać kolegę. W końcu udaje się wydostać ciało na 
powierzchnię.  W akcji  uczestniczyły jednostki  ratowniczogaśni
cze z Ustronia, Skoczowa  Rybnika oraz jednostki OSP z Ustronia 
Centrum  i Nierodzimia.  Po  akcji  postanowiono  zasypać  dziurę. 
Miasto załatwiło betonowy gruz. Strażacy przywieźli go całą przy
czepę,  po  czym  umieszczali  w  dziurze  i przesypywali  żwirem. 
Dziura była  takich  rozmiarów,  że zmieściła się w niej pełna  przy
czepa trylinek  i innych  betonowych  elementów. 

Jak  informuje zastępca  komendanta  JRG  w Polanie  Mirosław 
Melcer  problem  podmytych  progów  na  Wiśle  rozpoczął  się  po 
powodzi  w  1997 r. Okresowe  wysokie stany wody w następnych 
latach  tylko sytuację pogorszyły.  Innym zagrożeniem  są wysepki 
na środku  rzeki. Powodują one przy podwyższonym  stanie wody 
podmywanie  brzegów  i tworzenie  się  tak  głębokich  dziur  zala
nych  wodą.  To  także  bardzo  niebezpieczne  miejsca.  M.  Melcer 
dodaje,  że  w  coraz  mniejszym  stopniu  jesteśmy  zabezpieczeni 
przed  wylewami  Wisły  a  to  z  powodu  uszkodzonych  progów  i 
braku  robót  przy  pogłębianiu  rzeki. 

Wisłą  w  Ustroniu  zarządza  regionalny  inspektorat  Zarządu 
Gospodarki  Wodnej. 

List  publikowany  poniżej przyszedł  do  naszej  redakcji  tuż po 
długim  weekendzie.  Przypomnijmy,  że  przed  dwoma  laty,  rów
nież po długim  weekendzie w naszej gazecie ukazał się  list doty
czący  podmytych  progów  na  Wiśle.  Wówczas  chodziło  o  drugi 
próg pod mostem przy Kuźni, a czytelniczka pisała m.in.:  Dziura 
jest  w takim  miejscu,  że zagraża  kąjiiącym  się  tam dzieciom.  Ma 
co najmniej  2 metry  głębokości.  Jeżeli  wpadnie  tam dzieciak  ma 
niewielkie  szanse,  aby  się  wydostać. 

Sprawa zasypania  dziury  trwała wtedy  kilka dni.  Wszyscy  od
syłali  do zarządzającego Wisłą.  Niestety  nie  ma on  swego  biura 
w Ustroniu  i trudno  mieszkańcom  do niego  trafić. 

Wojsław  Suchta 

którą  co  kawałek  można  przejść  na  drugą  stronę  tzw.  suchą 
stopą. 

Zbliżają  się  wakacje  i jak  co  roku  dzieci  będą  się  bawić  nad 
Wisłą. Jedne  pod  dobrą  opieką  inne pod  gorszą  jeszcze  inne  w 
ogóle  bez żadnej  opieki,  i to niezależnie  od  tego  czy  nam  się  to 
podoba  czy  nie.  Zabronisz  dziecku  pójścia  nad  rzekę  w  gorący 
dzień?  Znajdziesz  czas  by  z  nim  pójść?  Wiesz  zawsze  co  robi 
gdy jesteś  w pracy?  Tym bardziej,  że  żadnego  zagrożenia  poza 
obrzydliwymi  glonami  i potłuczonym  szkłem  nie  widać. 

Problem  dziury  w moście,  drodze,  rzece  będzie  istniał  tak  dłu
go, jak  długo  będą  istniały  mosty,  drogi  i  rzeki.  I żaden  kom
pleksowy  program  go  nie  rozwiąże.  Po  większej  wodzie  poja
wią się  nowe  dziury  w kompleksowo  wyregulowanej,  bezpiecz
nej  Wiśle, po  ostrej  zimie  pojawią  się dziury  w dopiero  co  wyre
montowanej  nawierzchni.  Życie  jest  procesem  dynamicznym 
i wymaga  od  nas  nieustannych  reakcji. 

Wiele rzeczy,  zjawisk  i  ich  konsekwencje  można  jednak  prze
widzieć.  Dlatego  szczepimy  się  na gruźlicę,  chociaż  od  stu  lat 
nikt  w rodzinie  na gruźlicę  nie  chorował,  a na domy  zakładamy 
piorunochrony.  Bo  skutki  zaniechania  mogą  być fatalne,  nie
współmierne  do nakładów  poniesionych  na profilaktykę.  Oczy
wiście,  zawsze  można  liczyć  na szczęście  i nie  robić  nic:  piorun 
uderzy  w  Belweder,  a  na  gruźlicę  zachoruje  sąsiad.  Doświad
czenie  uczy,  że  wiara  tego  typu  często  zawodzi. 

Dwa  lata  temu,  też przed  wakacjami,  był już  w  Ustroniu  iden
tyczny problem.  Głęboka  niecka  na granicy  betonowej  lamy  lam 
gdzie  bardzo  często  biegają  i baraszkują  małe  dzieci,  czekała  na 
swoją  ofiarę.  Prąd pod  tamą  był tak silny, że zasysał  i wyrzucał  po 
drugiej  stronie nawet całkiem  spore okrąglaki.  Ułożył z nich  regu
larny stożek.  Pisała  o tym  Gazeta  Ustrońska.  Wtedy, dzięki  deter
minacji  nauczycieli  i dzieci  ze Szkoły  nr 2 (nauczyciele  wiedzą  do 
czego  zdolne  są dzieci)  i sprawnej  akcji  Urzędu  udało się w  miarę 
szybko problem  ten rozwiązać,  mówiąc po  ludzku  dziurę po  prostu 
zasypano.  I chociaż  zabrzmi  to patetycznie  nie  wstydzę  się  tego 
patosu:  Być może  uratowano  wtedy  czyjeś  życie. 

Imię  i nazwisko  do  wiadomości  redakcji 
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Pierwsze zwierzęta biegają już po Parku Leśnym na Zawodzili. 
Na  razie jest  to  kilka  jeleni,  danieli,  dwa  dziki  i dwa  muflony. 
Wszystkie zwierzęta  pochodzą  z podobnych  parków  lub  hodow
li ,  tak  że  są  do  pewnego  stopnia  oswojone.  Nie  znaczy  to,  by 
lgnęły  do  ludzi.  W swych  zagrodach  szukają  odosobnienia,  gdy 
zbliża  się  człowiek,  zmieniają  miejsce. Jedynym  wyjątkiem jest 
dzik  Oskar  wychowany  dosłownie  wśród  ludzi,  który  raczej  ni
czego się nie obawia,  a nawet  pozuje do zdjęć. 
  Mamy  z nim  problem,  by go  takich  zachowań  oduczyć    mówi 
Paweł  Machnowski  zarządzający  Parkiem.    Dziś  przywieźli
śmy  jelenia szpiczaka.  W sumie chcemy  by było tu solidne  stado 
jeleni  około  ośmiu  do  piętnastu  sztuk.  Przywieziony  dziś  jeleń 
otrzymał  imię  Karol,  a  nadane  mu  ono  zostało  przez  jednego 
z pracowników  pana Kubali, u którego  robimy bramę wjazdową. 

W  odrębnej  zagrodzie  są jelenie  sika  i jeden  jeleń  z  hodowli 
w Kosewie w Puszczy  Piskiej. To osobniki o sprawdzonym  rodo
wodzie porównywane do szlachetnego jelenia karpackiego, żyją
cego także w Beskidach. Poza zagrodami  chodzą daniele, w przy
szłości wśród  ludzi będą także sarny  i koziorożce alpejskie.  Rów
nież poza  zagrodą  przechadzają  się dwa  mu Ilony. 
  Niewiele  ogrodów  posiada  koziorożca  alpejskiego    mówi  P. 
Machowski  Mam możliwość sprowadzenia go z Niemiec.  Chciał
bym zaspokoić swoje, może egoistyczne dążenia, żeby można było 
powiedzieć,  że  Park  w  Ustroniu  posiada  koziorożca  alpejskiego. 
To będzie nasza wizytówka  w branży hodowli  dzikich  zwierząt. 

Oskar pozuje do zdjęć.  Fot. W. Suchta 

W całym  Parku eksponowana  będzie zwierzyna  lasów  europej
skich.  Chodzi  o  to,  by  zwłaszcza  młodzież  mogła  oglądać  dzikie 
zwierzęta w warunkach  maksymalnie  zbliżonych  do  naturalnych. 
 Od przyszłego  roku zamierzamy sprowadzać drapieżniki,  może 
będą  rysie,  szopy   mówi  P. Machnowski.   Chcemy  skompono
wać  Park ze zwierzyną  dziką  tutejszego regionu,  Polski,  Europy. 
Egzotycznych  zwierząt nie zamierzamy  sprowadzać. 

Park  ma  w sumie  15 ha,  z czego  ogrodzono  około  10 ha.  Ko
nieczne  było  pozostawienie  stref  buforowych.  Park  podzielono 
na ścieżki  i przechadzając się nimi napotykać będziemy  zagrody, 
a  także  krążące zwierzęta.  Ścieżki  mają  łączną  długość  ponad  3 
km. Zwiedzanie  parku  to  co najmniej trzy godziny,  choć  można 
będzie  tam spędzić cały dzień.  Nie zapomniano o najmłodszych. 
Dla nich zbudowano specjalną zagrodę ze zwierzętami  domowy
mi, kozami karłowatymi. Jest też plac zabaw. Ciekawie  zapowia
da  się  prezentacja  ptaków  drapieżnych.  Niedługo  przywiezione 
zostaną sokoły, jastrzębie,  pustułki, sowy, puchacze, niektóre ga
tunki  orłów.  Dwa  razy  dziennie  sokolnicy  na  oczach  publiczno
ści  będą je  karmić,  co wygląda  bardzo  atrakcyjnie. 

Oczywiście  Park  Leśny odwiedzać  będą  różni  ludzie. Pytam  P. 
Machnowskiego,  czy nie obawia się o zwierzęta. Odpowiedź jest 
prosta.  Tych  zwierząt  spacerujący  człowiek  nie  jest  w  stanie 
skrzywdzić,  gdyż  nie jest  w  stanie  podejść  do  nich  zbyt  blisko. 
Sam  się  o  tym  przekonałem  próbując  zrobić  zdjęcie  jeleniom, 
które  niestety  przy  podchodzeniu  na  odległość  trzydziestu  me
trów,  uciekały w  inne miejsce.  Podobnie  muflony  i daniele. 

Park  Leśny  zostanie  otwarty  i  udostępniony  publiczności 
w drugiej połowie czerwca.  Wojsław  Suchta 

Jelenie bardzo trudno podejść.  Fot. W. Suchta 

Myśliwi  i leśnicy z Ustronia prowadzą corocznie  inwentaryza
cję  zwierząt,  która  odbywa  się  w  warunkach  ponowy,  czyli  po 
świeżych  opadach  śniegu.  Dokonuje się wtedy  liczenia zwierząt. 
Poza tym  liczbę zwierzyny ocenia się na podstawie  całorocznych 
obserwacji. 

I  marca  2002  r.  stwierdzono  występowanie:  74  jeleni,  144 
saren,  18 dzików,  26  lisów.  Bardzo  mała  jest  liczba  zajęcy.  In
wentaryzacja  potwierdziła  obecność  zaledwie  48  sztuk.  Stwier
dzono  występowanie  42  kun.  W  okolicach  stawów  w  Hermani
cach  i Polanie oraz na Obłaźcu  występuje wydra.  Można  spotkać 
tchórza,  łasicę  oraz  gronostaja.  Są  również  borsuki.  Ocenia  się 
ich  populację  na  16 sztuk.  Ilość  lisów  jest właściwie  ta  sama  od 
lat  (26  sztuk). 

Jelenie:  20 byków  38  łań  i  16 cieląt 
Sarny: 56  rogaczy,  71  kóz  i  17 koźląt 
W  ostatnim  czasie  zmniejszyła  się aż  o 25  %  liczba  saren,  co 

spowodowała ciężka zima  i wiele wypadków na obwodnicy, gdzie 
zginęło  sporo  zwierząt.  W  tej  chwili  najwięcej  kolizji  ze  zwie
rzętami  zdarza się na Obłaźcu  i na obwodnicy, ponieważ  tamtędy 
przemieszcza  się  ich  najwięcej. Zdarzają  się  też  przypadki  po
gryzienia  i zagonienia  saren  przez  psy.  W  ten  sposób  padło  tej 
zimy kilkanaście  sztuk.  (agw) 

Wil l  Memoriale Leopolda Tąjnera w skokach narciarskich dla naj
młodszych, który odbył się 3 maja na skoczni w Goleszowie  świet
nie spisał się mieszkaniec  Ustronia  Polany,  reprezentant  KS  Wisła 
Ustronianka  Artur  Broda  zwyciężając  w  kategorii  młodzików 
z notą  207,1  pkt. A.  Broda oddal  najdłuższy skok  w konkursie  na 
odległość 28,5 m co jest nowym  rekordem skoczni. W  innych  late
goriach  wiekowych  zwyciężali  reprezentanci  KS Wisła  Ustronian
ka: wśród  dzieci  młodszych  Paweł  Słowiok,  wśród  dzieci  Dawid 
Czarniak.  (ws) 

A. Broda na podium.  Fot. K.  Marciniuk 
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również  do  nauki  rozpoznawania  różnych  gatunków  drzew. 
W ranach obchodów Dnia Ziemi uczniowie wzięli udział w sprzą
taniu  terenów sąsiadujących ze szkołą. Zebrali  56 worków  odpa
dów.  Uprzątnęli  okolice  szkoły  oraz  ulicę  Polańską,  Wczasową 
i tereny  nad  Wisłą. 

26  kwietnia nasi  młodzi  przyrodnicy  gościli  w szkole  Łukasza 
Łukasika    fotografa przyrody,  który  prezentując zdjęcia  cieka
wie  opowiadał  o  roślinach  i zwierzętach  oraz  Krzysztofa  Czar
notę  z Nadleśnictwa  Ustroń,  który  zorganizował  zajęcia  tereno
we z rozpoznawania  gatunków  roślin. 

Obchody  zakończyliśmy  uroczystym  apelem.  Uczniowie  pre
zentowali  nastrojowe  wiersze,  piosenki,  historię  Dnia  Ziemi  w 
Polsce  i na świecie  oraz  przygotowali  inscenizację  pt.  „Sąd  nad 
ropuchą".   Będziemy chronić  tego pożytecznego  płaza  stwier
dzili  zgodnie  uczniowie  po obejrzeniu  przedstawienia. 

Apel  przygotowały:  Michalina  Szlauer,  Karolina  Dyba,  a  ca
łość obchodów   opiekunka  SK  LOP   Bogusława  Mijał . 

Dziękuję  leśnikom  z  Nadleśnictwa  Ustroń  oraz  koleżankom 
z grona pedagogicznego za pomoc w organizacji Dnia Ziemi 2002. 

Bogusława  Mijał 

Grupa  Literacka  przy  ZO  ZNP  w  Cieszynie  organizuje  woje
wódzki  konkurs  dla  twórców  z  województwa  śląskiego,  mało
polskiego  i opolskiego.  Celem  konkursu  jest  promocja  poezji, 
nawiązanie kontaktów  z twórcami  z  różnych  środowisk,  wymia
na doświadczeń.  W konkursie  mogą  wziąć udział  wszyscy  auto
rzy  zrzeszeni  i niezrzeszeni,  niezależnie  od  wieku  i wykonywa
nego zawodu. Na  konkurs  należy  nadesłać  3 utwory  o  dowolnej 
tematyce, nigdzie dotąd nie publikowane  i nie nagradzane,  każdy 
w 4 egzemplarzach,  opatrzone  godłem,  z dołączoną  kopertą  za
wierającą dane personalne autora (imię, nazwisko, adres, telefon, 
a w przypadku  nauczycieli,  także adres szkoły  lub klubu  literac
kiego). Prace należy nadsyłać na adres: Grupa Literacka przy ZO 
ZNP,  Rynek  18, 43400  Cieszyn,  z dopiskiem  „Konkurs  poetyc
ki"  do  30  czerwca  2002  r. Autorzy  najlepszych  prac  otrzymają 
dyplomy  i nagrody  rzeczowe.  Przewiduje się, że ogłoszenie  wy
ników  oraz  wręczenie  nagród  nastąpi  w  październiku,  o  czym 
laureaci  konkursu  zostaną  powiadomieni. 

dyskusji  i sporów. Grupa uczniów z klas trzecich   Łukasz  Siko
ra,  Artur  Kubica,  Szymon  Huma  i Wit  Kozub  przygotowali  w 
tym roku konkurs o tematyce europejskiej dla klas pierwszych, aby 
młodszych  kolegów  zachęcić  do  pogłębiania  wiedzy  o  Europie. 
Konkurs  był jednym  z  elementów  obchodów  Dnia  Europy,  były 
też inscenizacje klas pierwszych  oraz piosenki  francuskie i angiel
skie przygotowane  przez grupy  językowe. 

Al e  nie  tylko  przy  takich  okazjach  w  szkole  mówi  się  o  spra
wach  Europy.  Bywa, że rano  przed  ósmą  przychodzi  do sekreta
riatu  uczeń,  aby  przeczytać  w  internecie  serwis  euro  PAP,  który 
szkoła  codziennie  otrzymuje.  Bywa,  że  kilka  dni  ktoś  surfuje 
w  internecie  w  poszukiwaniu  jakiejś  szczegółowej  informacji. 
Strony  Eundacji  Schumana,  komitetu  Integracji  Europejskiej, 
Głównego  Negocjatora,  Europapu  czy jak  w czasie  wprowadza
nia wspólnej waluty,  strona NBP  to miejsca  w  internecie  dobrze 
znane  gimnazjalistom.  Naturalną  koleją  młodzież  bierze  udział 
w konkursie „Europa  w szkole",  konkursie o długiej tradycji  (49 
edycji  w  Europie  i jedenaście  w  Polsce)  organizowanym  przez 
MEN  pod  patronatem  Prezydenta  RP.  W  tym  roku  na  konkurs 
wpłynęło  80  tys.  prac    15 z Gimnazjum  nr 2 w  Ustroniu.  Jedna 
z  nich,  praca  pisemna  Grażyny  Rusok  na  temat  „Historia  mojej 
rodziny  i jej  ciąg dalszy  w europejskiej przyszłości"  zyskała  naj
wyższe uznanie jury. Grażyna została  laureatką otrzymując dyplom 
i nagrodę podczas uroczystości  na Zamku  Królewskim  w Warsza
wie. Rangę i znaczenie konkursu podkreślał  obecny  prezydent RP, 
a  także ambasador  Unii  w Polsce  i minister  Edukacji  Narodowej. 
Ilustrowana  zdjęciami  historia  rodziny  na  tyle zainteresowała  ko
misję,  że  postanowiono  dodatkowo  wyróżnić  autorkę  udziałem 
w  Europejskim  zgrupowaniu  młodzieży  w  Portugalii,  gdzie  Gra
żyna  wraz z jeszcze jedną  koleżanką  z  Polski  będzie  reprezento
wać  nasz  kraj.  Sukces  Grażyny  to  motywacja  dla  pozostałych 
uczniów.  W szkole  już podjęli wyzwanie następnego konkursu jej 
koledzy.  Anna  Gadomska 

Co  roku  22  kwietnia  uroczyście  obchodzimy  w  naszej  szkole 
Światowy  Dzień  Ziemi.  Tradycyjnie  już  wiosną  każdego  roku 
członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony  Przyrody sadzą  drzew
ka  w  Dobce.  Jest  to  ogromne  przeżycie  dla  uczniów.  Zmienia 
diametralnie  stosunek  dziecka  do  drzewa,  lasu  i  przyrody  jako 
całości.  W  tym  roku  uczniowie  klasy  IV  posadzili  ok.  100  szt. 
buka  i 30 szt.  świerka.  Leśnicy:  Paweł  Hernik  i Henryk  Chowa
niok  pokazali  jak  prawidłowo  posadzić  sadzonkę,  opowiedzieli 
o  lesie  i swojej  pracy,  odpowiedzieli  na  liczne  pytania  uczniów 
dotyczące  wieku  i struktury  gatunkowej  lasu  oraz  pochodzenia 
sadzonek. 

18 kwietnia uczniowie kl. VI posadzili  obok szkoły wiąza gór
skiego. Nazwali  go „Egzaminator".  Będzie pamiątką  ukończenia 
przez nich szkoły podstawowej.  W Alei Absolwentów  rośnie już 
dąb szypułkowy  i wiąz górski. W przyszłości Aleja służyć  będzie 

Dzieci z SP3 sadzą drzewka  w Dobce.  Fot. W. Suchta 

Uczennica  Gimnazjum  nr 2  Grażyna  Rusok  pojedzie jako  re
prezentantka  Polski  na  zgrupowanie  młodzieży  europejskiej  do 
Portugalii. Wyjazd jest nagrodą w jedenastej edycji konkursu  „Eu
ropa w szkole".  Ten  kolejny,  bo  trzeci  sukces był  możliwy  dzięki 
prowadzonej w szkole  od początku jej  istnienia edukacji  europej
skiej. Coroczne  konkursy,  realizowanie  różnorodnych  projektów, 
spotkania z ciekawymi  ludźmi  i  Szkolny Dzień Europy  przyniosły 
efekty. W  „dwójce" o problemach  integracji  europejskiej  rozma
wia się dużo i często. Historia Unii, instytucje, fundusze struktural
ne,  prawo  unijne  i wiele  innych  spraw  były  nieraz  przedmiotem 

Minister K. Łybacka z K. Rusok na Zamku. 
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Internetowe  portale edukacyjne  (2) 

Korzystając z Internetu możemy połączyć się za pomocą  infor
macyjnej autostrady z milionami  komputerów  i zdobyć  informa
cje na  niemal  każdy  temat.  Sieć  WWW  zawiera  wiele  stron,  na 
których  każdy  znajdzie coś  ciekawego  dla  siebie.  Materiały  za
mieszczone  na stronach  WWW  można wykorzystać jako  pomoc 
w przygotowaniu  się  do  lekcji  w  szkole  lub  na  uczelni.  Za  po
średnictwem  internetu  można  także uzupełnić swoje wykształce
nie, ponieważ wiele szkół  i uczelni  prowadzi  specjalne kursy  in
ternetowe,  które  pozwalają  na  utrzymanie  indywidualnego  tem
pa i sposobu przyswajania materiału. Szkolenia  internetowe z pew
nością nie zastąpią nauki na żywo wszędzie tam, gdzie  potrzebna 
jest  integracja, współdziałanie  grupy. 

Dzięki  sieci  internet  można  oglądać  wiele  słynnych  galerii 
i muzeów na całym świecie. Strona poświęcona zabytkom  kultu
ry europejskiej http://www.zabytkiw.pl/,  obok bogatych  opisów, 
zawiera dużo dobrej jakości  fotografii. Wszystkie  dobra  kultury 
opisane na tej stronie wpisane zostały do rejestru zabytków  chro
nionych  przez  UNESCO.  Strona  o zabytkach  polskich  http:// 
www.zabytki.pl/  zawiera  pełną  dokumentację  zabytków,  muze
ów,  bibliotek.  Jest  prawdziwą  encyklopedią  wiedzy  o  starych 
polskich  czasach.  Strona  o najciekawszych  i najpiękniejszych 
budowlach  i budynkach świata http://www.budowle.prv.pl/  zawie
ra bogatą  galerię zdjęć, opisy, artykuły, rekordy, zestawienie naj
wyższych  budowli  świata  oraz  duży  zbiór  odnośników  do  stron 
o podobnej tematyce. Łazienki  Królewskie  w Warszawie   http:/ 
/www.webmarket.com.pl/lazienki/  to klasycystyczne,  pochodzą
ce z końca  XVII I  w. założenie  pałacowoogrodowe  usytuowane 
w centrum stolicy  Polski. Swój wysublimowany  kształt  Łazienki 
Królewskie  zawdzięczają  upodobaniom  estetycznym  ostatniego 
króla  Polski Stanisława  Augusta  Poniatowskiego,  który  umieścił 
tu swoją letnią rezydencję. Na stronic www.cyfrkr.edu.pl/wawel/ 
menu.htm  można zwiedzić Zamek  Królewski  na Wawelu  w Kra
kowie,  uzyskać  ciekawe  informacje na  temat  jego  historii,  prac 
konserwatorskich  i wystaw organizowanych  w muzeum. Znajdu
je się tu wiele wiadomości  przydatnych  na  lekcji  historii. 

Adresy  portali  edukacyjnych:  www.szkola.net;  www.szko
ly.edu.pi;  www.szkoly.net.pl;www.interklasa.pl;  www.gimna
zjum.pl;  www.liceum.pl;www.profesor.pl;www.ids.edu.pl; 
www.wsip.com.pl;www.cne.org.pl/glovvna.htm;www.kiss.pl; 
www.oeiizk.vvaw.pl  Jerzy  Wrzecionko 

Każdej  wiosny  można  zauważyć  uczniów  SP2  pracujących  przy 
swojej szkole. Nie tylko sadzą krzewy, drzewka, ale także sprząta
ją, porządkują boisko.  Fot. W. Suchta 

Już od kilku  lat dbamy, by teren wokół  Szkoły  Podstawowej nr 
2 wyglądał pięknie  i estetycznie.  Przez trzy  lata  otrzymywaliśmy 
nagrody  Murmistrza  Miasta.  Uczniowie  klas  IVV I  co  roku  na 
wiosnę biorą grabie,  łopaty  i sadzą nowe krzewy, sprzątają z traw
ników kamienie. Co jakiś czas stawiamy sobie nowe zadania: m.in. 
posadziliśmy  ścieżkę  edukacyjną,  sad  owocowy,  a  w  tym  roku 
wy karczowaliśmy  stare  krzewy,  w planie jest  wykonanie  boiska 
do piłki plażowej. Wszystko to praca rąk uczniów, rodziców, opie
kunów  i pracowników  szkoły. Należę do grona  tych  pedagogów, 
którzy uważają, że praca fizyczna nikomu  nie zaszkodzi, a wręcz 
nauczy  szacunku  do  tego,  co  zostało  zrobione.  I tutaj nie  mogę 
zgodzić się z postawą mieszkańców osiedla przy ul. Cieszyńskiej, 
którzy  traktują nasze tereny przyszkolne jako wybieg dla swoich 
psów.  Apeluję do  straży  miejskiej, aby  po  południu  sprawdzała 
teren wokół  szkoły  i reagowała  zgodnie z  prawem. 

Chcę złożyć serdeczne  podziękowania  radnemu  Janowi  Droz
dowi  i jego synom  Pawłowi  i Marcinowi,  że swoimi  maszynami 
i pracą  rąk wykarczowali  i wywieźli  stare  krzewy. 

Ewa  Gruszczyk 

HALINA 
KOZIEŁEK 
19142002 

„  Przychodzisz  z  niczym  na 
len świat, 

i nic nie bierzesz  ze  sobą. 
Pozostaw jakiś  piękny  ślad, 
by  można  iść za  tobą. " 

30 kwietnia 2002r. zmarła ś.p. 
Halina Kozielek,  emerytowana 
nauczycielka Szkoły  Podstawo
wej  nr  3  w  Ustroniu  Polanie. 
Przeżyła  88  lat. Pogrzeb  zmar
łej odbył  się 3 maja w  Cieszy
nie z Kościoła  Ewangelickiego 
na  miejscowy  cmentarz,  gdzie 
pochowano  Ją  obok  męża  ś.p. 
Jana  Koziełka,  też  nauczyciela 
  byłego kierownika polańskiej 
szkoły. 

Przez długie lata życie rodzin
ne  i  zawodowe  Zmarłej  było 
związane  z  Ustroniem  Polaną. 
W  starej,  małej  szkółce  pod 
Czantorią  uczyła  dzieci  naj
młodsze.  Dla wielu  połaniczan 
była  pierwszą  nauczycielką, 
która wprowadzała  w świat  na
uki.  Uczyła  pisać  i  czytać 
z pierwszej książki, u potem  u
miała  rozmiłować  w czytelnic
twie podsuwając coraz to nowe, 
ciekawsze  książki  ze  szkolnej 
biblioteki,  ucząc  tym  samym 
zdobywania  wiedzy,  poznawa
nia  tajemnic  przyrody,  miłości 
do  ludzi  i  świata.  Tuż  przed 
emeryturą,  mając  na  uwadze 

dobro swoich uczniów, czynnie 
włączyła  się  w prace  Społecz
nego  Komitetu  Budowy  Szko
ły. Wiele prawdziwego zadowo
lenia  dało  jej  sfinalizowanie 
prac Komitetu,  kiedy w  1969 r. 
w  Polanie  oddano  do  użytku 
nową, piękną  szkołę. 

Życzliwość  w  stosunku  do 
uczniów,  kolegów  nauczycieli 
i innych  ludzi zjednała jej wie
lu przyjaciół. 

W nowym miejscu  zamiesz
kania  w  Ustroniu  na  Osiedlu 
Cieszyńskim  poszerzyła  krąg 
przyjaciół. Nic pracując już za
wodowo pomagała  innym,  słu
żyła  radą, zastępowała  babcię i 
dla  wielu  była  powierniczką 
dobrych  i  złych  chwil,  które 
przynosi życie. Potrafiła szcze
rze  się  radować  z dobrych  no
win,  a  szczerze  współczuć  w 
sytuacjach trudnych  i złych. Do 
jej mieszkania zachodzili  ludzie 
po pomoc  i radę. 

Ostatnie lala życia spędziła w 
rodzinnych  stronach, w C ̌ sów
ce koło Jastrzębia. W domu bra
tanka otoczona troską  i miłością 

dożyła  sędziwego  wieku.  Cie
sząc się niezłą kondycją fizycz
ną  i doskonalą  sprawnością  u
mysłową do końca rozwiązywa
ła  krzyżówki,  czytała  Gazetę 
Ustrońskąi  Pamiętniki  Ustroń
skie, w których znajdywała czą
stkę swojego życia. Z wielką ra
dością  przyjmowała  odwiedzi
ny  z  Ustronia.  Przekazywanie 
pozdrowień  w obie  strony  po
zwalało  jej  żyć  naszym  mia
stem. Co  miesiąc,  ze skromnej 
emerytuty nauczycielskiej prze
kazywała  część  na  Fundusz 
Dzieci  Niepełnosprawnych. 

Na  cmentarzu  pożegnał 
Zmarłą  nestor  ustrońskich  na
uczycieli  kol.  Józef  Balcar. 
Przekazał ostanie pozdrowienie 
od  ustrońskich  nauczycieli, 
przyjaciół , znajomych oraz umi
łowanych  przez  Zmarłą  gór 
Czantorii  i Równicy. Charakte
ryzując sylwetkę  Zmarłej  pod
kreślił jej wielką szlachetność i 
człowieczeństwo    „  Nie  wy
starczy urodzić się człowiekiem, 
trzeba  jeszcze  być  człowie
kiem".  Zuzanna  Sikora 
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Jak  turyści  tylko  wypoczywają... 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Vidcofilmowanic. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

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

OknaOknaOkna.  Najniższe  ceny  na 
Śląsku.  UstrońHermanicc,  Skoczow
ska 47e,  tcl.  8545398  (obok  kolektu
ry  lotto). 

Protezy  dentystyczne,  naprawa.  Scr
wisDent,  Ustroń,  ul.  Stawowa  2. 
Tel.  8543566,  0606820807. 

Łowisko  Wędkarsk ie    czynne  co
dziennie od  8.00 do zmierzchu.  Ustroń
Nicrodzim,  tel.  8543503. 

Umcblowanv  pokój  do  wynajęcia. 
Tcl.  8547137. 

Fot.  W.  Suchta 

Koszenie  trawników,  ogrodów,  ścinka 
drzew,  strzyżenie  żywopłotów. 
Tel.  8542519. 

Stolarstwo    przyjmę  ucznia. 
Tel.  8543455. 

Widcorcjcstracja  cyfrowa,  zdjęcia. 
Tel.  8544357. 

Zakładanie,  pielęgnacja ogrodów.  Wy
cinka  drzew. 
Tcl.  8544498  wieczorem. 

Nieruchomości  Lokum.  Daszyńskiego 
17, tel. 8545624, poszukuje do  sprze
daży  domów,  mieszkań,  działek. 

Profesjonalny  serwis  RTVSAT,  Sony. 
Panasonic,  Philips,  Grundig,  Pioneer, 
Samsung,  LG,  Sharp,  telefony,  faxy, 
CBRadia.  monitory.  Play  Station,  IOZ
k odo wy wa nic  rad i o od b i om  i ków. 
Ustroń,  Daszyńskiego  26. 
Tel.  0605311548. 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 

Wys tawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kużnictwo  Ustronia  zc  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 

Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  ( juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9    14, 

w  soboty,  niedziele  9    13. 

ul.  3  Maja  68,  tcl.  8542996. 

Wys tawy  sta łe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamiel iny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Wys tawy  czasowe: 
Oddz iał  czynny:  we  wtorki  9    17,  środy  9    14, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  I,  tcl.  8543108. 

ul.  Błaszczyka  19.  tel.  8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 

Galer ia  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9    13. 

Rynek  3A,  tcl.  8545458,  cmail  bpiwa@polbox.com 

Wys tawy  sta łe: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej",  w  seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 

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

Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Śzmek  i  inni). 
Biuro  i galer ia  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

Rynek  1. 

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

K U L T U R A 
17.05  godz.  17.00  Koncert  dla  Mamy  i  laty   MDK..  Pratakówka" 
17.05  godz.  17.00  Wernisaż wystawy  „Patroni  Polski  i Europy  w sztuce  lu

dowej   Muzeum  i lutnictwa  i  Ktćniclwa 
18.05  godz.  15.00  Tradycyjne  Święto  Ludowe    Ustroń  Dobka 
23.05  godz.  9.00  Konkurs  pięknego  czytania    MDK  „Praiakówka" 
23.05  godz.  18.00  Koncert  muzyki  organowej  w wyk.  prof. J.  Gcmbalskic

(»o   kościół  ewangelicki  Apostola  Jakuba 

SPORT 
19.05  godz.  10.30  VI  Rodz inny  Ra jd  Rowerowy  stadion  KS  „Kuźnia

Inżbud" 
25.05  godz.  15.00  P u c h ar  Polski  S t rong  Mail    stadion  KS  „Kuźnia

Inżbud" 

26.05  godz.  10.00  8. Marszobieg  na  Równicę    Ustroń  Polana 

Spodnie    sprzedaż,  szycie  na  miarę, 
przeróbki; damskie,  męskie;  ekspreso
wo.  Ustroń,  9  Listopada  3. 
Tcl.  8544768,  8542188. 

Pokój do wynajęcia. Tcl.  8542922  po 
18.00. 

Zatrudnię  rencistów.  Tel.  8544490. 

16 maja apteka  Na Zawodziu.  ul. Sanatoryjna 7.  tcl.  8544658. 
1719 maja apteka  os.  Manhatan.  tcl.  8542605. 
2022 maja apteka  Elba.  ul. Cieszyńska  2,  tcl.  8542102. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się  z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  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: 
—  Konwersacyjny  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  wspóluzależnionych  wtorek  17.30    19.30 

...  handlującym  na  targowisku  miejskim  nie  pozostaje  nic  innego, 
jak  tylko  gra  w  szachy.  Fot.  W.  Suchta 

KIN O  „ZDRÓJ",  ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 
16.05  godz.  21.00  Pocałunek  smoka   sensacyjny  (15  I.) 
16.05  godz.  17.00  Chopin,  pragnienie  miłości   biografia,  romans  (15  I.) 
1722.05  godz.  18.45  Kar ie ra  Nikosia  Dyzmy   komedia  (15  I.) 
1722.05  godz.  20.30  Vanilla  Sky    thriller   (15  1.) 
23.05  godz.  16.15  Kar ie ra  Nikosia  Dyzmy   komedia  (15  I.) 
23.05  godz.  18.00  Vanilla  Sky   thriller   (15  1.) 
Kin o  premier 
16.05  godz.  19.15  Klątwa  skorp iona   komedia  sensacyjna  (15  I.) 
23.05  godz.  20.15  Gwiezdne  wojny  cz.  II   Atak  klonów   SF(12  I.) 
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Po  biegach  dookoła  doliny  Wisły,  dookoła  powiatu,  dookoła 
Beskidów  Andrzej   Georg  wyruszył  na  samotną  wyprawę  do
okoła  Ustronia. 4 maja o godz.  11.25  rozpoczął marszobieg,  któ
rego  trasa  wiodła  dokładnie  granicami  administracyjnymi  mia
sta. Na  pokonanie  tej  liczącej 55 km  trasy  A. Georg  potrzebował 
12 godzin  i 5 minut.  Znany  i lubiany  ustrońiak  pokonał  12 szczy
tów  od  628  m  npm  do  995  m  npm.  Łączna  suma  przewyższeń 
wyniosła  +1,738  m,  1,738  m. 

Sobota  4  maja była  dniem  upalnym,  notowano  od  22  do 26  st. 
C. Tylko  na graniach  chłodził  samotnego  piechura  lekki  wiatr. 

9 maja na stadionie  w Nierodzimiu  mecz o mistrzostwo  Ustro
nia  rozegrali  trampkarze.  Grano o wyjazd do partnerskiego  Neu
kirchenVluyn  i reprezentowanie  tam naszego miasta podczas  fe
stiwalu  sportoworekreacyjnego,  podczas  którego  przewidziane 
są  mecze  młodych  piłkarzy. 

W  spotkaniu  tym  podopieczni  Karol a  Chraściny  z  Nierodzi
mia przeważali  od  początku  i zdecydowanie  wygrali  6:1.  Młodzi 
piłkarze zNierodzimia więcej widzieli  na boisku  i lepsi byli  tech
nicznie.  Bramki  dla  zwycięzców  strzelało  dwóch  zawodników: 
Tomasz  Kra l   4  i Tomasz  Nowak   2.  Ponadto  w drużynie  Nie
rodzimia  wystąpili:  Joachim  IMikler ,  Krzysztof  Chrapek,  Mi 
chał  Bobek,  Robert  Pilch,  Mateusz Ziółkowski ,  Andrzej   Ciosk, 
Dawid  Kocot,  Tomasz  Nowak,  Tomasz  Sztwiertnia,  Roman 
Górniok .  (ws) 

Atakują trampkarze  Nierodzimia.  Fot. W. Suchta 

P i z z e r i a 

„ C A P R I " 

lvi
wykonuje  i montuje 

p o l e ca  p r o m o c y j ne  d w u d a
niowe  obiady  na  miejscu  lub 
na  wynos  w cenie  6,50  zł, 
proponujemy  również  3  r o d z a je 
pierogów  domowych  na  kilo
gramy  w cenie: 
pierogi  z mięsem   15 zł/kg 
pierogi z kapustą  i grzybami 
  12  zł /kg 
pierogi  ruskie   10 zł/kg 

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

kraty,  balustrady. 

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

Ustroń,  ul.  Dominikańska  24 a 

O ^ i  SKOKZANK 
'Y'™.V  WYROBY 

ARTYSTYCZNE 
usługi  naprawy   szycie 

1. kaletnictwo    torby,  torebki,  plecaki, 
paski,  saszetki... 

2.  odzie*   skórzana   płaszcze,  kurtki, 
kamizelki,  spodnie,  spódnice... 

3.  pokrowce  opakowania,  etui... 
nowo  otwarty  punkt  w  Ustroniu 

ul. 9  Listopada  3  (md  rzeczką) 
czynne: od/x»iieit.  do piątku 9.0017.00 
wtorek 9.0015.00.  sobotaSM12.00 

tel. (0605)  464499 

Kuźnia ostatnio  lubi grać na swym  polu  karnym.  Fot. W. Suchta 

Soła  Kobiernice    Kuźnia  Inżud  3:2  (2:0) 
W początkowej  fazie  meczu 

Kuźnia  traci  dwie  bramki  po 
stałych  fragmentach  gty.  Było 
to  wynikiem  cofnięcia  się  na
szej drużyny do obrony.  Dopie
ro  w  drugiej  części  spotkania 
Kuźnia  zaczyna  odrabiać  stra
ty. Po dwóch  minutach  bramkę 
zdobywa  Dawid  Szpak  po  do
środkowaniu  Dariusza  Hala
my.  Po kolejnych pięciu  minu
tach  Kuźnia doprowadza do  re
misu.  Piłkę  wyprowadza  Mi 
chał  Kotwica,  podaje  do D. 
Szpaka,  ten dośrodkowuje 
a  bramkę  głowa  zdobywa  D. 
Halama.  Wydaje  się,  ze  Kuź
nia  powinna  zdobywać  kolej
ne  bramki.  Niestety  w 59  min. 
po zamieszaniu na naszym  polu 
karnym  sędzia  dyktuje  karne
go.  Znowu  przegrywarny.  Mi 
mo nieustannych ataków  i prze

wagi  w  polu  nie  udaje  się  do
prowadzić  do  remisu,  gdyż 
przeciwnik  potrafił  umiejętnie 
się bronić. Wiosną  Kuźnia  stra
ciła już  II  punktów.  (ws) 

1.  Zabrzeg  55  5720Í 
2.  Czaniec  52  5416 
3.  Porąbka  41  4931 
4.  Kuźni a  40  5034 
5.  Kobiernice  39  3833 
6.  Chybie  37  4233 
7.  Bestwina  35  4440 
8.  Zebrzydowice  35  4648 
9.  Skoczów  II  31  4248 
10  Kończyce  M.  29  4453 
11. Milówk a  28  4838 
12. Kozy  28  3944 
13. CzarniGóral  II28  3545 
14. Wieprz  23  3482 
15. Śrubiarnia  22  2742 
16. Czechowice  14  3274 

21  kwietnia  biegacze  górscy 
rozpoczęli sezon  marszobiegiem 
na  Kozią  Górę.  Swą  obecność 
zaznaczyli  biegacze związani z 
naszym  miastem,  zwyciężając 
w  niektórych  grupach  wieko
wych:  chłopcy  do  lat  15: 1. 
Grzegorz  Szczechla  z  Ustronia 
(15 min. 41 sek.); w grupie wie
kowej 6064  lata:  1. Paweł  Go
rzolka z Jaworzynki TRS „Siła" 
Ustroń (16 min. 48 sek.); w gru
pie  wiekowej  6569  lat:  1.  An

n o  W O  o t w a r t a 

kTROŃ  „MOTEL " 
POLAN A 

pn.sobota 

drzej   Łacny  z Ustronia  TRS 
„Siła" Ustroń  (19 min. 47  sek.), 
2. Franciszek  Pasterny  z Ustro
nia, TRS „Silą" Ustroń (23 min. 
15 sek.). W grupie wiekowej 70
74  lata:  Bolesław  Mrozińsk i z 
Ciśca TRS „Siła" Ustroń  aktu
alny  Mistrz  Świata  Weteranów 
w Biegach Górskich (18 min. 17 
sek.)  32 miejsce w klasyfikacji 
generalnej,  pokonał  23  zawod
ników młodszych  od  siebie). 

Wyniki  innych  ustroniaków: 
Stanisław  Gorzołka  16 min. 43 
sek.21  miejsce w klasyfikacji 
generalnej,  5.  w  kat.  3039  lat, 
Andrzej G e o r g 25  min. 3 sek. 
53 miejsce w klasyfikacji gene
ralnej,  12. w kat. 5059  lat. 

W niedzielę 26  maja 8.  Mar
szobieg  na  Równicę.  Start o 
godz.  11.00 koło  SP3  w  Pola
nie.  Zgłoszenia:  Towarzystwo 
RekreacyjnoSportowe  „Siła", 
Rynek  1, tel. 857 93 28.  (agw) 

CtNTKUM A8T. WTKON< 

A'uaV, 
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W ataku Nierodzimia wyróżnia się M. Borus.  Fot. W. Suchta 

Orzeł  Zabłocie    Mokat e  Nierodzim  3:2  (2:1) 

Nie  było  to  udane  spotkanie 
piłkarzy z Nierodzimia. Nic im 
w  tym  meczu  nie  wychodziło. 
Chyba jednak wyszli  na boisko 
nieco zdekoncentrowani,  skoro 
po  sześciu  minutach  gry  prze
grywali już  dwoma  bramkami. 
Potem starali się odrabiać  stra
ty, ale trafili na bardzo dobrego 
bramkarza. Nic też nie przynio
sło kilka rzutów rożnych.  Prze
wagę  udaje  się  zamienić  na 
bramkę dopiero  w 40 min. kie
dy to po dośrodkowaniu  J. Ko
ziołka  J.  Kiszą  strzela  głową, 
piłka  odbija  się  od  poprzeczki 
i spada pod nogi K. Wawrzycz
ka, który umieszcza ją w siatce. 
W drugiej połowie  nadal  prze
waża  Nierodzim,  Orzeł  tylko 
kontruje, a w 70. min. skutecz
nie. Nierodzim ponownie ataku
je, ale na niewiele się to zdaje. 

Dopiero  w  88  min.  po  rzucie 
rożnym  S.  Marhula  pięknym 
strzałem ustala wynik spotkania. 

W  najbliższą  niedzielę  19 
maja  drużyna  KS  Mokate  po
dejmuje  na  własnym  boisku 
LKS „Spójnię" Górki  Wielkie. 
Mecz o «odz.  11.00. 

1.  Kaczyce 
2.  Brenna 
3.  Górki 
4.  Pogwizdów 
5.  Zabłocie 

Kończyce W. 
Wisła 
Strumień 

10. Puńców 
11.  Istebna 
ł2. Simoradz 
13. Drogomyśl 
14. Pogórze 

45  6020 
42  5029 
42  4122 
32  4429 
32  4042 
30  4733 
30 4943 
26  3139 

41  33 
3648 
3650 
2651 
2859 
2757 

25 
25 
23 
22 
20 
4 

Przeszykowny Redachtorze! 
Jo  czytam  Ustróńskóm  zawsze  od  zadku.  Bo  w  łych  listach 

pisanych  po  naszymu  miyndzy  linijkami  zawsze  się  dowiym  co 
w naszej  dziedzinie  się  narobiło. 

Łostatnio  bierym gazete  i zaczynom  czytać  list od tego plugawe a 
Karla  z  Hermanie,  co  to  się  przymierzo  do  wyborów  na  Jojta 
i mnie chce zgańbić,  żeby  iodyn  na mnie nie glosował  skrys  gupij 
pojczanej  stówki,  coch  już  downo  oddał  jego  paniczce  jak 
kupowała  se nowe szaty  w sklepie  i prawie  j i stówkę  chybiło.  Dyli 
my  tam  z  mojóm  kupować  nowe  manile,  a  tu  Lidka  od  Karla 
uwziyla  się  na  taki  drogi  szaty,  że  ji   brakło  piniyndzy.  /  tak 
oddolech  swój  dług. 

Ni  mogym  to  tak  zostawić.  Jak  spotkóm  Karliczku  na  ceście, 
abo  na  targu,  te  twojóm  lopice  to ji   tak  naprzezywóm    a  niech 
ludzie  widzom,  to siej  i chyba  od nie chce  roz na zawsze  swojigo 
chłopa  tak  cyganić. 

Jo je  ciekawy  Redachtorze  co  wóm  tyn  Kareł  naobiecywał  jak 
zostanie  tym fojtym,  żeście  mu tyn list dwa  razy puścili  w  gazecie. 
Jo  wóm  prawiym,  że  ón  za  mało  szkół  pokończył,  a  że  mo 
przeczytanóm  jednam  mądróm  książkę  „   Boże  Igrzyska  " to  kapkę 
za mało jak  na dzisiejsze  czasy. Jako  kluk  to choć moc tych  płotów 
przeskoczył,  ale  se  nie  zad boi  o  żodne  zaplecze  polityczne  i w 
tych  wyborach  mówiym  wóm  bydzie  stracony.  Lepi  mu  (o 
rozmówcie  jak  kaj z nim  bydziecie! 

Redachtorze  przed głosowań  iym musicie zy mnóm zrobić  piękny 
wywiad,  a jak  wygram  to się  nie  bójcie,  to  was  do  Cieszyna  do 
Głosu  wcisnym.  Powiym  wóm  tak pocichu,  że  się  wybiyróm  do 
powiatu.  Tam się dziepro  majom  radni  dobrze. Jura 

POZIOMO :  I ) słynne sopockie, 4) Lisa z obrazu. 6)  padlino
żerny  ptak.  8)  sąsiadka  Europy,  9)  pseudo  J.  Kusocińskiego, 
10) zawody żeglarskie,  11) wróżnia  towar,  12)  piwo z Zagło
bą,  13) stolica Kanady,  14) kuzyn żurawia,  15) zarządca, nad
zorca,  16)  miejska  oaza,  17)  miasto  w  Turcji,  18)  uderzenie 
biczem,  19) pseudo Z.  Szoltysika.  20)  nad  ogniskiem. 

PIONOWO :  1) przyrząd  astronoma.  2)  przynosi  emeryturę, 
3) maź błotna,  4)  bal przebierańców,  5)  świadectwo  technicz
ne,  6)  spodnie  pradziadka,  7)  młodzieżowa  zabawa.  II )  pol
ski poeta z Noblem.  13) element  koła,  17) symbol  chemiczny 
srebra. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija 27 maja. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr   17 

M A T U R A L N A  G O R Ą C Z K A 

Nagrodę  30  zł  o t rzymuje  A N N A  R A S Z K A 
z Ustronia,  ul. Traugutta  9.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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