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MIESZKANIOWA
RZECZYWISTOŚĆ
— rozmowa z Barbarą Kapicką
prezesem Zarządu S M „Zacisze"
Pani prazes tematem, który bulwersuje ostatnio mieszkańców jest
tzw. sprawa cegielni. Ponieważ spółdzielnia jest też jednym
z udziałowców spółki czy mogłaby Pani przedstawić nam swoją
opinię w tej sprawie.
Proszę pana ja przedstawiłem już swoją opinię 15.03.1990 w piśmie do
Miejskiej Rady Narodowej. W tym piśmie poinformowałam, że Spół
dzielnia jako wspólnik po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finan
sowym Zarządu Spółki nie znalazła podstaw do udzielenia temuż
Zarządowi absolutorium. Zaproponowaliśmy też Urzędowi podjęcie na
nowych warunkach wspólnej działalności. Urząd jednak z tego nie
skorzystał. To tyle co mam do powiedzenia w tej sprawie.
A co ze spółką teraz? Podobno chcecie wykupić udział .Urzędu?
Rozważamy taki wariant, bowiem sprawę trzeba rozwiązać do końca.
Ile Spółdzielnia zyskała na spółce?
Straciliśmy 20 min, ale gdy ja zostałam prezesem zablokowaliśmy nasze
konta dla spółki, w związku z tym udało się nie stracić więcej.
Dobrze, chciałbym się teraz zapytać o osiedle Jelenica 2.
To jest jeszcze jedna ciężka sprawa. Ale mogę panu powiedzieć, że każdy
z mieszkańców, który wpłacił zaliczkę na domek otrzymał od nas
rozliczenie prac dokumentacyjnych, które na Spółdzielni spoczywały.
Obowiązkiem Urzędu jest uzbrojenie terenu. To jest teren naprawdę
trudny technicznie
nie jest łatwo podłączyć tam wodę, i rozwiązać
sprawy z kanalizacją. Jest to inwestycja wymagająca olbrzymich
nakładów. Mamy pomysł żeby połączyć tam budownictwo jedno
rodzinne z wielorodzinnym, co być może pozwoli nam na łatwiejszy
dostęp do kredytu. Jest to jednak dopiero przyszłość, gdyż jak Pan wie
byłaby to nowa inwestycja, a w tej chwili bank udziela kredytów jedynie
na kontynuację inwestycji już rozpoczętych.
To z czego budujecie?
No właśnie dzięki temu, że np. osiedle Centrum zaczęte było już
poprzednio. Zostało ono potraktowane jako kontynuacja i na jego
realizację mogliśmy dostawać bankowe kredyty.
Czy teraz coć będziecie oddawać do zamieszkania?
Tak w czerwcu będzie zasiedlany blok 6 na osiedlu Centrum B. 13
mieszkań z listy z 1988 roku.
Co to znaczy z listy z 1988 roku?
Już wtedy w 1988 r. były sporządzone listy przydziałów mieszkaniowych
na bloki, które jeszcze nie były wybudowane tj. nr 4, 5 i 6 na os. Centrum
B — 40 mieszkań i w Wiśle 58 mieszkań. Te listy teraz finalizujemy.
A ilu jeszcze oczekuje na mieszkanie „Zacisza"
Jest dokładnie 597 członków oczekujących i 194 kandydatów na
członków.

Przyjmujecie dalszych?
Spółdzielnia dla nowych zapisów zamknięta jest od roku 1983. I tak
długo będzie zamknięta dopóki nie wykonamy zobowiązań wobec
członków już oczekujących.
Kiedy się to stanie?
Tego to nie wiemy. Wszyscy oczekujemy na nową antykryzysową ustawę
o budownictwie mieszkaniowym, która ma rozwiązać zasady kredytowa
nia. Na" razie jak już Panu mówiłam, nie ma szans na kredyt jeśli
inwestycja nie jest kontynuowana. A bez kredytu nic nie zbudujemy.
(dok. na str. 2)

Kiedy będzie „Centrum C "

Fot. F. Bojda

Słowo od Redakcji
Druk w ostatnim numerze GU transkryptu dyskusji na temat cegielni
jaka odbywała się podczas sesji Rady Miejskiej wywołał różne komen
tarze. Jedni czytelnicy twierdzili, że było to moralne nadużycie bo radni
nie wiedzieli, że ich wypowiedzi znajdą się w gazecie. Inni zaś,
stwierdzili, że dzięki temu Gazeta zyskała na wiarygodności bo do tej
pory za bardzo chołubiła Urząd.
W powyższej sprawie zdanie nasze jest jednoznaczne. Osoby pełniące
funkcje publiczne muszą pozostawać pod kontrolą opinii społecznej. Ich
publiczne wypowiedzi w związku z tym powinny być jak najszerzej znane
mieszkańcom, bo jest to jedyny sposób poznania tego co myślą, jakie
mają poglądy i opinie i w końcu więc czy dobrze się stało że zostali
wybrani na publiczne funkcje. To przecież nie kampania wyborcza ma
weryryfikować kandydatów, ale ich codzienne działania, decyzje, sposób
odnoszenia się do innych ludzi i metody pracy. To wszystko musimy
obserwować i oceniać, bo chociaż następne wybory do Rady dopiero
w 1994 roku to jednak czas biegnie szybko i trzeba myśleć naprzód.
A teraz sprawa bardziej przyziemna chociaż równie ważna czyli
ŚMIECI. Udało się przedłużyć o 1 miesiąc porozumienie ze Skoczowem
w sprawie wywozu naszych śmieci na ich wysypisko w Kiczycach.
Termin 31 maj jest definitywnie ostatnim dniem obowiązywania
porozumienia. A co potem? Na razie nie wiadomo. Wiadomo jest
natomiast, że mieszkańcy Lipowca kategorycznie odmawiają zgody na
zlokalizowanie wysypiska właśnie w Lipowcu. Petycja 560 mieszkańców
Lipowca i niepowodzenie odbytych w dniu 9.05.91 rozmów Burmistrza
z Samorządem Mieszkańców chyba przekreślają plany władz miasta.
Przyjdzie nam więc wozić śmieci być może do Rybnika, Wodzisławia lub
gdziekolwiek gdzie nam je zgodzą się przyjąć. Koszty tego wzrosną
niepomiernie co musi się odbić na innych wydatkach. Do sprawy trzeba
podejść poważnie bo żarty naprawdę się kończą.
Z ostatniej chwili: Jak się dowiadujemy na ręce Przewodniczącego Rady
Miejskiej została złożona rezygnacja mgr inż. Tadeusza Dudy z funkcji
zastępcy burmistrza. Na sesji 10 maja rezygnacja nie została jednak
przez Radę przyjęta!
w

Święto Ludowe
1 8 — 1 9 maja

Zaprasza PSL Ustroń

MIESZKANIOWA
RZECZYWISTOŚĆ
Potrzebny też jest teren.
Tu jesteśmy akurat w dobrej sytuacji. Terenów mamy dużo.

Myśli pani, że to wystarczy.
Jeśli mieszkańcy mu nie pomogą to na pwno nie.
Ale brudne klatki schodowe czy porozklejane płytki PCW
przy windach tak, że jest tam goły beton to gospodarz czy
Spółdzielnia.
My się nie wypieramy obowiązków na nas ciążących. My tylko
uznaliśmy że ważniejsze są na tym osiedlu dachy niż ściany
klatek schodowych. Jak skończymy dachy to zabierzemy się za
położenie lastriko przy windach bo PCW się nie sprawdza

C i e s z y ń s k a  S t a w o w a , Jclcnica, Wisła — t o są miejsca, k t ó r y m i

a t a k ż e p o m a l u j e m y ściany. P o t r z e b jest wszędzie d u ż o , ale
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(dok ze str. 1)

Spółdzielnia może dysponować, bo tam ma swoje załatwione przecież w 1350 zł od1 m 2 w eksploatacji jest tylko 600 zł na
prawnie tereny. Gdy więc nowa ustawa wyjdzie i będziemy fundusz remontowy co w przypadku Manhattanu daje rocznie
mogli wziąć kredyt to wtedy możemy ruszyć z budową.
229 zł za 1 m2 deficytu w kosztach przeprowadzanych remon
A ile takie mieszkanie będzie kosztować.
tów. Ta liczba coś powinna mówić, bo że remonty wymagają
No tego nikt nie wie.
pieniędzy to nie muszę chyba o tym przekonywać.
A ile kosztuje teraz 1 m2 na Centrum?
Przepraszam, zasłużyliście sobie na ten los. Ale co będzie
2,8 min zł, ale to już niezły standard. Domofony, liczniki na
dalej?
wodę.
Będziemy stopniowo zabierać się za wszystko namawiając przy
To jaki musi być wkład członków?
tym mieszkańców do pomocy.
Jak zwykle — 10% wartości mieszkaia czyli kilkanaście milio
Czy mieszkańcy też mają sprzątać parking przed sklepami,
nów zł.
gdzie wiecznie jest brudno a kosze zalegają ze śmieciami?
A czynsz potem?
Dobrze, że pan o tym wspomniał bo chcę panu powiedzieć, że
W czynszu są zasadniczo 2 składniki. Po pierwsze tzw. eks jest to teren miasta a nie Spółdzielni. Jest pan zdziwiony! Tak
ploatacja a po drugie spłata kredytu i odsetki. Jeśli ktoś ma
właśnie jest.
mieszkanie własnościowe to płaci tylko, za eksploatację.
Ale były sklep RTV to już na pewno nie jest miasta, a to też
Ale większość w Spółdzielni ma mieszkania lokatorskie...
ludzi denerwuje.
No nie jestem taka pewna. U nas wisi na korytarzu taka analiza. Tak to prawda. Sklep ten drogą przetargu został w maju 1990
Np. na Manhattanie jest 682 mieszkania a tam jest 345 mieszkań
roku wydzierżawiony firmia ROTEX. Początkowo nic nie wska
własnościowych, czyli niemal pół na pół. Ale na Konopnickiej zywało na to, że sklepu nie uruchomią. Gdy następnie firma ta
na 72 mieszkania aż 61 jest
wyhamowała prace, które tam
własnościowych.
rozpoczęła tłumacząc się trud
Osiedle
Mieszkania
Mieszkańcy
Dobrze, przejdźmy więc
nościami my zdecydowaliśmy,
do spraw eksploatacji.
że jeśli do 15.10.1990 nie urucho
ul. Konopnickiej
72
172
To już panu powiem, że naj
mią tam sprzedaży my wypowie
Os. 22 Lipca
554
210
droższy jest Manhattan.
my im umowę. I rzeczywiście
Os. 30lecia PRL
682
1929
w listopadzie tę umowę wypo
Dlaczego?
Os.
Centrum
A
80
309
wiedzieliśmy. Ponieważ termin'
Jest kilka powodów. Po pierw
Os. Centrum B
77
273
wypowiedzenia minął a Rotex
sze to osiedle jest technologicz
74
osiedle domków
256
nie zdał nam nawet kluczy, nie
nie nieudane co powoduje, że
mówiąc już o zaległościach czyn
koszty remontów są tam zdecy
dowanie wyższe niż gdzie indziej. Wie pan np. że już zajęliśmy się szowych oddaliśmy sprawę do sądu.
radykalnie dachami w tych blokach na Manhattanie. 2 warstwy
No dobrze ale co będzie ze sklepem?
bitgumu, które tam umieszczamy pozwolą na ich dobre zabez Zdecydowaliśmy uruchomić tam własny sklep — artykuły
pieczenie. Mamy też do uporania się ze sprawą przemarzania
papiernicze, zabawki, — to czego nie ma w sklepie gospodarst
ścian. To są wszystko duże wydatki.
wa domowego. Nasza własna działalność gospodarcza pomoże
nam i mieszkańcom, bo będzie z czego finansować różne rzeczy
A co z estetyką, porządkiem, czystością na tym osiedlu?
To jest kolejna sprawa. Gdy pan porówna Manhattan z Os. np. remonty na Manhattanie.
Konopnickiej czy teraz Centrum to to uwidacznia to wszystko jak
A na razie kiedy najbliższa podwyżka czynszów?
na dłoni. Na osiedlu Konopnickiej to jest naturalne, że ludzie Jak pójdzie w górę gaz to i podwyższy się czynsz. Ale to już nie
wychodzą wiosną ze swych domów i sami sprzątają, sadzą
od nas zależy. Proszę pana, niech pan zaprosi przez Gazetę
kwiatki itd. Podobnie na Centrum. Ja sama nie mogłam się mieszkańców na zebrania członkowskie, które odbywać się
nadziwić jak szybko i sprawnie przy pomocy kilku społeczników będą w osiedlach na przełomie maja i czerwca. Spółdzielczość to
jak pan Mamrowicz czy Cibor teren wokół tego osiedla zaczął podejmowanie decyzji razem, więc tam razem będziemy się
zmieniać swój wygląd. Inaczej wygląda to na Manhattanie.
mogli zastanowić co zrobić, żeby czynsze nie musiały rosnąć.
Dobrze, jak otrzymamy harmonogram zebrań na pewno go
Myśli pani, że nie ma tam społeczników?
wydrukujemy a na razie dziękuję za rozmowę.
Na pewno są, ale ta bezimienność i anonimowość na tym osiedlu
powodują że jest tam o wiele więcej zniszczeń i wandalizmu.
Rozmawiał: Lesław Werpachowski
Co więc pani proponuje?
Ludzie powinni się bardziej zintegrować i sami bardziej zadbać
Barbara Kapicka — ekonomistka, studia w Akademii Ekonomicznej
o wygląd swojego osiedla.
w Katowicach ukończone w 1975. Praca zawodowa od początku
A w czym może tu pomóc Spółdzielnia?
w księgowości, w SM „Zacisze" od 1986 jako Główna Księgowa. Od
Spółdzielnia zatrudniła ostatnio gospodarza tego osiedla.
października 1989 prezes Zarządu. Mieszka na Os. Centrum, 1 córka
Kto nim jest?
— Dominika 12 lat. Ulubione zajęcie w czasie wolnym — granie na
Pan Śliwka z bloku nr 2.
pianinie — absolwentka Podstawowej Szkoły Muzycznej.

POMO
Miło nam donieść, że idea sa
mopomocy zyskuje nowych rzecz
ników. Pani Helena Pękala, kie

2 Gazeta Ustrońska

rowniczka sklepu z artykułami
gospodarstwa domowego na Ma
nhattanie wystąpiła ostatnio z cie
kawą inicjatywą. W sklepie tym
został ustawiony pojemnik, do
którego mieszkańcy mogą skła
dać odzież, którą w swoich do
mach uznają za nieprzydatną.

Osoby, które przychodzą do skle
pu będą sobie mogły wybrać z po
jemnika te rzeczy, które będą
chciały. Oczywiście wszystko nie
odpłatnie. Do przynoszących rze
czy jest tylko prośba aby ubrania
składane do pojemmnika były
czyste i niepodarte.

Jednocześnie chcemy przy
pomnieć, że sklep Komitetu Oby
watelskiego „Serduszko" nadal
działa. Czynny jest on we wtorki
i czwartki w godzinach od
11.00—16.00 Znajduje się on za
budynkiem Technikum Mechani
cznego.

W dniach 22—25 kwietnia przebywała w NeukirchenVluyn w Nie
mczech delegacja Ustronia w składzie: Przewodniczący Rady Miejskiej
— Zygmunt Białas, Burmistrz Miasta Andrzej Georg i Dyrektor Domu
Kultury w Jaszowcu Henryk Frąckowiak. W dniu 24.04.1991 na
uroczystej sesji Rady Miejskiej zostało podpisane porozumienie part
nerskie o przyjaźni i współpracy. To porozumienie ratyfikowane będzie
również w Ustroniu na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22.05.1991
w obecności Burmistrzyni NeukirchenVluyn pani Kornelii Kuhn
i Dyrektora miasta pana Horsta Fatheuera.
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Obchody Święta 3 Maja w Ustroniu przebiegły pod znakiem deszczu
i zimna. Wszystkie zaplanowane imprezy się jednak odbyły. W trakcie
uroczystej akademii w dniu 2 maja w sali kina „Uciecha" pięknie
zaprezentował się nauczycielski chór „Czantoria". Szkoda tylko że
piękny śpiew oklaskiwało jedynie 57 osób obecnych na widowni. Więcej
widzów obserwowało występy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńs
kiej w amfiteatrze oraz koncert Józefa Skrzeka. Ten ostatni wystąpił
również w roli organisty w trakcie uroczystej Mszy św. w Kościele św.
Klemensa, po czym na prośbę ks. Zielaski już po mszy zaprezentował
kilka pięknych pieśni.
W trakcie uroczystej akademii z okazji Święta 3 maja Burmistrz
Miasta wręczył przyznane przez Prezydenta RP „Medale Za Udział
w Wojnie Obronnej 1939". Medale otrzymali: Michał Cieślar, Zbigniew
Kogut, Włodzimierz Grodzieński. G U składa gratulacje wyróżnionym.
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
27 kwietnia
Joanna Gralak z Ustronia i Robert Wojciechowski z Bytomia
Małgorzata Rudnik i Marek Pindor z Ustronia
4 maja
Janina Szarzeć i Czesław Gołda z Ustronia
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Życzenia dla jubilatów:
Helena Sikora, lat 80, ul. Jelenica 22
Franciszek Pietrzyk, lat 80, ul. Miedziana 6

* <tr
W dniu 6.05.1991 w Ustroniu gościł pan Frédéric Niedzielski — kon
sul d/s ekonomicznych i handlowych Konsulatu Generalnego w Krako
wie. Po długiej rozmowie na tematy inwestycyjne z burmistrzem miasta
konsul francuski obiecał zaproponowanie inwestorom z jego kraju
podjęcia wspólnych przedsięwzięć z miastem dotyczących zagospodaro
wania góry Czantorii i eksploatacji wyciągu. Czy coś z tego wyjdzie,
zobaczymy.
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W dniu Święta Ziemi 21.04.1991 piękna inicjatywa panów Nowakows
kiego i Langhamera z bloku nr 10 na Manhattanie. Namówili oni 10
chłopaków mieszkających w tym bloku i wspólnie zasadzili szpaler
drzewek wokół bloków nr 9 i 10. Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy
zafundowanej przez pana Nowakowskiego uwieńczyło dzień. My
możemy jedynie powiedzieć „Tak trzymać" i zapytać się kto następny.

25.04.
Kolizja drogowa przy ul. Koś
cielnej. O godz. 13.30 samo
chód Fiat 125p podczas cofa
nia najechał na samochód
Volkswagen
Passat
PTS
8840. Straty ok. 1 min zł.
Sprawca ukarany mandatem
200 tys. zł.
26.04.
Około godz. 16.00 do dwóch
idących starszych pań podbie
gli nieznani osobnicy i wyrwa
li jednej z nich torebkę z pie
niędzmi, którą niosła ze sobą.
Ofiara ataku ciągnięta była
przez kilka metrów po ziemi
nie chcąc wypuścić torebki.
Wszystko to działo się w biały
dzień, w okresie nasilonego
ruchu przy czym nikt kobiecie
nie udziellił pomocy. Zgroza.
26.04.
W godzinach między 19 a 22
dokonano kolejnego włama
nia do sklepu Maxim przy ul.
9
Listopada.
Skradziono
sprzęt RTV, video, na łączną
wartość 87 min zł.
26/27.04.
Włamanie nocą do magazynu
BPISu przy ul. Sportowej.
Skradziono armaturę wypo
sażenia łazienkowego na łącz
ną wartość 8 min zł.
26.04.
W czasie wykonywania czyn
ności służbowych ujawniono
posiadanie bez zezwolenia
amunicji do broni palnej.
Amunicję posiadał przebywa
jący w Ustroniu mieszkaiec
woj. jeleniogórskiego
ob.
J. M. . Wdrożone zostało
postępowanie
prokurators
kie.

28.04.
Kolizja drogowa na ul. Szero
kiej w Nierodzimiu. Kierujący
samochodem Fiat 126p BBM
7262 zjechał na prawe pobo
cze i uderzył w drzewo z powo
wdu zajechania drogi przez
samochód nauki jazdy. Ze
względu na duże straty mate
rialne wszczęto dochodzenie.
2.05.
Kolizja drogowa samochodu
Fiat 126p BBF 1060, który
zajechał drogę motorowerowi
Jawa BBU 0609. Straty ok.
100 tys. zł. Sprawcę ukarano
mandatem karnym.
4.05.
Na ul. Katowickiej w Niero
dzimiu kierujący samocho
dem Ford Fiesta KTC 5535
zajechał drogę samochodowi
Fiat 126p KCU 2440. Obra
żeń ciała doznała pasażerka
Fiata.
4/5.05.
Sprzed DW
„Ondraszek"
w Jaszowcu skradziono samo
chód Fiat 126p KBA 4531.
Wartość skradzionego samo
chodu 20 min zł.
4/5.05.
Zanim sprawcy skradli malu
cha, próbowali Ploneza CZC
9081. Nie udało im się to
jednak, więc skradli przednią
atrapę oraz komplet reflekto
rów wartości 700 tys. zł.
4/5.05.
Włamanie do samochodu Fiat
126p K D E 4789 parkującego
przy DW „Róża". Kradzież
kanistra z benzyną, lewarka,
kluczy i koła zapasowego.
Może to ci sami co grasowali
przed DW „Ondraszek"?
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Maciej Georg, uczeń klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Cieszynie brał udział w eliminacjach centralnych III
Olimpiady Filozoficznej. Odbyły się one 22 i 23 kwietnia w Warszawie.
Zajął 13 miejsce i uzyskał tytuł Laureata Olimpiady Filozoficznej. Dzięki
temu uzyskał indeks Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
W dniach 6—11 maja w OW „Muflon" odbyła się Międzynarodowa
konferencja na temat: „Polityka bezpieczeństwa europejskiego z ekono
micznego punktu widzenia". Udział wzięli wojskowi z Bundeswhery
z gen.majorem J. Gerberem i przedstawiciele Wojska Polskiego
z Akademii Obrony Narodowej. Konferencję zorganozował Dom
Europejski Ustroń.
Ci którzy odeszli:
Helena Kubień, lat 72, zam. ul. Wesoła 19, zm. 1.05.91
Robert Kozieł, lat 57, zam. ul. 1 Maja 16/6, zm. 8.05.91
Jan Konicki, lat 67, zam. Os. 30lecia 16/56
Julia Mastalerz, zam. ul. Graniczna 11, zm. 5.05.91
Zdzisław Jaworski, lat 35, zam. ul. Sztwiertni 90, pogrzeb 8.05.91

26/27.04.
Włamanie do garażu na ul.
Pomowskiej własności M. K.
Kradzież heblarki elektrycz
nej oraz wózka dwukołowego
o łącznej wartości 3,6 min zł.
Jeden ze sprawców został
ustalony i decyzją prokura
tora tymczasowo aresztowa
ny.
27.04.
Kolizja drogowa na ul. Chab
rów. Ok. godz. 20 samochód
Skoda BLC 7039 został naje
chany przez samochód Fiat
126p BLC 7631. Okazało się,
że kierowca winny kolizji był
w stanie nietrzeźwym.

Nadeszła wiosna a więc od
razu wzmożony ruch gości za
owocował wzrostem ilości
zdarzeń przestępczych. Ape
lujemy więc o wzmożenie czuj
ności szczególnie w okresach
weekendowych. Policja zwra
ca się też do świadków zdarze
nia mającego miejsce w piątek
26 kwietnia przy ul. Sporto
wej, tj. zuchwałej kradzieży to
rebki. Prosimy wszystkich
którzy widzieli to zdarzenie
o informacje i opis sprawców.
Tel. 2413.
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Uchwałą Nr XV/93/91 z dnia 22.02.1991 Rada Miejska Uzdrowiska Ustroń podzieliła miasto na 9 osiedli. Jednocześnie też
uchwaliła statut tych osiedli. Zgodnie z nim określono organy osiedla. Są nimi Ogólne Zebranie Mieszkańców jako najwyższy
osiedlowy organ uchwałodawczy i Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy. W miesiącu kwietniu we wszystkich osiedlach odbyły
się właśnie takie Ogólne Zebrania Mieszkańców, na których wybierane były nowe Zarządy Osiedla. Zastąpiły one działające do
31.12.1990 tzw. KOSMy czyli Komitety Osiedlowe Samorządu Mieszkańców. Nowe organy osiedli zostały wybrane na 4 lata.
Poniżej rezultaty wyborów Zarządów Osiedli.
W osiedlach, w których wybory nie odbyły się z powodu niskiej frekwencji zostaną przeprowadzone ponowne zebrania. Ich
terminy ustali Rada Miejska na swojej sesji w dniu 22.05.1991.

Osiedle UstrońPolana — obejmujące swoim zasięgiem działania
następujący teren miasta:
ulice: Żarnowiec, Furmańska, Złocieni, Ślepa, Jastrzębia, Grzy
bowa, Orłowa, Sucha, Polańska, Wiślańska, Pod Grapą, Wcza
sowa, Chabrów, Palenica, Jodłowa, Świerkowa, Jaworowa,
Turystyczna, Beskidek, Stroma, Równica, Wysznia, Papiernia,
1 Maja (część od Nr 122 po stronie prawej i od Nr 81 po stronie
lewej), Baranowa.
2.04.1991 wybrano zarząd w składzie:
Przewodniczący: Jan Małysz, ul. Polańska 26
Członkowie:
Edward Cieślar, ul. Palenica 10
Czesław Gomola, ul. Orłowa 14
Edward Gomola, ul. Orłowa 14
Adam Chwastek, ul. Polańska 15
Ludwik Jakubiec, ul. Wiślańska 20
Jan Gluza, ul. ul. Polańska 69
Jan Maciejowski, ul. Polańska 26

Osiedle UstrońGórny — obejmujące swoim zasięgiem działania
następujący teren miasta:
ulice: Asnyka, Kochanowskiego, M. Reja, M. Skłodowskiej,
Partyzantów, Wierzbową, Skowronków, Jelenica, Myśliwska,
Spacerowa, Kluczyków, Gałczyńskiego, Staffa, Kasprowicza,
9 Listopada, 1 Maja (od Nr 1 do 62), Gen. J. Ziętka, Zielona,
Mickiewicza, Pana Tadeusza, Grażyny, Parkowa, Hutnicza,
Miedziana, Złota, Srebrna, Pasieczna.
Z powodu niskiej frekwencji zebranie nie odbyło się.

Osiedle Lipowiec — obejmujące swoim zasięgiem działania
następujący teren miasta:
ulice: Kamieniec, Leśna, Mokra, Spokojna, Działkowa, Szkol
na, Lipowski Groń, Podgórska, Kręta, Wesoła, Lipowska, (od
Nr 22 po stronie prawej i od Nr 25 po stronie lewej), Wałowa,
Krzywaniec, Bernadka, Przetnica, Górecka, Nowociny,
Górna.
8.04.1991 wybrano zarząd w składzie:
Przewodniczący: Kędzior Antoni, ul. Podgórska 15
Członkowie:
Emilia Glajc, ul. Wesoła 8
Hołomek Jan, ul. Krzywaniec 20
Heller Mirosław, ul. Spokojna 31
Kołder Józef, ul. Lipowska 198
Młotkowski Tadeusz, ul. Lipowski Groń 12
Musioł Władysław, ul. Lipowska 134
Małysz Jan, ul. Przetnica 17
Ryś Jan, ul. Kręta 5
Stekla Jan, ul. Górna 11

Osiedle UstrońNierodzim — obejmujące swoim zasięgiem dzia
łania następujący teren miasta:
ulice: Katowicka (od Nr 200 po stronie prawej i od Nr 203 po
stronie lewej), Chałupnicza, Cicha, Gospodarska, Zagajnik,
Wiejska, Potokowa, Bładnicka, Łączna, Szeroka, Pomowska,
Boczna, Zabytkowa, Wąska, Harbutowicka, Krótka, Wik
linowa, Dobra, Czarny Las, Lipowska, (od Nr 16 po stronie
prawej i od Nr 19 po stronie lewej), Graniczna, Skoczowska,
(od Nr 107 po stronie lewej i od Nr 110 po stronie pra
wej),

Osiedle UstrońZawodzie — obejmujące swoim zasięgiem działa
nia następujący teren miasta:
ulice: Gwardi Ludowej, Sanatoryjna, Zdrojowa, Wojska Pol
skiego, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Skalica, Gościerado
wiec, Szpitalna, Uboczna, Lecznicza, Uzdrowiskowa, Radosna,
Okólna, Liściasta, Belwederska, Źródlana,
Z powodu niskiej frekwencji zebranie nie odbyło się.

10.04.1991 wybrano zarząd w składzie:
Przewodniczący: Barbara Lupa, ul. Gospodarska 11
Członkowie:
Stanisław Czepczor, ul. Szeroka 17
Józef Kurowski, ul. Chałupnicza 27
Bronisław Noszczyk, ul. Skoczowska 127
Zdzisław Kozieł, ul. Szeroka 27
Władysław Zieliński, ul. Łączna 48

Osiedle Hermanice — obejmujące swoim zasięgiem działania
następujący teren miasta:
ulice: Skoczowska (od Nr 99 po stronie lewej i do Nr 98 po
stronie prawej), Wodna, Owocowa, Sosnowa, Orzechowa, J.
Sztwiertni, Folwarczna, Wspólna, Kwiatowa, Goleszowska,
Nad Bładnicą, Katowicka, (od Nr 100 do Nr 178 po stronie
prawej i pd Nr 101 do Nr 201 po stronie lewej), Długa, (od Nr 37
po stronie lewej i od Nr 32 po stronie prawej), Choinkowa, P.
Stellera, Wiśniowa, Miła, Jaśminowa, Jasna, Porzeczkowa,
Agrestowa, Osiedlowa, Malinowa, Różana.

Osiedle UstrońCentrum — obejmujące swoim zasięgiem działa
nia następujący teren miasta:
ulice: Ogrodowa, Strażacka, Traugutta, Polna, Sikorskiego,
Bema, Dąbrowskiego, Wybickiego, Krzywa, Fabryczna, 22
Lipca, Dworcowa, Spółdzielcza, Kościelna, Wiosenna, Tartacz
na, Stawowa, Plac Kotschego, Cieszyńska (do Nr 29), Kuź
nicza, Sportowa, Długa (do Nr 17 po stronie lewej i do Nr 20 po
stronie prawej), Osiedle 22 Lipca, Andrzeja Brody, Piękna, (do
Nr 4), M. Konopnickiej, Osiedle XXXlecia, Osiedle Centrum,
Rynek.

5.04.1991 wybrano zarząd w składzie:
Przewodniczący: Kazimierz Busz, Różana 5
Członkowie:
Czesław Buczek, ul. Jaśminowa 5
Maria Cholewa, ul. Stellera 7
Karol Dydko, ul. Wiśniowa 1
Ludwik Pietrzyk, ul. Różana 1
Rudolf Hinner, ul. Wiśniowa 6
Bolesław Iskrzycki, ul. Jasna 3

11.04.1991 wybrano zarząd w składzie:
Przewodniczący: Adam Heczko, ul. Konopnickiej 32/9
Członkowie:
Helena Bem, ul. Sikorskiego
Bogumiła Kaczmarczyk, ul. Konopnickiej 36/8
Lidia KalamatUrbanik, os. 30lecia 5/11
Janusz Kubica, os. 30lecia 1/6
Stanisław Malina, os. 30lecia 8/26
Maria Zimnicka, os. 22 Lipca 2/6
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Osiedle UstrońGoje — obejmujące swoim zasięgiem działania
następujący teren miasta:
ulice: Komunalna, Obrzeżna, Katowicka (do Nr 46), Cieszyńs
ka, Lipowczana, Stalmacha, J. Cholewy. Błaszczyka, Wantuły,
Piękna (od Nr 8 po stronie prawej i od Nr 7 po stronie lewej),
A. Brody (od Nr 26 po stronie prawej i od Nr 49 po stronie
lewej.
Z powodu niskiej frekwencji zebranie nie odbyło się.

Niejednokrotnie słyszałem, że w Polsce niewiele się zmieniło,
bo w istocie rzeczą jedna klika (Solidarność) zastąpiła drugą
(PZPR) i na tym polega ta nowa polska demokracja. Seria
niedawnych spotkań w ustrońskich osiedlachdzielnicach. połą
czonych z wyborami do nowych władz osiedlowych, stanowiła
świetną okazję, by to stwierdzenie poddać bezpośredniej ocenie.
Byłem na czterech spotkaniach w Lipowcu, Nierodzimiu,
Centrum, i na Gojach. Niska frekwencja na tym ostatnim,
podobnie jak to miało miejsce w wypadku Zawodzia i Ustronia
Górnego, uniemożliwiła przep
rowadzenie wyborów. Z jakichś
powodów mieszkańcy tych
osiedli postanowili nie angażo
wać się w lokalną politykę.
Dyskusja na spotkaniach ob
racała się wokół kilku podsta
wowych problemów, które nę
kają nie tylko Ustroń. Przewod
niczący poprzednich rad osied
lowych (tzw. KOSMów) na
rzekali na dotychczasowe słabe zaangażowanie obywateli
w pracach tych organów przedstawicielskich i wyrażali obawę,
że sytuacja nie poprawi się w przyszłości. Jest to smutna myśl,
bowiem obecny system polityczny otwiera przed obywatelami
daleko większe możliwości wpływu na decyzje bezpośrednio ich
dotyczące, niż system poprzedni. Szczególnie niepokojące jest
minimalne zainteresowanie sprawami publicznymi wśród ludzi
młodych. Jak zaobserwowałem, ludzie nie garnęli się do Za
rządów Osiedlowych, a znalezienie kandydatów na przewod
niczących było bardzo trudne.
Narzekano, że nowa administracja nie działa efektywniej od
poprzedniej, że urzędnicy w dalszym ciągu zachowują się, tak
jakby obywatele byli petentami, a nie podatnikami, którym
należy się (za ich własne pieniądze!) należyta obsługa. Je
dnocześnie, niestety, wielu krytyków Urzędu Miasta wyka
zywało bardzo słabe zrozumienie mechanizmów lokalnej poli
tyki i administracji. Mało kto wiedział, na przykład, że w wielu
wypadkach ciekami wodnymi zajmują się Spółki Wodne i one,
jako organizacje niezależne, są odpowiedzialne za regulacje
rzek, remonty urządzeń, nabrzeży, itp. Do nich należy zgłaszać
wszelkie pretensje, a nie do Urzędu, który nie ma żadnej
władzy nad takimi niezależnymi organizacjami. Uczyć, muszą
się zatem obie strony: i urzędnicy i obywatele. Ludzie muszą
przyzwyczaić się, że „świat władzy" i organizacji publicznych
jest zróżnicowany i składa się z niezależnych jednostek. Nie ma
już PARTII (lub jej odpowiednika), od której, tak jak w po
przednim okresie, zależałoby prawie wszystko.
Konkretnymi bolączkami, o których mówiono najczęściej,

Osiedle UstrońPoniwiec — obejmujące swoim zasięgiem działa
nia następujący teren miasta:
ulice: Akacjowa, Bukowa, Grabowa, Brzozowa, Klonowa,
Topolowa, Lipowa, Bażantów, Drozdów, Słowików, Olchowa,
1 Maja (od Nr 64 po stronie prawej i od Nr 45 po stronie lewej).
12.04.1991 wybrano zarząd w składzie:
Przewodniczący: Roman Siwiec, ul. Bażantów 3/2
Członkowie:
Jerzy Ostrowski, ul. 1 Maja 88
Andrzej Piechocki, ul. Lipowa
Bolesław Szczepaniuk, ul. Drozdów 15
Marzena Szczotka, ul. Lipowa 9
Henryk Worach, ul. Kasztanowa 8

były: (a) zły stan dróg i chodników oraz nieprecyzyjne oznako
wanie, (b) nieracjonalny komunikacja autobusowa i (c) zanie
czyszczenie środowiska oraz problem śmieci. To ostatnie zagad
nienie zdominowało dyskusje w Lipowcu. Władze miasta,
kierując się opinią ekspertów, doszły do wniosku, że w Ustroniu
nie ma lepszego miejsca na nowe wysypisko śmieci, jak teren
wokół otaczarni asfaltu w Lipowcu. Grupa mieszkańców tej
dzielnicy ostro zaprotestowała przeciw takiej lokalizacji. Dys
kusja ta nabrała zresztą ostatnio tempa, bowiem na ostatniej
sesji Rady Miejskiej (10 maja),
pojawiła się grupa dzieci i nau
czycieli, którzy przedstawili ca
ły program artystyczny (rysu
nki, deklamacje, pieśni) — sta
nowiąca rodzaj zbiorowego
protestu przeciw lokalizacji wy
sypiska śmieci w ich dzielnicy.
Bez wątpienia jest to najpoważ
niejszy problem przed jakim st
anęło miasto od dłuższego cza
su. Skoczów, który do tej pory przyjmował ustrońskie śmieci na
swoje wysypisko, odmówił dalszej współpracy. Po 31 maja
Ustroń zatka się swoimi śmieciami, jeżeli nie znajdzie się nowe
rozwiązanie. Istnieją dwa rozwiązania: otwarcie nowoczesnego
(to znaczy prowadzonego według najlepszych wzorów świato
wych) wysypiska w Lipowcu albo wywóz śmieci gdzieś na Śląsk.
To drugie rozwiązanie, przy założeniu, że znajdzie się „chętny",
będzie szalenie kosztowne. Ustroniacy przyzwyczajeni do bar
dzo niskich opłat za wywóz śmieci albo do pozbywania się
śmieci gdzie popadnie (popatrzmy wokół nas) obudzą się
pewnego dnia z niewiarygodnie wysokim rachunkiem w skrzyn
ce pocztowej. Jednocześnie obawy Lipowczan, że nowe wysypis
ko śmieci będzie tak wyglądać jak wszystkie dotychczasowe
wysypiska, są uprawnione. Sprawa ta, jak żadna inna, ilustruje
trudności rządów demokratycznych. Zderzyły się tutaj bowiem
dwie racje: racja ogółu (Ustroń) i racja bardziej jednostkowa
(Lipowiec). Jak uczy doświadczenie innych krajów, tylko
spokojna wymiana argumentów i wspólne dochodzenie do
rozwiązania może uchronić społeczność ustrońską przed skłóce
niem, może i na lata. Dyskusja taka jest niemal niemożliwa
w a t m o s f e r z e w i e e o w e g o p o d n i e c e n i a . M o ż e się j e d n a k u d a ć ,

o ile zostaie ujęta w odpowiedniej formy. A taką formą,
gwarantującą rzeczowe i wszechstronne przeanalizowanie pro
blemu, byłaby dyskusja pomiędzy władzami miasta (Radą i Za
rządem) z jednej strony a Samorządem Mieszkańców Lipowca
z drugiej. Ustroński konflikt „śmieciowy" jest pierwszym eg
zaminem nowych władz osiedlowych a kolejnym, choć na pewno
nie ostatnim egzaminem demokracji w Ustroniu.
(jk)
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U W A G A !
EIcktroinstalator do zakładu pil
nie potrzebny. Tel. 3756
I

Kupię parcelę budowlaną w Ustro
niu. 2000 m \ Krystyna Skurows
ka, ul. Wolności 42 Chorzów, tel.
413349.

Ustroń, ul. Konopnickiej 7
Punkt czynny:
wtorek, środa, czwartek
od 13.00 do 17.00

Kupię garaż składany. Teł. 2514
do pracy od 7.00—15.00 .

Zbliżają się wakacje. Pora pomyśleć o ich spędzeniu. Pora też
pomyśleć jak zarobić sobie na nie. Te słowa wypowiedziane
w autobusie przez rozmawiających uczniów posłyszeliśmy i my
co podsunęło nam pomysł zorganizowania w naszej redakcji
akcji pod hasłem „Grosz dla małolatów".
Pomysł jest prosty. Od najbliższego numeru gotowi jesteśmy
bezpłatnie drukować oferty pracy dla uczniów spędzających
wakacje w mieście. Będzie takich wielu, którzy nie tylko będą
mieli chęć chodzenia na basen i „rżnięcia w piłę" ale i wyszukają
czas na kilka godzin pracy.
Potrzebna jest więc praca dla młodszych i starszych, z pod
stawówki (za zgodą rodziców) i ze średniej, lekka i prosta oraz
cięższa i odpowiedzialniejsza. Mogą sprzątać, obierać owoce,
roznosić mleko, no robić cokolwiek. My deklarujemy swoje
pośrednictwo przy kontaktowaniu się. Czekamy więc na odzew.

IIIIIIllllllllllllllllllllM
UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA

Kierownicy Sklepów i Domów Wczasowych!
Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych
w Bielsku Białej, ul. Inwalidów 6 te. 24792

oferuje w cenach zbytu wyroby chemii gospodarczej i kos
metyków w tym szczególnie środki do utrzymania czystości
oraz wyroby z tworzyw sztucznych (wiadra, miski) dopusz
czone do kontaktów z żywnością

Zapraszamy na zakupy!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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ogłoszeń i reklam w Gazecie Ustrońskiej
Ogłoszenia drobne — do 10 słów bezpłatnie, powyżej 10
słów — 1000 zł za słowo
Ogłoszenia ramkowe — 4000 zł za 1 cm2. Przy kolejnym,
powtórnym zamieszczeniu ogło
szenia ramkowego udzielana jest
10% zniżka
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje Miejski Konkurs
Wiedzy o Ustroniu. W konkursie wezmą udział uczniowie klas
VI—VIII. Imprezą towarzyszącą będzie Dziecięcy Plener Mala
rski, który stanowi etap wstępny konkursu. Finał zaplanowany
został na 20 maja i odbędzie się w Zakładowym Domu Kultury
„Kuźnik". Konkursowi patronować będzie Gazeta Ustrońska.

Grosz dla małolatów

Kto chce zarobić i pomóc r
w ogródku. Tel. 2581.

UWAGA!

Czy znasz Ustroń?

otwarto

KOSZYKÓWKA
W ramach rozgrywanego Festiwalu Koszykówki w Ustroniu
w kat. Szkół Średnich w dniu 4.05.1991 r. zwyciężyła drużyna
z Technikum Mechanizacji Rolnictwa z Cieszyna z Drużyną
Ustroń I 106:102, a następnie drużyna Technikum pokonała
Ustroń II 85: 58. Ostatni mecz rozegrany pomiędzy drużynami
Z Ustronia zakończył się zwycięstwem drużyny Ustroń II nad
Ustroniem I wynikiem 77 :27.
VII GÓRSKI BIEG P R Z E Ł A J O W Y
W piątek 3 maja odbył się VII Górski Bieg Przełajowy.
W biegu głównym na dystansie 15 km startowało 61 osób.
Wśród pań najlepszą była Gos Barbara z KS „Sprint" z Biel
skaBiałej, miejsce drugie zajęła Nikiel Aniela z KS „Sprint
z Bielska Białej przed Jończyk Janiną z Olkusza. W grupie
panów najlepszy był Stanisławski Kazimierz z KS „Sprint"
z BielskaBiałej, miejsce drugie zajął Mitka Józef z KS Górnik
Brzeszcze przed Nitką Jackiem również z KS Górnik Brzeszcze.
Drużynowo zwyciężyli zawodnicy z KS „Saturn" Czeladź.
W skróconym dystansie na 1,5 km startowało 107 dzieci ze
Szkół Podstawowych Ustronia, Lipowca, Polany i Nierodzimia.
Najlepsze z dziewcząt były w grupie wiekowej:
klasy od V do VI Korzeń Beata z SP 2
Sztwiertnia Anna z SP 1
Oberska Agnieszka z „Komety" Gliwice
klasy od VII do VIII Raszka Magdalena z SP 2
Bednarczyk Beata z SP 1
Chrapek Anna z SP 6
Wśród chłopców w grupie wiekowej zwyciężyli:
klasy od V do VI Bednarski Andrzej z Czeladzi
Graniec Tomasz „Kometa" Gliwice
Małysz Henryk z SP 2
klasy od VII do VIII Pustówka Tomasz z SP 2
Korzeń Szymon z SP 2
Pietrusiak Artur z SP 1
W pracach organizacynych VII Górskiego Biegu Przełajowe
go pomocy udzielili Jerzy Zontek, Ryszard Szymkiewicz, And
rzej Szeja a opieką lekarską wszystkich uczestników otoczył
lekarz medycyny Józef Nowak z Ustronia. Zawody zorganizo
wał Wydział Kultury Oświaty i Rekreacji Urzędu Miejskiego.

Starsze pokolenie pamięta jak obchód rozpoczynał się wieczo
rem 2go maja pochodem wzdłuż głównej ulicy. Brały w nim
udział: orkiestra, straż pożarna z pochodniami, organizacje
społeczne i publiczność.
Natomiast w samo święto 3 Maja, uroczystości były—z niedu
żymi zmianami — do siebie podobne. W notatce prasowej z 1929
r. podano: „... Na przedzie banderia konna, prowadzona przez p.
Banszla, dziatwa szkolna, kapela, straże pożarne ustrońska
i cisownicka, pograniczne, przedstawiciele władz i urzędów,
stowarzyszeń i różnych związków — wpadały w oczy nasze
dziarskie sokolice. Przybył też pochód z Polany, zorganizowany
przez tamtejszą Macierz Szkolną. Udano się najprzód do koś
cioła katolickiego, następnie ewangelickiego, by podziękować
Panu Zastępów za wszystko, co dla naszej Polski zrobił, prosząc
Go, by naszą Ojczyznę pobłogosławił. I znowu w pochodzie
zawrócono na rynek, przemówił krótko wiceburmistrz p. Nowak
i po defiladzie rozejdziono się w podniosłym nastroju.
Wieczorem odbył się w Czytelni katolickiej wieczorek. Po
odśpiewaniu przez chór młodzieży ewangelickiej kilku pieśni,
wygłosił kier. Lipowczan ładny wykład o Konstytucji 3 Maja.
Następnie p. Kubaczka odegrał na skrzypcach kilka utworów
Czajkowskiego, wtórowała mu p. Reichenbaumowa na for
tepianie, co wypadło nadzwyczaj udatnie". Następnie „...
Wystawili nam sztukę napisaną na tle walk legionowych przez
St. Gozdawę Wiecheckiego „Porucznik I Brygady". Należy się
uznanie amatorom i reżyserowi p. Wawraczowi za poniesione
trudy i pracę przy przedstawieniu". Zarząd Koła Macierzy
Szkolnej, jako główny organizator uroczystości dał wyraz żalu
z powodu zgonu zasłużonego działacza narodowego, długolet
niego sekretarza i skarbnika Macierzy ks. Londzina, przez
odwołaic przygotowanej zabawy z tańcami.
Natomiast koło Macierzy Szkolnej w UstroniuPolanie, aby
w jeden i ten sam dzień nie urządzać z kołem w Ustroniu
— zorganizowało uroczystość w dniu 5 maja w sali hotelu
„Czantoria". Oto wyjątek z notatki prasowej:,,... Odegranie
sztuki poprzedziły 2 występy chóru mieszanego, który oddał
pod batutą p. nauczyciela Ziętka kilka pięknych pieśni. O zna
czeniu Konstytucji 3 Maja przemówił kier. szkoły Paweł Kral.
Głównym punktem programu było odegranie sztuki Felicji
Żurowskiej „Orlęta" malującej bohaterskie czyny studentów
i młodzieży lwowskiej z czasów walk o wolność tego kresowego
grodu. Amatorzy przejęli się swemi rolami i starali się oddać
wiernie ducha studenckiego i zapał".
Pejot
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W odpowiedzi na interwencje
mieszkańców i działaczy PKE
w Ustroniu Policja podjęła kilka
akcji przeciwko dzikim wysypis
kom na terenie miasta. Udało się
ustalić sprawców którzy pozby
wając się swoich śmieci, wyrzuca
ją je gdzie im popadnie. Dzięki
akcji policji udało się zlikwidować
takie wysypiska na zboczu nad
DW „Jaskółka" oraz w rejonie
stawów rybnych. W tym pierw
szym
przypadku
skierowano
wniosek do kolegium, w drugim
natomiast skutecznym środkiem
okazał się mandat karny. Jak in
formuje Policja w przygotowa
niu jest kolejny wniosek do kole
gium.

a o
Zaciekawienie mieszkańców bu
dzi to co się dzieje w budynku przy
ul. Cieszyńskiej 7, obok przystan
ku PKS. Dawniej mieścił się tam
magazyn mebli, potem Eldom
z usługami. Teraz tam prowadzi się
duże roboty budowlane. Sęk
w tym, że nie ma tam żadnej tablicy
informacyjnej: co się robi, kto jest
inwestorem i kto jest inspektorem
nadzoru. Jest to ważne tym bar
dziej, że robotom tam prowadzo
nym daleko do zgodności z zasada
mi budowlanej sztuki — bałagan,
nie zabezpieczone wykopy, zamy
kanie samowolne drogi prowadzą
cej na osiedle Centrum. To tylko
niektóre zaobserwowane cechy te
go co tam się dzieje.

Zapoczątkowany w roku 1904 zwyczaj organizowania Święta
Ludowego w 110 rocznicę bitwy pod Racławicami przez
ugrupowania ludowe, oficjalnie ustanowione zostało jako coro
czne święto chłopów i wsi na Kongresie Stronnictwa Ludowego
w maju 1931 r. Dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem Święta
Ludowego, święta chrześcijan.
Święto Ludowe ustanowiono po to, aby przypomnieć naro
dowi o tym, że ci co „żywią i bronią" jak było napisane na

Święto Ludowe
kościuszkowskich sztandarach też powinni mieć swoje prawa.
Stronnictwo Ludowe a od 1945 r. Polskie Stronnictwo Ludowe
mające własną myśl polityczną agraryzn stwierdzają, że chłop
osiadły na ziemi był zawsze najsilniejszym bastionem polskości,
z uporem przeciwstawiał się wszystkiemu co obce, strzegł pilnie
języka, ojczystej ziemi, swojskiego obyczaju.
W tym roku przypada 60 rocznica obchodów Święta Ludo
wego, które ruch ludowy świętuje corocznie nieprzerwanie
zarówno w okresie przedwojennym, w konspiracji w czasie II
wojny światowej, w PRL — opierając się manipulowaniu przez
komunistów i już aktualnie w niepodległej i suwerennej Rzeczy
pospolitej Polskiej.
W naszym mieście Zarząd Miejski PSL w Ustroniu organizuje
Święto Ludowe w dniach 18—19 maja br. w Amfiteatrze.
W dniu 18 maja członkowie Prezydium ZM PSL złożą wiązankę
kwiatów na grobie Jana Błaszczyka na cmentarzu ewangelickim
— długoletniego Prezesa PSL w Ustroniu, Wójta Ustronia,
działacza ludowego — współpracownika Wincentego Witosa,
człowieka gnębionego przez sanację i więzionego oraz tor
turowanego przez aparat bezpieczeństwa PRL.
Program imprez w Amfiteatrze
18 maja sobota
godz. 16.00 — wiec ludowy
godz. 16.30 — występ kapeli UFOBANK z Kęt
godz. 18.00 — Festyn ludowy z atrakcjyjną loterią fantową
19 maja niedziela
godz. 19.00 — Dyskoteka dla młodzieży
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustronia,
wczasowiczów i turystów.

Dnia 19 kwietnia w Szkole Pod
stawowej nr 2 w Ustroniu odbyło
się uroczyste spotkanie uczniów
i nauczycieli z okazji Dnia Pat
rona — Jerzego Michejdy.
W programie uroczystości wy
korzystano wspomnienia żyją
cych do dziś uczniów Michejdy
pani Garbusińskiej, Józefa Pil
cha i dr Alojzego Waszka.
Uczniowie recytowali fragmenty
wierszy K. I. Gałczyńskiego i J.
Tuwima. Zaprezentowano rów

ki: Grażyna Szmytka, Lidia Szka
radnik oraz Stanisława Kohutek.
„Dziś jesteśmy spadkobiercami
osiągnięć i dorobku Jerzego Miche
jdy i jego grona nauczycielskiego"
— powiedziała w imieniu wszyst
kich jedna z uczennic. „I choć zmie
niły się mury tej szkoły, choć inni są
nauczyciele i uczniowie, inne — ba
rdziej nowoczesne metody naucza
nia, to jednak pozostały więzi i tra
dycje, pozostanie dorobek — ten
dawny i ten obecny, którym może

nież wiersz n a p i s a n y specjalnie na

my się szczycić i k t ó r y

tę okazję a poświęcony pedagogi
cznej działalności Jerzego Michej
dy. Utwór ten napisała p. Lidia
Szkaradnik — opiekunka ustroń
skiego Muzeum Hutnictwa i Kuź
nictwa.
Program przygotowały dla
grup
wiekowych
nauczyciel

pomnażać naszą nauką i pracą.
Chcemy być cząstką tej tradycji,
która przecież wciąż się tworzy".
Na zakończenie programu dele
gacje klas złożyły kwiaty pod tab
licą pamiątkową poświęconą Mi
chejdzie. Złożono również kwiaty
na grobie Patrona.

chcemy

7 Gazeta Ustrońska

W obronie
maturzysty

Zaczęło się. Końcowe odliczanie już
za nami. Teraz jesteśmy w samym
wirze akcji. I choć kasztany jeszcze
nie kwitną to machina pt. „Matura
91" ruszyła całą parą. Pierwsza
runda pojedynku maturzysta kontra przezacna Komisja już za nami.
Pozostały tylko krople krwawego potu pomiędzy linijkami wiedzy, które
nasz tytułowy bohater ,,uparcie i skrycie" materializowal na papierze.
Przed nami kolejne zmagania. Będą trwały prawie cały miesiąc. Cały
miesiąc nerwów. Cały miesiąc drżących rąk. Cały miesiąc hez śniadania
ho rano nic nie przechodzi

Teatrzyk „Chochlik" działa przy SP6 w UstroniuNierodzimiu
już drugi rok. W tym okresie przygotowano i wystawiono
2 sztuki: „Trzewiki szczęścia" i „Królewna Kukułeczka".
Z „Królewną Kukułeczką" zespół zakwalifikował się na Woje
wódzkie Spotkania Teatralne i wystąpił w Wadowicach w dniu
26.IV. 1991 r. Kierownikiem zespołu młodych artystów jest
Zofia Sikora, akompaniatorem — Joanna Chraścina, operato
rem świateł — Tadeusz Michalak.
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przez ścińnięte gardło. Cały

miesiąc

w centrum zainteresowania. Młodsza gawiedż szkolna patrzy na maturzy
stę z szacunkiem, podziwem i przestrachem. Dla nich wspomniany wyżej
osobnik jest wizją wcześniejszej lub późniejszej przyszłości. W jego
podkrążonych oczach obok paniki — widzą siebie. I ogarnia ich
przerażenie. I chęć ucieczki. Ale ucieczki już nie ma. Trzeba przeć
naprzód, aby z kolei za rok lub dwa samemu stać się źródłem podobnych
namiętności. Tyle gawiedż szkolna. Natomiast zupełnie inaczej na
aktualnego maturzystę patrzy były maturzysta, były przedstawiciel
gawiedzi szkolnej. Na jego twarzy, na widok maturzysty,jawi się uśmiech
— pełen satysfakcji (jeśli ja musiałem to przeżyć, to dłaczegi inny nie ma
się pomęczyć), pogardy i ironii (Przesadzają kmiotki. Matura? Pestka nie
egzamin. Wystarczypstryklpalcami i już po maturze).
Takie oto odczucia przeróżne wzbudza skądinąd skromna i bardzo
dobrze znana osoba, która nagle stała się maturzystą. No, oczywiście że
nie przytoczyłam wszystkich punktów widzenia. Pozostali jeszcze szano
wni rodzice i nauczyciele. Ale myślę, żejedno co mają wspólne na pewno to
— załamane ręce. Czasami z tych samych, czasami z różnych powodów,
ale fakt pozostaje faktem.
Na pewno, drogi Czytelniku, zastanawiasz się o co mi chodzi tym
razem. Zapewniam Cię, że moje intencje są bardzo niewinne. Obraz
maturzysty '91 maluję przed tobą z czystej sympatii dla tegoż oraz...
w trosce o swoje własne interesy. Obraz jest zresztą niepełny, więc
uzupełnię go o kilogramy Valium — na uspokojenie, środków usypiają
cych na... zaśnięcie oraz litry kawy na przebudzenie i orzeźwienie.
Uzupełnię, abyś nie miał pretensji do tego młodego człowieka, który
w autobusie nie ustąpił Ci miejsca. On Cię naprawdę nie zauważył. On
tylko widział formułki oraz wzory matematyczne, które ze złośliwymi
uśmiechami skakały i nie dały się uporządkować. Zrozum tę młodą
dziewczynę, która z obłędem w oczach przecwałowała tuż przed zderza
kiem Twojego samochodu, nawet tego nie zauważywszy, a po drugiej
stronie ulicy Twojej sąsiadce stratowała zakupy i zamiast,,Przepraszam "
wykrzyknęła ,,A imię jego czterdzieści i cztery"...! Zrozum i wybacz. Nie
wiedzą co czynią. Stąd też mój apel. Szanowny (Jstroniaku, zachowaj
przez najbliższy miesiąc zimną krew oraz ostrożność. Nie wystawiaj na
szwank ani swoich nerwów ani też i tak już zszarganych nerwów tego
młodego delikwenta. Miej na względzie okoliczności oraz trudny okres
jaki przeżywa. Ijeszcze jedno, nieśmiała prośba na koniec. Bądź tak dobry
i zapamiętaj, że co roku przychodzi maj, który nie tylko jest miesiącem
prześlicznym i miesiącem zakochanych (a im też przydałaby się opieka),
ale jest również miesiącem matur. A to mówi samo za siebie.
Magda Dobranowska

a

Redakcja GU przeprasza pana Andrzeja Lisztwana, autora ar
tykułu „Czy to już Europa" za niezamieszczenie jego nazwiska pod
wydrukowanym w „GU" tekstem.

Krzyżówka
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Poziomo: 1) nad umywalką 4) ofiara Kaina 6) spada na cztery łapy 8)
uroczystość w USC 9) krajowy mikrobus 10) wzmacnia uderzenie
pięścią 11) szwedzki w Polsce 12) ciepły z wełny 13) ojczyzna dla
Hiszpanów 14) niemiecki Paweł 15) żona K. Wallenroda 16) poznański
ziemniak 18) czeski motocykl 19) napój marynarzy 20) opera Verdiego
21) kinowa lub szkolna
Pionowo: 1) południowoamerykańska gra w karty 2) duży ośrodek
holenderski 3) w gwiazdozbiorze W. Niedźwiedzicy 4) uchylenie ustawy
5) tropikalne pnącze 6) caryca, żona Piotra I 7) czeska ciężarówka 11)
faza księżyca 13) zbożowe resztki 17) krzyżówkowa papuga
Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po uszeregowaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Prosimy je nadsyłać na adres
redakcji do dnia 31 maja. Nagrodę w postaci 3 tek grafik funduje
sponsor.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 6
Hasło: RÓWNICA, CZANTORIA
W wyniku losowania nagrodę ufundowaną przez firmę „EIX" z Ustro
nia, otrzymuje Janina Bujak zam. Ustroń, ul. Konopnickiej 26/5.
Nagrodę prosimy odebrać w redakcji.
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