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—  rozmowa  z  Jackiem  Tarnawieckim, 
komendantem  Straży  Miejskiej 

Od  momentu  powstania  Straży  Miejskiej   częściej   się  słyszy 
skargi  na  nią  niż  pochwały.  Czym  pan  to  tłumaczy? 

Nie  zgadzam  się z pana  opinią.  Równie  często, jeżeli  już  o  tym 
mówimy,  spotykamy  się  z  pochlebnymi  opiniami.  W  tym 
miejscu  chcę jednak  dodać,  że część  opinii  ujemnych  bierze  się 
z  faktu,  iż  mieszkańcy  po  prostu  nie  wiedzą  jaką  pracę 
wykonujemy,  na  podstawie  jakich  zarządzeń  działamy.  Straż 
Miejska  została  powołana  do  utrzymania  porządku  publicz
nego, ładu, porządku w mieście, a ludzie myślą, że Straż  Miejska 
będzie  zastępowała  w  dużej  mierze  pracę  policji. 

Czy jest wyraźne rozgraniczenie między  tym co należy do zadań 
Straży  a  tym  co  należy  do  policji ? 

Jest rozgraniczenie.  My zajmujemy się tylko  i wyłącznie  porząd
kami  na  terenie  miasta,  wykrywaniem  dzikich  wysypisk,  par
kowaniem  w  miejscach  niedozwolonych,  handlującymi  bez 
aktualnych  zezwoleń  i w  miejscach  niedozwolonych. 

Il e  liczy  osób  Straż  Miejska? 
Jest  nas sześciu  i na  pewno jeszcze jedna  osoba  by  się  przydała, 
szczególnie  w  okresie  letnim  i  ferii  zimowych. 

Jak  wygląda  dzień  pracy  strażnika? 
Pracujemy  na  dwie  zmiany  od  7 do  21.  W  tygodniu  zajmujemy 
się centrum  miasta  i obrzeżami,  przy  czym  w każdym  tygodniu 
staramy  się  raz  lub  dwa  razy  skontrolować  najdalsze  dzielnice 
Ustronia. 

Il e  podczas  8  godzin  pracy  strażnik  przebywa  na  mieście? 
Przeciętnie  6 godzin.  Odbywa  się  to  w  ramach  patroli  pieszych 
dwuosobowych  w  centrum  miasta  i  patroli  samochodowych 
w  odleglejszych  dzielnicach. 

Komu  Straż  Miejska  podlega? 
Bezpośrednio  podlegamy  zastępcy  burmistrza. 

Jak  Straż  jest  uzbrojona? 
Za zgodą  Rady  Miejskiej zostaliśmy wyposażeni  w broń  krótką, 
w  kajdanki  oraz  ręczne  miotacze  gazu. 

Jak  mieszkańcy  odnoszą  się  do  Straży? 
Mieszkańców  Ustronia  można  podzielić  na  tych  którzy  starają 
się pomóc,  i na  tych, którzy  stoją  okoniem,  nie przyjmują  nic  do 
wiadomości,  straszą  burmistrzem,  nie  dostosowują  się  do 
poleceń. 

Jaki  jest  prestiż  Straży  Miejskiej ? 
Na  początku  nie  traktowano  nas  poważnie.  To  się  zaczyna 
zmieniać.  Teraz  można  zauważyć,  że  niektórzy  boją  się  Straży 
Mie jsk ie j. 

Pan  uważa,  że  ten  strach  jest  dobrym  objawem? 
Złym.  Wolelibyśmy  być  obdarzeni  życzliwością  i  szacunkiem. 

Czy w Ustroniu jest dużo dzikich wysypisk  i co w tej  mierze czyni 
Straż  Miejska? 

Dzikich  wysypisk  jest  bardzo  dużo,  najwięcej wzdłuż  Wisły  na 
ulicy  Nadrzecznej.  Niestety,  stale  ich  przybywa  w  różnych 
dziwnych  miejscach.  Sporządziliśmy  mapkę  dzikich  wysypisk, 
która  została  przekazana  do  Wydziału  Ochrony  Środowiska. 
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Czy  wysłałeś  już  ankietę  „GU" ? 

Wkrótce  będzie  tłoczniej.... 

Moji   roztomili  ludeczkowie 
Chodziłech  tak  /ostatnio  po  tym  Ustroniu —  łobmyśloiech  trasę dlo 

franca  Jozefa  na  lato.  Mie  sie już  śni  tyn  Ustroń  nocami.  Łosiatnio 
widziolech sie w ekskursyji  turystów  co piechtóm  walom do piramid  na 
Zowodzi.  Jo  idym  z  tóm  ekskursyjóm  a szli my  po cichu  i na  palcach 
i prawie  nie loddychali  cohy  luftu  nie zanieczyszczać  —  coby sie beton 
z piramid  nie psul.  Idym,  idym — nożyska  bolom bo tyn czorny  piosek 
straszecznie  sie nagrzol  a  tu naroz  cosik  mie cap.  Łokropnie  żech  sie 
wylynkoł  i  mało  co  bych  sie  nie  lobudzil  (i  snu  nieszloby  wy
tłumaczyć)  . 
Dziwom  sie do wyrchu a tu ni lew ni to liszka jednam  lapóm za  kragiel 
a drugóm do moji kapsy  i tu żech sie już  lobudzil.  Tak żech nie uwidziol 
czy  ty  piramidy  mieli  lodewrzyte  czy  zawrzyte 
Ni  móm  ludeczkowie  synnika  ustróńskigo  jyny  w  robocie  Jozef  mi 
powiedziol  co  tyn  czorny  piosek  to  isto  szlaka  co  nióm  drogi 
posypujymy,  a tyn  lew to sie nazywo  SFINKS.  Myślolech  iś z  tym  do 
Zuzki  ale wiym co mo mocka  roboty  a do Hanki  na Manhatanie  to sie 
bojym  chodzować  bo  lam  teraz jakisik  talyrze  na blokach  wieszajóm 
i bojym  sie coby  mi  taki  talyrz  na głowie  nie wylóndowol.  Co  to je  za 
choroba  z  tymi  talyrzami.  Dyć  w Austryji  to  ino na  wsi kaj  nikaj  to 
uwidzisz  a  w  mieście  tego  ni  ma.  Isto  my  za  gibko  prawa  miejski 
dostali.  Jo czakom  na telewizyje  kablowóm  i już  widzym  co sie  bydzie 
dziolo  jak  bydymy  mieli  swój  program  w  Ustroniu.  Jo  już  móm 
jednego  na loku na dyrektora  programu  (fajnie  sie jónko).  Ustróński 
Dziynnik  Telewizyjny  bydzie  miol  na przodku  dwa  razy  V do  góry 
nogami  bo my  tu  mómy  szczyty  tak  jak  w górach  mo  to  być. 
Zaś  Zuzke  bych  widziol  w inszym  programie  —  ale nejprzód  muszym 
to  z  nióm  łobgodać.  Wasz  Jyndrys 

Podziękowanie 
Przedszkolaki  z Przedszkola nr  3 w Ustroniu  Polanie dziękują 
sponsorom: sklepowi  nr 8, sklepowi nr 6, aptece  „Czantoria", 
kioskowi  z  upominkami,  wyciągowi  na  Czantorię,  kawiarni 
„Zocha",  sklepowi  wielobranżowemu  „Asia"  za  uświet

nienie  imprezy  z  okazji  Dnia  Dziecka. 
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Do  tej pory  udało się zatrzymać dwie osoby w czasie  wyrzucania 
śmieci  w  miejscach  niedozwolonych.  Osoby  te  zostały  ukarane 
najwyższymi  mandatami.  Trzy  osoby  które  chciały  wysypać 
śmieci,  a  wskazywało  na  to  ich  zachowanie,  na  nasz  widok 
zaczęły ze śmieciami  uciekać.  Przegoniliśmy je parę  kilometrów. 
W przyszłości chyba już nie będą  próbować  takiego  pozbywania 
się  śmieci. 

Jak  postępujecie  z  nielegalnie  handlującymi? 
Obecnie doprowadziliśmy  do  tego, że nielegalnych  handlarzy  jest 
bardzo  mało.  Handluje  się w miejscach  do  tego  przeznaczonych, 
czyli w  Polanie,  na  placu  targowym  w centrum  i w  Hermanicach 
przed pawilonem spożywczym.  Na  początku był problem z hand
larzami  obwoźnymi.  Przyjeżdżali ze Śląska  i handlowali  gdzie  im 
się tylko podobało,  ale uporaliśmy  się z nimi. Najwięcej  kłopotów 
mamy obecnie z turystami ze wschodu.  Prowadzą  handel w miejs
cach  do  tego nieprzeznaczonych,  na  trawie,  przy  kontroli  tłuma
czą  się brakiem  paszportu,  zostawionym  w hotelu, na  mandat  nie 
mają  pieniędzy.  Trudno  z  nimi  cokolwiek  zrobić.  Do  tego 
ostatnio  pokazała  się  na  terenie  Ustronia  mafia,  trzykrotnie 
strasząc osobę odpowiedzialną  za targowisko miejskie. Starają  się 
ściągać  haracz  od  rosyjskich  handlarzy  w  wysokości  1 min  od 
każdego  handlującego. 

Jak  zamierzacie  przeciwdziałać? 
Wspólnie  z  policją,  która  przeprowadziła  już  kontrole. 

Jak  układa  się  współpraca  z  ustrońską  policją? 
Z  policją  mamy  podpisaną  umowę  o  współpracy.  Przeprowa
dzamy  wspólne  patrole.  Sprawy  które  wykryliśmy,  a  nie  je
steśmy  kompetentni  do  ich  prowadzenia  przekazujemy  po
licj i  i komendant  bez  problemu  przejmuje je  od  nas  i  prowadzi 
dalej. 

Czy  są  kłopoty  z  egzekwowaniem  uchwał  Rady  Miejskiej   na 
przykład  odnośnie  parkowania. 

Nie  wszystkie  uchwały  RM  są  respektowane  przez  mieszkań
ców.  Na  terenie  osiedla  Manhatan  przybywa  z  dnia  na  dzień 
coraz  więcej  samochodów  a  miejsc  na  parkowanie  nie  ma. 
Staramy  się  w  takich  wypadkach  nie  karać  mandatami.  Naj
więcej  kłopotów  mamy  z  przyjezdnymi  parkującymi  na  ulicy 
Nadrzecznej.  Każdy  wjeżdża  samochodem  w  trawę,  prawie  do 
samej  rzeki,  aby  tylko  samochód  mieć przy  sobie.  Jest  to  zmora 
każdego  weekendu. 

Jak  postępujecie  z  tymi  ludźmi? 
W  tamtym  roku  karanie  mandatami  odnosiło  skutek.  Pod 
koniec  sezonu  nie  było  już  problemów.  Teraz  staramy  się  od 
początku  tak  działać  aby  w  szczycie  sezonu  panował  w  tym 
względzie  porządek. 

Na  terenie  naszego  miasta  działają  4  jednostki  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych:  na Polanie, Centrum,  Nierodzimiu  i Lipowcu. Trzy  pierwsze 
spośród  wymienionych  dorobiły  się  obszernych,  okazałych  remiz  stra
żackich.  Jedyny  Lipowiec  dysponuje  obiektem  starym,  liczącym  ponad 
60 lat.  Małe,  ciasne pomieszczenie  z trudem  wystarcza  na  przechowanie 
podstawowego  sprzętu  gaśniczego.  Brak  pomieszczeń  dodatkowych, 
w  tym  salki  na  posiedzenie  Zarządu  lub  całej  jednostki.  Nie  byłby  to 
jednak  Lipowiec, gdyby  obojętnie godził się z takim  stanem. Nie dało  się 
wcześniej  gdyż  inne  potrzeby  absorbowały  społeczeństwo  tej  dzielnicy. 
Wymienić  tu  należy, elektryfikację, gazyfikację, sieć wodociągową  oraz 
budowę  szkoły  z  obszerną  salą  gimnastyczną  i  boiskiem. 
Od  dwóch  lat  trwa  budowa  remizy  OSP.  Rozpoczęło  się  od  powstania 
Społecznego  Komitetu  Budowy  Remizy,  na  czele  którego  stanął  Karol 
Małysz.  Zmobil izowano  społeczeństwo  Lipowca,które  nie  żałowało 
pomocy  w  postaci  pieniędzy,  drewna  i  robocizny. 
W  chwili  obecnej  zbliżamy  się  do  etapu  zakończenia  prac  „ w  stanie 
surowym".  Trzeba  podkreślić,  że cała  dotychczasowa  robocizna  została 
wykonana  darmowo  przez druhów  strażaków  i społeczeństwo  Lipowca. 
Nie sposób wymienić szczególnie zaangażowanych,  gdyż na  to  przyjdzie 
czas.  Znacząca  of iarność  społeczeństwa  jest  jednak  nie  wystarczająca 
przy  dzisiejszych  cenach.  Dużej  i znaczącej  pomocy  finansowej  udziela 

Są  budowy  w  Ustroniu  na  których  panuje  straszliwy  bałagan. 
Czy  macie  na  to  jaki ś  wpływ? 

Kontrolujemy  budowy,  ale  uchwycenie  właścicieli  jest  bardzo 
trudne,  gdyż większość  budujących się mieszka  poza  Ustroniem, 
przeważnie  na  Śląsku.  Na  budowach  nie  ma  tablic  informacyj
nych. Jeżeli nie znamy  imienia  i nazwiska  to  trudno dojść do  kogo 
dana  budowa  należy.  Próbujemy  pytać  u  sąsiadów. 

Ależ  przecież  budowy  są  zgłoszone  i bardzo  łatwo  można  dojść 
do  właściciela. 

Staramy  się  współpracować  z  Wydziałem  Technicznolnwes
tycyjnym  i mam  nadzieję,  że  będą  tego  jakieś  efekty.  Pod  tym 
względem  jednak  nie  najlepiej układa  się  nasza  współpraca.  Po 
numerach  działek  można  przecież  bardzo  prosto  dojść  do 
właścicieli. 

Czy  Straż  Miejska  odczuwa  jaki ś  naciski? 
Nacisków  na  karanie  nie  ma.  Są  dyspozycje  od  przełożonych 
które  wykonujemy.  Co  prawda  niektórym  osobom  wydaje  się, 
że  nadal  są  nietykalne,  że  zarządzenie  porządkowe  do  nich  się 
nie  odnoszą.  Takich  delikwentów  skutecznie  wyprowadzamy 
z  błędu. 

Czy  Straż  ma  dużo  sygnałów  od  mieszkańców? 
Jest  ich  coraz  więcej  i sprawy  zgłaszane  staramy  się załatwić  od 
ręki.  Większość  telefonów jest  anonimowa,  co  świadczy  o  tym, 
że  mieszkańcy  dalej  boją  się  do  nas  oficjalnie  zwrócić. 

Czy  są  kłopoty  z  ustrońskimi  przedsiębiorstwami? 
Był  problem  z  ubojnią  RSP  „Jelenica".  Panował  tam  straszny 
bałagan.Interwencja  u kierownika  nie odniosła  skutku,  dopiero 
interwencja  u  prezesa,  który  zajął się  tą  sprawą,  zresztą  bardzo 
sprawnie,  dała  porządany  efekt.  Druga  sprawa  to  wysypisko 
śmieci  na  terenie  Odlewni  w  Nierodzimu.  Po  rozmowie  z  kiero
wnikiem  zaprowadzono  porządek.  Podobna  sprawa  dotyczyła 
Żwirowni  w  Nierodzimiu.  Problem  który  musi  być  w  najbliż
szym  czasie  rozwiązany  to  blokowanie  przez  samochody  do
stawcze chodników  i jezdni.  Samochody  dostawcze  podjeżdżają 
blokując  przejazd,  często  trwa  to  za  długo.  W  tym  czasie 
kierowca  siedzi  w  sklepie,  podpisuje  faktury,  a  droga  jest 
blokowana  nawet  przez  godzinę. 

Czego  Staży  Miejskiej   brak? 
Przynajmniej jeszcze  jednego  strażnika. 

Zbliż a  się  sezon  urlopowy.  Jak  jesteście  przygotowani  do 
wakacji? 

Jesteśmy  bogatsi  o doświaczenia  poprzedniego  roku.  W  okresie 
wakacyjnym chcemy  się zająć newralgicznymi  punktami  miasta. 
Szczególnie  wzdłuż  Wisły,  w  sąsiedztwie  domów  wczasowych 
i  innych  miejsc  ulubionych  przez  turystów. 

Czego  życzycie  sobie  od  mieszkańców? 
Współpracy,  życzliwości,  pomocy  i przestrzegania  zasad  współ
życia  ze  środowiskiem  naturalnym. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

nam  Zarząd  Miasta  Ustronia.  Wszystkie  przelewane  środki  finansowe 
przeznaczone  są  na  zakup  materiałów  budowlanych.  Pragniemy,  by 
obiekt  ten,  został  oddany  do  użytku  w  terminie  jak  najkrótszym. 
Wszystko  zależy  jednak  od  posiadanych  pieniędzy. 

Józef  BALCER 



Yasuo  Higa  urodził  się  na  Okinawie.  Półtora  roku  temu  ożenił  się 
z  Polką  i  zamieszkał  w  naszym  kraju.  Zauroczony  krajobrazem 
Beskidów  wykonał serię zdjęć, które można  oglądać w czytelni  Miejskiej 
Biblioteki  od  15 czerwca  do  końca  lipca.  Yasuo  Higa jest  absolwentem 
Studium  Technik  Poligraficznych  i  Reklamy  w  Tokio. 

  ir 

64 dzieci  zdało  egzamin  na  kartę  rowerową,  który  odbył  się w  Szkole 
Podstawowej  w  Nierodzimiu  27—28  maja.  Do  egzaminów  prze
prowadzanych  w szkołach  przystępować  mogą  również  dorośli.  W  Nie
rodzimiu  skorzystało  z  tego  8  osób. 
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Najlepsze  życzenia  dla  Jubilatów 
Zuzanna  Chrapek,  lat  91,  ul.  Lipowska  81 
Franciszek  Legierski,  lat  85,  ul.  Krzywaniec  42 
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1  czerwca  zakończono  budowę  i  przekazano  do  użytku  Zlewnię 
Ścieków  przy  ul.  Kuźniczej.  Ustroń  będzie  jednym  z  pierwszych  miast 
posiadających  tego  rodzaju  urządzenie  sanitarne.  Wiele  zakładów 
i gospodarstw  domowych  nie jest  jeszcze  włączonych  do  miejskiej  sieci 
kanalizacyjnej  lecz  posiada  własne  zbiorniki  tzw.  szamba.  Opróżnianie 
szamb  i  przekazywanie  nieczystości  do  miejskiej  oczyszczalni  ścieków 
był  dużym  problemem  z  punktu  widzenia  ochrony  sanitarnej  jak  też 
ochrony  środowiska  naturalnego.  Ta  mil iardowej  wartości  inwestycja, 
to  cały  zespół  urządzeń  uzdatniających  ścieki  do  ich  zneautralizowania 
w  oczyszczalni.  Została  zbudowana  w  stosunkowo  krótkim  czasie. 
Obecnie  przed  służbami  komunalnymi  stoi  zadanie  prawidłowego 
zorganizowania  spływu  i  wywożenia  ścieków  sanitarnych  z  terenu 
całego  miasta. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Wiesław  Mikołajewski,  lat  60,  oś.  Manhatan  10/33 
Bronisław  Cudzich,  lat  88,  ul.  3  Maja  20 
Antoni  Cienciała,  lat  44,  ul.  Wesoła  29 
Alojzy  Duława,  lat  59,  ul.  Sztwiertni  31 

Wszystkim,  którzy  wzięli  udział  w  pogrzebie  mojego 
zmarłego  męża 

śp.  W i e s ł a wa  M i k o ł a j e w s k i e g o 

serdeczne podziękowania  składa 
żona z  córką 

NAGRODZONE  WYSTĘPY 
23  maja  br.  odbył  się  w  Bielskim 
Centrum  Kultury  Wojewódzki 
Przegląd  Dziecięcych  i  Młodzie
żowych  Zespołów  Artystycznych. 
W  konkursie  wzięły  udział  3  ze
społy  artystyczne  Ogniska  Pracy 
Pozaszkolnej  zdobywając  nastę
pujące wyróżnienia:  zespół  woka
lnoinstrumentalny  „Mał a  Czan
tor ia"  (pod  kier.  Mariana  Żyły) 
zdobył  wyróżnienie  kat.  ,,S" 

zespół  akrobatyki  widowiskowej 
(pod.  kier.  Wandy  Węglorz,  Cze
sławy  Chlebek,  Anny  Depty)  uzy
skał  wyróżnienie  I  stopnia  a  ze
spół  tańca  współczesnego  „Ha
d a r m"  (pod  kier.  Haliny  Darm
staedter)  otrzymał  wyróżnienie 
II  stopnia.  Serdecznie  gratulu
jemy  dzieciom  i  ich  instrukto
rom! 

Danuta  Koenig 

25/26.05.92  r. 
W  nocy  skradziono  Fiata  126  sto
jącego  przed  posesją  na  ul.  Aka
cjowej na szkodę  mieszkańca  Żor. 

25/26.05.92  r. 
W  nocy  włamano  się  do  domku 
rekreacyjnego  na  ogródkach 
działkowych  przy  ul.  Skoczows
kiej  w  Hcrmanicach.  Skradziono 
między  innymi  telewozor,  wiertar
kę  i  butle  gazowe. 

27.05.92  r. 
O  godz.  19  na  ul.  Daszyńskiego 
kierujący  Fiatem  126  KB O  1715 
mieszkaniec  Ustronia,  będąc 
w  stanic  nietrzeźwym  (2,51 
prom.)  uderzył  w  znak  drogowy. 
Sporządzono  wniosek  do  kole
gium. 

27/28.05.92  r. 
W  nocy  z  parkingu  przy  DW 
Jaskółka  skradziono  samochód 
VW  Passat  nr  rej.  RERP  885  na 

szkodę  obywatela  Niemiec.  War
tość  samochodu  ok.  22000  DM . 

28.05.92  r. 
O  godz.  22.30  na  ul.  Lipowskiej 
kierujący  samochodem  VW  Golf 
BL E  2901  mieszkaniec  Ustronia 
najechał  na  prawidłowo  idącego 
mieszkańca  Lipowca,  który  do
znał  otwartego  złamania  podu
dzia  lewej  nogi.  Kierowcę  zatrzy
mano  do  wytrzeźwienia. 

30.05.92  r. 
Nastąpi ło  zanieczyszczenie  poto
ku  Młynówka  a  następnie  stawu 
kajakowego.  Źródła  zanieczysz
czenia  na  razie  nie  ustalono.  Ca
łość sprawy  nadzoruje  państwowy 
inspektor  ochrony  środowiska 
z  BielskaBiałej. 

3.06.92  r. 
O  godz.  11.00  zatrzymano  na  ul. 
Partyzantów  nietrzeźwego  woza
ka  przewożącego  mleko  ciągni
kiem  Ferguson.  Wozak  miał  we 
krwi  3,15  prom.  alkoholu.  Spo
rządzono  wniosek  do  kolegium. 

Śpiewaczy  jubileusz 
N a  swe  10lecie  K a m e r a l ny  Zespół  W o k a l ny  „ U s t r o ń"  doczekał 
się  o p r a c o w a n ia  m o n o g r a f i c z n e go  pracy  magis tersk iej  Janusza 
B ieńka  nap isanej  na  Fili i  U Ś  w  Cieszynie  u  doc.  Rysza rda 
Gab rys ia. 

A u t or  kreśli  na jp ie rw  t ł o  h is to ryczne  ruchu  śp iewaczego  na 
Ś ląsku  C ieszyńsk im,  by  w  da lszej  części  swej  p racy  sch rak
te ryzować  d o r o b ek  Zespo łu  j a ko  k o n t y n u a t o ra  tej  t radyc j i.  T ak 
więc  w  swych  p o c z ą t k a ch  w  1981  Zespół  był  p o w i ą z a ny  z  para f ią 
us t rońsk iego  kośc io ła  ewange l i cko augsbursk iego.  Od  roku  1983 
dzia ła  przy  Urzędz ie  M ie jsk im  ale  bez  dotac ji  z j ego  s t rony  a  więc 
wy łączn ie  a m a t o r s k o.  Chórzyści  śpiewali  w tedy  o  Us t ron iu 
i  oko l icy  i  to  z a r ó w no  przy  uroczys tośc iach  rel ig i jnych  j ak 
i  świeckich.  Od  k i lk u  lat  konce r tu je  coroczn ie  w  D n i a ch  Muzyki 
O r g a n o w ej  w  Wiśle.  N i e w ą t p l i w ym  sukcesem  ar tys tycznym  Ze
spo łu  —  w y p r z e d z a j ą c ym  dzisiejsze  p a r t n e r s t wo  Us t ron ia  i  Neu
k i rchen  V luy n  —  są  jego  cz te rok ro tne  występy  w  Westerwa ldz ie 
w  N iemczech.  Zos ta ły  o ne  ocen ione  b a r d zo  w y s o ko  w  pro fes
j ona lnej  pras ie  n iemieck iej  a  Zespół  d o k o n ał  także  n a g r ań  d la 
rozgłośni  rad iowej  we  F r a n k f u r c ie  nad  M e n e m.  T a k ie  same  oceny 
towarzyszą  Zespo łowi  w  ogó lnopo lsk iej  pras ie  muzycznej  o raz 
nag ran ia  d la  rozgłośni  rad iowej  w  Ka tow icach. 

Nas tępn ie  a u t or  c h a r a k t e r y z u je  repe r tuar  Zespo łu  —  p o n ad 
120 pieśni  w  uk ładz ie  4 g łosowym  o  treści  pa t r io tyczne j,  reg ional
nej  i  rel igi jnej,  a  także  pozyc je  k lasyczne  —  M o z a r t,  Bee thowen, 
Verdi,  P rae to r ius,  k o m p o z y c je  Świdra,  G a w l a s a,  Sztwier tn i. 
Pieśni  te  śp iewane  są  w  wersji  j ęzykowej  —  polsk ie j,  łac ińskiej 
i  n iemieckie j. 

A u t or  p rezen tu je  równ ież  sy lwetkę  n iewą tp l iwego  wspó ł twórcy 
sukcesów  Zespo łu  —  m gr  Ewy  BocekOrzyszek.  Jest  u s t r o n i a n k ą, 
có rką  wielce  zas łużonego  p a s t o ra  śp.  Paw ła  Bocka,  p racu je 
dydak tyczn ie  w  szko ln ic tw ie  muzycznym  ś redn im  i  wyższym  na 
Ś ląsku  i  jest  w s p ó ł o r g a n i z a t o r em  Wiś lańsk ich  Dni  M u z y ki  O r
ganowe j. 

Pracę  J.  B ieńka  należy  również  p rzy jąć  j a ko  znaczący  przy
czynek  do  cha rak te rys tyki  życia  ku l t u ra lnego  Us t ron ia. 

W  os ta tn im  czasie  Zespół  wys tępował  d w u k r o t n ie  w  Szpi ta lu 
S a n a t o r y j n ym  w  U s t r o n iu  d la  j ego  ku rac juszy  i  gości  z  innych 
o ś r o d k ów  na  Z a w o d z i u.  W  c iągu  godz innego  konce r tu  zaśpiewał 
20  pieśni  rep rezen tu jących  całość  repe r tua ru.  D l a  p o n ad  80  gości 
konce rt  był  wie lk im  przeżyc iem  a r t ys tycznym. 

N a t o m i a st  16  m a ja  dał  koncert  s p o n s o r o w a ny  przez  U M 
w  Ka tow i cach  w  Ewange l i ck im  kościele  Z m a r t w y c h w s t a n ia  Pań
sk iego  przy  okaz ji  cyk l icznych  Wieczo rów  Muzycznych  z  udz ia
łem  konce r tm is t r za  o r g a n o w e go  Z y g m u n ta  A n t o s i k a.  (H .O .) 

Gazeta  Ustrońska  3 



Sztandar   AK 
Uroczystość  poświęcenia  i wręczenia  Sztandaru  AK  rozpoczęło 

się 31 maja o godzinie  16 na dziedzińcu  kościoła  pw. św.  Klemensa 
wbijaniem  pamiątkowych  gwoździ  do  okolicznościowej  tablicy 
przez uhonorowanych  mieszkańców  Ustronia  i gości. W  tym  czasie 
orkiestra  Kuźni  Ustroń  grała  patriotyczne  pieśni. 

Przed  godziną  17  przy  wejściu  na  dziedziniec  kościelny  został 
przywitany  przez  duchowieństwo,  przedstawicieli  władz  miasta 
oraz  żołnieży  AK  J.  E.  Ks.  Bp  Tadeusz  Rakoczy.  Pod  jego 
przewodnictwem  rozpoczęła  się  uroczysta  msza  św.  przy  udziale 
księdza  dziekana  Rudolfa Wojnara  i księdza  proboszcza  Leopolda 
Zielaski.  Ksiądz  Biskup  przywitał  wiernych  parafii,  społeczność 
ewangelicką,  wszystkich  mieszkańców  i  gości  Ustronia.  W  swej 
homilii  podkreślił  wkład  AK  w walce  o  wolność  i wiarę.  Walka  ta 
trwała  dalej po  wojnie  i w dziś odzyskanej  wolności  żołnierze  AK , 
prześladowani,  więzieni  mają  swój  wielki  udział. 

Po  homilii  Sekretarz  Zarządu  Okręgu  Śląskiego  ŚZŻ  AK  od
czytał  uchwałę  w  sprawie  uznania  Koła  prawa  jego  posiadania. 
Ceremonia  poświęcenia  i  wręczenia  sztandaru  została  oparta 
o  Dekret  Prezydenta  RP  o  znakach  wojska  i marynarki  wojennej 
z  dnia  24  listopada  1937  r. 

Biskup  Tadeusz  Rakoczy  wbił  pierwszy  gwóźdź  pamiątkowy 
w  drzewce  sztandaru  w  imieniu  fundatorów  i  honorowych  gości 
oraz  dokonał  ceremonii  poświęcenia  według  rytuału  kościelnego. 
Następnie  wręczył  sztandar  rodzicom  chrzestnym  —  Elżbiecie 
KożdońBuchcie  i Józefowi  Twardzikowi. 

Trębacze  zagrali  sygnał  „Baczność"  i ojciec chrzestny  przekazał 
sztandar  wiceprezesowi  Zarządu  Okręgu  ŚZZ  AK  Alojzemu  Bu
rzyńskiemu,  który  z kolei  po  trzykrotnym  sygnale  trębaczy  „Woj 
sko  Polskie"  pochylił  sztandar  przed  którym  przyklęknął  ucałował 
go  i  wypowiedział  przysięgę  „Przysięgam  na  wierność"  Prezes 
Zarządu Koła ŚZZ AK  w Ustroniu  ppor. rez Bolesław  Szczepaniuk. 
Następnie  Prezes  Koła  przejął  sztandar  i  po  zaprezentowaniu 
wręczył chorążemu  pocztu  sztandarowego  sierż.  rez.  Kazimierzowi 
Chołujowi.  Orkiestra  zagrała  hymn  państwowy  i  „Boże  coś  Pol
skę". Teraz  nastąpił przemarsz  pocztu  nawą  główną  dla  zaprezen
towania  sztandaru  licznie  zgromadzonym  wiernym. 

Po powrocie odbyło się spotkanie ze sztandarem  Zarządu  Okręgu 
ŚZŻ  AK  i dokonano  trzykrotnego  „pocałunku  sztandarów". 

Biskup Tadeusz  Rakoczy  rozpoczął dalszą  część mszy na  zakoń
czenie  której  orkiestra  zagrała  uroczyste  „T e  Deum". 
Podano  komendę  „Wyprowadzić  sztandary"po  czym  ruszono 
w  następującej  kolejności:  jako  pierwszy  poświęcony  sztandar,  za 
nim  rodzice  chrzestni,  następnie  sztandar  Zarządu  Okręgu  ŚZŻ 
AK ,  sztandar  „Solidarności"  Kuźni  Ustroń,  ministranci,  J.  E.  Ks. 
Bp. Tadeusz  Rakoczy,  księża,  żołnierze  AK  oraz  pozostali  uczest
nicy  uroczytości. 

Sztandary  zostały  wyprowadzone  do  salki  parafialnej  gdzie 
odbyło  się spotkanie  zaproszonych  gości  z żołnierzami  AK .  Prezes 
Bolesław  Szczepaniuk  złożył  meldunek: 

„M y  żołnierze  AK  pochodzący  z  wielu  ziem  przedwojennej 
Polski: ziemi  lwowskiej,  lubelskiej, kieleckiej, krakowskiej, śląskiej, 
wileńskiej  meldujemy,  że  ostatnie  nasze  życiowe  zadanie  zostało 
wykonane  —  sztandar  ZWZ—AK  największej  podziemnej  armii 
świata  walczącej  z  niemieckim  i  sowieckim  okupantem,  symbol 
trwania  państwa  i jego  historii,  piękny  akt  woli  i  serca,  wsparty 
przez społeczeństwo  Ustronia,  pozostawiamy  na  zawsze w  murach 
naszego,  katolickiego  kościoła  pw.  św.  Klemensa,  aby,  gdy  odej

Moment  poświęcenia  sztandaru  Fot.  „FOTOLAND" 

dziemy  na  wieczną  wartę,  przez  dalsze  dziesiątki  lat  świadczył 
0  męczeńskiej  walce  w  czasie  okupacji  i  odrodzenia  Narodu 
Polskiego."  Wypowiedź  swoją  prezes  zakończył  słowami  wielkiej 
polskiej  poetki  Zofii  Kossak  z  posłowia  do  utworu  Antoniego 
Ossendowskiego  „Puszcze  polskie",  zatytułowanym  „Wierny  las": 
„Prawda  powierzona  ziemi  —  sfałszować  się  nie  da.  Gdy  las 
zaszumi  —  tą  prawdę  zaszumi.  Posłyszy  ją  polskie  serce,  tak  dziś, 
jak  za  sto  i dwieście  lat." 

Bogdan  Kocurek  odczytał  list  z życzeniami  dla  żołnierzy  AK  od 
wojewody  Mirosława  Stycznia,  a  Andrzej  Broda  zapoznał  ze
branych  z listem gratululacyjnym  dla  Koła  w Ustroniu  od  Zarządu 
Koła  ŚZŻ  AK  w  Katowicach.  Wystąpił  również  poseł  Kazimierz 
Wilk ,  który  wyraził  hołd  ludziom  walczącym  o  wolną  Polskę. 

Na  spotkaniu  została  wręczona  honorowa  odznaka  „50  lat  AK " 
J.  E.  Ks.  Bp.  Tadeuszowi  Rakoczemu  oraz  księdzu  proboszczowi 
Leopoldowi  Zielasce.  Wręczono  również  legitymacje  Światowego 
Związku  Żołnierzy  AK  członkom  nadzwyczajnym,  którzy  zgłosili 
swoją  współpracę  i solidarność  z żołnierzami  AK . 

Ksiądz L. Zielasko, członek  Komitetu  Honorowego  Poświęcenia 
1 Wręczenia  Sztandaru  AK  w  serdecznych  słowach  podziękował 
wszystkim,  którzy  włożyli  w  realizację  zadania  serce  oraz  pracę, 
podkreślił  olbrzymie  zaangażowanie  i  duży  wkład  pracy  prezesa 
Bolesława  Szczepaniuka,  co  zostało  przyjęte  oklaskami  przez 
zebranych 

Spotkanie  umiliła  swoimi  występami  artystycznymi  młodzież 
szkolna. 

Około godziny  19.30 J. E. Ks. Bp Tadeusz  Rakoczy,  Ks.  Dziekan 
Rudolf  Wojnar,  Ks.  Proboszcz  Leopold  Zielasko  w asyście  księży 
i  delegacji  Zarządu  Miasta  oraz  Kuźni  Ustroń  udali  się  na  plac 
w  UstroniuZawodziu  gdzie  został  poświęcony  kamień  węgielny 
pod  nowy  kościół  w  tej  dzielnicy. 

Spotkanie  w  salce  parafialnej, prowadzone  w swobodnej  i  kole
żeńskiej  atmosferze,  zakończone  zostało  podpisaniem  Aktu  Fun
dacji  Sztandaru  przez  rodziców  chrzestnych,  członków  Komitetu 
Honorowego,  fundatorów i zebranych gości po czym sztandar  Koła 
ŚZZ  AK  w  Ustroniu  umieszczono  w  gablocie  zamontowanej  na 
ścianie  nawy  głównej  kościoła  św.  Klemensa. 

Wojsław  Suchta,  Bolesław  Szczepaniuk 
*   *  * 

Zarząd  Koła  SZŻ  A K  w  Ustroniu  składa  najserdeczniejsze 
podziękowanie 
—  członkom  Komitetu  Honorowego 
—  of iarodawcom  —  fundatorom  sztandaru  AK 

honorowym  gościom,  którzy  wbili  swoje  pamiątkowe  gwoź
dzie  do  okolicznościowej  tablicy  sztandaru 
—  wszystkim,  którzy  samorzutnie,  bezinteresownie  zgłosili 
swoją  pomoc,  wykonali  konkretne  prace  —  zadania  przy 
organizacji  uroczystości  poświęcenia  sztandaru  AK ,  wśród 
których  bezwzględnie  należy  wymienić  z  imienia  i  nazwiska 
panią  Teresę  Kornas  i  pana  Franciszka  Korcza 
—  dzieciom  i  młodzieży  szkolnej  z  zespołu,  który  wykonał 
program  artystyczny 
—  wszystkim  uczestnikom  uroczystości,  którzy  dali  wyraz 
solidarności  z  żołnierzami  AK ,  z  ideami  i  tradycją  Armii 
Krajowej. 
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8.40  8.34  23.34  Bielsko  20.48a 

4.30  14.15D  Chybie  4.21  6.53  11.45D  1 7.11 C  18.09C 

9.37C  Czechowice  17.33C  23.06 

9.03  Gliwice 

5.14  6.41  11.11D  13.15  16.03  17.15C 
18.34D  21.37 

Goleszów  6.10  7.39  10.37  12.18D  15.25  16.34  19.11 

7.47  9.03   10.07  10.25  16.59  20.11  Katowice  5.27  11.25  14.10  1 5.54CE   18.24  20.23 

9.14C  Kędzierzyn  17.10C 

9.51 C  Kraków  17.32C 

9.38C  Jastrzębie  Zdrój  6 .53  18.09C 

9.50C  Wodzisław  Śląski  18.09C 

19.14C  Rybnik  4.21  17.10C 

15.13D  Ustroń  14.47D 

4.20  5.26  6.10  6.52  7.38  10.37  11.24  11.44D  Wisła  Głębce  4.30  5.15  6.41  7.47  8.40  9.03   10.08 
12.18D  14.10  14.47D  15.25  1 5.54C  16.33  10.26C  11.1 2D  13.1 6  14.1 5  1 5.1 2D  16.04  16.59 

  18.24  20.23  20.48  21.58  23.06  V  17.1 5C  17.19D  20.12  21.38  23.34 

17.10C  17.32C  18.08C  19.11  Wisła  Uzdrowisko  9.15C  9.38C  9.51 C  18.34 

Ponadto  ze  stacji  Ustroń  (koło  „Kuźni" ) 
14.48D  BielskoBiała  14.58D 

BIELSKO  Skoczów,  Jas ienicę  7.27V  11,57V  18.27W 

CIESZYN  Goleszów  5.07X  6.07V  6.57X  7.12S  7.27V  7.57T  8.27  8.57V  9.27X15  9.57  10.27  1 0.57V  11.13V 
11.27X1  5 11.57  12.27X1  5  12.57V  13.27V  13.57  14.27X1 5  14.57V  15.12S  15.27  15.57T 
16.27V  16.57X1  5  17.27  18.27T  18.53VZ  19.27  20.27W  21,27WV 

CZĘSTOCHOWA  Katowice 

DOBKA  Zawodzie,  Jaszowiec  5.40V  6.43V 

Zawodzie  11,40X  13.38V  15.38X  17.38V  19.40X1  5 

GLIWICE  Żory.  Rybnik  8.43P   14.43HP  18.13NP

JABŁONKÓW  Trzyniec  18 .154 7V  16 .45  3,57 

KATOWICE  Żory,  Mikołów 

KONIAKÓ W  Wisłę,  Istebną  9.43V  12.24X  14.43V  15.48  18.48W  20.43W 

KRAKÓW  Bielsko,  Wadowice 

LIPOWIEC  Nierodzim  6.12X  7.1 OS  8.02V  1 3.07V  14.10X  15.10X  17.10V 

OSTRAWA  Hawierzów  1 6 . 5 5 3 6 

SKOCZÓW  Nierodzim  5.17V  6.07X  6.52X  7.1 2X 7.57  8.27V  8.57V  9.27  10.27V  11.27  1 2.27X  13.27  14.27V  1 5.1 2x 
1 5.27  16.27V  17.27  1 9.27W  20.27WV  21.27W 

Bładnice  7.25X1 5®  14.50X1   5« 

WISŁA  5.38V  6.08X1 5  6.33V  6.38T   7.08V 4V4  7.38V  7.53P  8.08V  8.38V  9.08  9.38X1  5 
10.08V  10.22VP 0.38 .08 ,38V 2.08V  12.38 3.08

3.38X  13.43P  14.08V  14.38  15.08T   15.28W  18.38V 6V  16.08  16.38 
16.43NP   17.08V  17.38V   18.08   18.38  19.08  1 9.38W  19.52WP 
20.08WV   21.08W  21.38W  22.38WV  22.48X1  5W 

WODZISŁAW  Jastrzębie  7.03VP  16.33WP 

ZAWODZIE  5.55X  6.48S  6.53X  8.38V  12.48V  14.43X  14.48S 



towanych  dzieł.  Dziwi  syste
matyczność  i kompozycja  pla
styczna w wykonaniu  nierzad
ko  kilkuletnich  dzieci.  Zasłu
ga w  tym  instruktorów  Ognis
ka  pod  których  okiem  wyko
nywane  są  wszystkie  prace. 
Jeżeli  więc,  zatrzymamy  się 
przed  samolotami  i  okrętami 
wykonanymi  w  kółku  mode
larzy,  to  zrozumiemy,  że  in
struktorzy  Ryszard  Szymkie
wicz  i Tadeusz  Michalak  mu
szą  posiadać  ten  dar,  który 
pozwala  zachęcić  do  żmudnej 
pracy nad  wykonaniem  mode
lu. Z doświadczenia  wiemy,  że 
sam zapał  młodych  ludzi  częs
to  nie  wystarcza  —  liczy  się 
wprawna  ręka  potrafiąca  po
prowadzić  do  takiego  finału, 
jaki  prezentowany  jest  na  wy
stawie. Odnosi  sę to do  całości 
ekspozycji  w  Prażakówce. 

O  wartości  wystawionych 
prac świadczą  także  zdobywa
ne  laury,  jak  chociażby  ostat
n io,  nu  O g ó l n o p o l s k im  K o n

kursie  Inspirowanym  Twór
czością  Ludową  „Koroneczka 
'92".  Uczestnikom  i  laurea
tom  tego  właśnie  konkursu 
burmistrz Andrzej Georg  wrę
czył  na  otwarciu  wystawy  na
grody  rzeczowe.  Niewątpliwie 
największm  osiągnięciem  jest 
zdobycie  wyróżnienia  I  stop

(makrama),  Magdalena  Weis
man  (wycinanka),  Dorota  Bo
rowiecka  (wycinanka),  Anna 
Milaniuk  (wycinanka)  oraz 
z  koła  tkactwa  artystycznego 
Maria  Białas,  Aleksandra 
Białas,  Maria  Piszczyńska, 
Anna  Klimurczyk,  Joanna  Li 
powczan  i  praca  zbiorowa 
Moniki  Szczurek,  Ani  Mal
ina,  Reni  Puczek,  Ani  Bełkot, 
Al i  Januszewskiej,  Agnieszki 
Kaweckiej  z  Koła  Sprawnych 
Rąk. 

„Koroneczka  '92"  nie  jest 
jedynym  konkursem  w  któ
rym  uczestniczyli  młodzi  arty
ści  z  Ustronia.  Ich  prace, 
a  konkretnie  Doroty  Boro
wieckiej  i Gabrieli  Marszałek, 
zakwalifikowały  się  na  mię
dzynarodowy  konkurs  plasty
czny  „Przyroda  naszym  do
mem". 

Jak już wspomniałem  wyso
ki  poziom  wystawy,  to  poza 
oczywistymi  talentami  artys
t y c z n y mi  a u t o r ó w,  r ó w n i eż 

wynik pracy  instruktorów  Og
niska  Pracy  Pozaszkolnej 
—  Ilony  Weisman  (tkactwo 
artystyczne,  plastyka),  Józefy 
Kubicy  (makrama),  Aleksan
dry  Szczurek  (Koło  Spraw
nych  Rąk).  Wystawę  można 
oglądać  do  22  czerwca  w  sali 
wystawowej  Prażakówki.  (ws) 

W  dniach  14—27.05  przebywała 
w  Ustroniu  18osobowa  grupa 
(głównie  seniorzy)  z  Neuki r
chenVluyn  związana  z  Katol icką 
paraf ią  Św.  Anton iego. 

Goście  zamieszkali  w  DW 
„Mac ie j ka ".  Już  następnego 
dnia  zwiedzili  Szpital  Uzdrowi
skowy  i  Zak ład  Przyrodoleczni
czy,  w  k tórym  część  z  nich, 
aż  do  ostatn iego  dnia  pobytu, 
korzystała  z  zabiegów  leczni
czych. 

Pogoda  była wy ją t kowo  udana, 
d latego  też goście mieli  wiele  moż
liwości  podziwiania  k ra jobrazu, 
zwłaszcza  podczas  przejazdu  pęt
lą  beskidzką,  za t rzymując  się  po 
drodze  w  Istebnej w chacie  Kawu
loczki  o raz  w  drewnianym  koś
ciółku  w  Lal ikach. 

W  ramach  wycieczek  fundowa
nych  przez  D W  „Mac ie j ka ",  nie
mieccy  goście  zwiedzili  najp ięk
niejsze zabytki  K rakowa,  a  w  dro
dze  powro tnej  także  Wadowice. 
Jeden  z dni  poświęcono  na  wyjazd 
do  Częstochowy  i  Katowic.  Po
nieważ  w  autobusie  było  sporo 
wolnych  miejsc,  goście  zaprosili 
na  wycieczkę  także  naszych  senio
rów.  W  ten  sposób  naw iązano 
nowe  znajomości  a  zapewne 
i  przyjaźnie. 

Seniorzy  z  P K PS  zaprosili  do 
swojego  k lubu  niemieckich  rówie
śników,  gdzie  w  serdecznej  a tmo
sferze,  przy  kawie,  muzyce  i  śpie
wie  spędzono  sobotnie  popo łud
nie.  Śpiew  i  gra  na  akordeonie, 
w  wykonan iu  szefa  seniorów  p.  J. 
Pionki  towarzyszyła  pobytowi  go
ści  w  galerii  Państwa  Heczków. 

Oprócz  wycieczek  i  spotkań 
prywatnych  dwukro tn ie  zebrano 
się  w  kawiarni  „Mac ie jk i " ,  przy 
czym  drugie  pożegnalne  spotka
nie,  z  muzyką  i  wspólnym  śpie
wem  zakończyło  się  serdecznymi 
uściskami,  a  u n iektórych  także  ze 
łzą  w  oku. 

Pobyt  gości  z  NeukirchenVlu
yn  był  udany  i  zarazem  przykła
dem  właściwie  rozumianego  part
nerstwa.  Goście  wyjeżdżali  pełni 
wrażeń,  życząc  ponownego,  rych
łego  spotkan ia  się,  i  jak  powie
dział  p.  J.  P ionka  —  hier  oder 
dor t,  tu  a lbo  tam. 

(Na  podstawie  pisemnej relacji 
sporządzonej przez panów J. Pio
nka,  L.  Siekierski  i  D.  Birken) 
relacji  ustnych  oraz obserwacji 
własnych przygotował Z.  B.) 

DZIEC I  WYSTAWIAJ Ą 
Wszyscy,  którym  leżą  na 

sercu  twórcze  działania  ustro
ńskiej  młodzieży  zjawili  się 
w  czwartek  28  maja  w  Praża
kówce,  gdzie  nastąpiło  uro
czyste  otwarcie  wystawy  prac 
wykonanych  w Ognisku  Pracy 
Pozaszkolnej.  To  co  rzuca  się 
przede  wszystkim  w  oczy  kie
dy  znajdziemy  się  już  w  sali 
wystawowej,  to  praca,  którą 
musieli  włożyć  w  nią  młodzi 
artyści  w  wykonanie  prezen

nia  przez  Maję  Pawłowską. 
Wykonana  przez  nią,  utrzy
mana  w  tonacji  brązów  mak
rama  niczym  nie  różni  się  od 
w  pełni  profesjonalnych  prac 
tego  typu.  Na  wystawę  ogól
nopolską  zakwalifikowali  się 
również:  Jadwiga  Oliwka 
(makrama),  Katarzyna  Szlau
er  (tkactwo  artystyczne)  i  Ro
bert  Szymkiewicz  (rzeźba), 
w Konkursie  tym  uczestniczy
li  ponadto:  Joanna  Gawlik 

Rys.  ANI A  BEŁKOT  —  lat  9  DZIECI   —  DZIECIOM 
Wzbogaci ło  się  kon to  Towarzystwa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi, 

a  to  za  sprawą  zorganizowanej  30  maja  w  amf i teatrze  imprezy  „Dzieci 
—  Dzieciom".  Dopisała  pogoda  i  wielu  mieszkańców  naszego  miasta 
miało  okazję  obejrzeć  występy  wykonawców  z  Ogniska  Pracy  Poza
szkolnej.  Ok lask iwano  śpiewającą  i  recytującą  Ewę  Kornas,  zespół 
gimnastyki  akrobatycznej  i grupę  taneczną  „ H a d a r m ".  Wystąpi ła  także 
z  założoną  przez  siebie  grupą  tańca  nowoczesnego  „ C i f '  Asia  Hudzie
czek.  Młodzi  wykonawcy  potwierdzi l i,  że  nie  przypadk iem  znaleźli  się 
na  scenie  amf i teat ru. 

D o  powodzenia  imprezy  przyczyniła  się  również  Nauczycielska 
Est rada  Ludowa  „Czan to r ia ",  k tóra  wraz  z  „Ma ł ą  Czan to r ią"  wy
stąpi ła  w  półgodzinnym  programie. 

Joanna  Kubica  i  Bartek  Wasilewski  j a ko  konferasjerzy  prowadzi li 
cały  koncert  w  dobrym  tempie,  jak  przystało  ludziom  obeznanym 
z  est radą. 

Na  zakończenie  pojawili  się  artyści  cyrkowi  wzbudza jąc  entuz jazm, 
szczególnie  młodszej  części  widowni. 

Lecz  nie  tylko  występy  zaoferowali  organizatorzy  publiczności. 
Na  stoiskach  wokół  amf i tea t ru  można  było  kupić  tanią  odzież,  cia
sta  domowej  roboty,  zagrać  na  loterii  kwiatowej  czy  posilić  się 
grochówką. 

Na  powodzenie  całej  imprezy  złożyła  się  praca  i  zaangażowanie 
ludzi,  k tórym  los  innych  nie  jest  obojętny.  Anna  Dyrda,  Emilia 
Czembor,  I lona  Brandys,  Lidi a  Mieszek,  Krystyna  Georg,  Helena 
Szczepańska,  Anna  Szymala,  A n na  Roszczyk,  Urszula  Jano ta,  Irena 
Dutkiewicz,  Danu ta  Kuba la,  Krystyna  Firla,  Barbara  Szteler,  Ber
nadeta  Błanik,  Emilia  Cieńciała,  Liona  Broda,  Henr iet ta  SkóraMojeś
cik,  Elżbieta  Maś lanka,  Zbigniew  Gruszczyk,  Władysław  Gaś,  Stani
sław  Mal ina  i Karol  Kuba la  poświęcili  swój czas  i serce  niepełnospraw
nym  dzieciom.  (ws) 

Informujemy  mieszkańców,  że  jest  możliwość  składania 

ogłoszeń  i  reklam 
do Głosu Ziemi Cieszyńskiej,  Kronik i  Beskidzkiej 
oraz  do  prasy  z  Zaolzia  w  biurze  ogłoszeń 

—  Ustroń  ul.  Daszyńskiego  40.  ^ 
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P O L S K I  K L U B 
E K O L O G I C Z N Y 

Polski  K lu b  Ekologiczny 
w  Ustroniu  składa  serdeczne 
podziękowanie  sponsorom, 
którzy  umożliwili  zorganizo
wanie  wystawy  pt.  „Sytuac ja 
Ekologiczna  w  Neukirchen
Vluy n  par tnersk im  mieście 
Us t ron ia ."  Jednocześnie  zawia
damiamy,  że  niewykorzystaną 
kwotę  przekażemy  dla  pot rzeb 
przedszkola  dla  dzieci  niepełno
sprawnych  w  Ust ron iuNiero
dzimiu. 
Niniejszym  przekazujemy  listę 
sponsorów:: 

„ E M I "  —  Przeds.  Hand l. 
Tech.  Sp.  z  o.o. 
„ G R E  B E S"  —  Sp.  z  o.o. 

  „ M O K A T E "  —  firma 
prod.  handl.  usług.  P.  Mok
ryszów 
Nadleśnictwo  Ustroń 
Ślusarstwo  i  Wyr.  z  Twórz. 
Szt.  R.  Kuba la 
Zak ład  Odlewniczy  D.  A . 
Kuba la 
Zak ład  Odlewniczy J.  Zwias 
Wytw.  Wód  Gaz.  „Us t ro
n i anka"  M .  Bożek  i  Ska 
Sklep  Meblowy  M.  Jurczok 

Zarząd  P KE  w  Ust ron iu 

DETAL   HURT 

U S T R O Ń,  UL .  C I E S Z Y Ń S K A  29 
(k.  e lekt . mech.  MACURA) 

S k l ep  nr   1  —  U s t r oń  u l .  3  M a j a  2 
(k.  mech.  z.  Moli n  i  „Bar  Besk id" 

p o l e ca  w s z y s t k ie  c z ę ś ci 

FIÄ T 126p, BIS, CINQUECENTO 
UNICAR  — akumul tory  — sprzedaż  i  serwis 
VENG  — blachy  karosery jne  sam.  zach. 
WALKE R — aluminiowane układy  wydechowe 
STOMIL  — opony  do  sam,  osobowych 

MOTORYNKI  — HONDA,  SUZUKI,  YAMAH A 

U NAS ! 

Marszobieg  górski 
28 czerwca  odbędzie  się marszobieg  dokoła  doliny  Wisły.  Start 
i  meta  tego  77kilometrowego  marszobiegu  znajdować  się 
będzie  koło  ustrońskiego  basenu.  Startować  może  każdy  kto 
posiadać  będzie  zgodę  lekarza.  Zgłoszenia  zawodników  można 
dokonywać  pisemnie  lub  telefonicznie  na  adres:  Urząd  Miejski 
w  Ustroniu  —  Wydział  Oświaty,  Kultury  i Rekreacji  pokój  28, 
tel. 3517  lub  na  starcie  w dniu  marszobiegu.  Celem  sportowym 
imprezy  jest  „kształtowanie  wśród  uczestników  wytrzymałości 
w pokonywaniu  zboczy  górskich  w  różnych  warunkach  tereno
wych  i  atmosferycznych." 

( w s ) 

KOMUNIKA T 
Urząd  Miejski  w  Ustroniu  powiadamia,  że  w  związku 

z  zagrożeniem  terenu  województwa  bielskiego  zaraźliwymi 
chorobami  zwierząt  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii  w  Biel
skuBiałej,  przypomina  i  zobowiązuje  wszystkich  hodowców 
i  producentów  zwierząt  oraz  jednostki  zajmujące  się  obrotem 
(skup  i  sprzedaż)  zwierzętami  do  przestrzegania  obowiązują
c y ch  w  t y m  z a k r e s ie  p r z e p i s ów  s a n i t a r n o  w e t e r y n a r y j n y c h: 

1.  Posiadacze  zwierząt  gospodarskich  —  koni,  bydła,  świń, 
c  i  kóz  będących  przedmiotem  obrotu  lub  przemiesz

czania  z  jednej  miejscowości  do  drugiej  są  obowiązani  do 
zaopatrzenia  zwierząt  w  świadectwa  miejsca  pochodzenia 
(tzw.  „paszporty'").  Świadectwa  wydaje  Urząd  pok.  26  i  27, 
inkasent  podatkowy  w  Lipowcu. 

2.  Zwierzęta  będące  przedmiotem  obrotu  (hodowlane,  użyt
kowe,  rzeźne  wywożone  poza  granice  województwa  jak 
również przewożone w jego obrębie)  podlegają  przed  załado
waniem  do  środków  transportu  jak  również  przy  wyładowa
niu  obowiązkowemu  badaniu  przez  urzędowego  lekarza 
weterynarii,  który  wystawia  urzędowe  świadectwo  zdrowia 
—  obrót  zwierzętami  w  kraju. 

3.  Niedopuszczalnym  jest  dokonywanie  w  gospodarstwach 
domowych  uboju  zwierząt,  których  mięso  ma  być  wprowa
dzane  do  obrotu  handlowego  (na  targowiska,  do  masarni, 
sklepów  itp.).  Ubój  tych  zwierząt  winien  być  dokonywany 
wyłącznie  w  rzeźniach  (punktach  uboju). 

4.  Zwierzęta  których  mięso  ma  być  spożyte  podlegają  urzędo
wemu  badaniu  przed  ubojem  i  po  uboju.  Świnie  należy 
poddać  urzędowemu  badaniu  również  co  do  włośni. 

5.  Obowiązkiem  właściciela  zwierzęcia  poddanego  ubojowi 
w  innej  miejscowości  jest  posiadanie  świadectwa  miejsca  po
chodzenia  zwierzęcia  (tzw.  „paszportu"),  a w przypadku  wywo
żenia  mięsa  z  tego  zwierzęcia  właściciel  zobowiązany  jest  do 
posiadania  weterynaryjnego  świadectwa  wywozowego. 
Urzędowe  badanie zwierząt rzeźnych  i mięsa wykonuje  lek.  wet. 
Zbigniew  Blimke  nr  tel.  3493. 

Ponadto  przypomina  się o  obowiązku  zwalczania  oraz  zaka
zie  uprawy  maku. 

"   KOMPUTEROW E  BADANI E  WZROK U " 
G a b i n et  o k u l i s t y c z ny  lek.  m e d.  W ł a d y s ł a wa  B r o da 

Y 
a Winter 

^  Ust roń,  u l.  D a s z y ń s k i e go  27  Te l.  3320  ^ 

S p r o s t o w a n ie 
W  informacji  z  sesji  RM  z  dnia  22.05  br.  podano,  że  poruszyłem  sprawę 
nieporządków  na  przystanku  PKS  w  Dobce.  W  rzeczywistości  poruszyłem 
sprawę  systematycznego  dewastowania  przystanków  PKS  w  Polanie, 
naprzeciw  stacji  PKP,  wybudowanych  w czynie społecznym  mieszkańców, 
ich  zaśmiecania  oraz  niszczenia  znaków  drogowych.  Przystanki  w  Dobce 
nie  są  zaśmiecane,  dbają  o  to  mieszkańcy  Dobki.  j a ,,  Małysz 

Wodociągowcy  w  akcji 

Ogłoszenia  drobne 

Cukiernia  Capri  —  Daszyńskiego 
40  oferu je  swoje  usługi. 

Młode  małżeństwo  poszuku je 
mieszkania  lub  domu.  Wiado
mość:  Akac jowa  11,  p.  Szczerba. 

TVko lor  Rubin  sprzedam.  Cena 
700  tys.  zł.  Tel.  2875. 

BAZA R 
Anna  Procner 
ul.  Graniczna  25 
UstrońNierodzim 

Wypożyczalnie  Video 
S k u p  s p r z e d aż  k a s et 

licencjonowanych  (używanych) 

USTROŃ,  u l.  WÄNTUL Y  62a 

godz.  10—16 



W dniach  8—10.05.92 odbył  się w LądkuZdro ju  Kongres  Uzdrowisk 
Polskich  zorganizowany  m.in.  przez  Izbę  Gospodarczą  „Uzdrowiska 
Polskie"  i  Stowarzyszenie  Gmin  Uzdrowiskowych,  w  których  nasze 
miasto  również  jest  zrzeszone. 

W  Kongresie  uczestniczyło  ponad  200  osób  wśród  których  znaczną 
część  stanowili  przedstawiciele  samorządów  gmin  uzdrowiskowych, 
dyrektorzy  przedsiębiorstw  i  sanatoriów  branżowych.  Z  Ustronia 
w  Kongresie  wzięli  udział:  dyrektor  PPU  Ustroń  —  K.  Grzybowski,  po 
2 osoby  z sanatorium  „Róża"  (p. Welsingi  p.  L. Urbanik)  i  „ M A L W A " 
(p.  dr  Raszyk  i  p.  Kornas)  oraz  Z.  Białas  jako  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej. 

Wśród  szeregu  wystąpień  najciekawszym  dla  nas  był  referat  p.t. 
„Funkc ja  samorządu  terytorialnego  w  miejscowościach  uzdrowisko
wych",  wygłoszony  przez  Burmistrza  Konstancina  J.  Hlebowicza 

Prezesa  Stowarzyszenia  Gmin  Uzdrowiskowych. 
W  referacie  podniesione  zostały  takie  zagadnienia  jak: 

—  odrębność  ustrojowa  gmin  uzdrowiskowych  i  ich  zadania  z  tego 
tytułu  wynikające, 

—  konieczność  utrzymania  przez  samorząd  na  odpowiednio  wysokim 
poziomie  miejscowości  uzdrowiskowej  (parki,  drogi,  aleje,  czystość, 
troska  o  środowisko  przyrodnicze  itp.), 
—  konfl ikty pomiędzy  samorządem  a  PPU  , które  szkodzą  miejscowoś
ciom  uzdrowiskowym, 
—  konieczność  pilnych  uregulowań  prawnych  w  zakresie  samorządu 
terytorialnego  oraz  lecznictwa  uzdrowiskowego. 

Znaczną  część swego  wystąpienia  p.  J.  Hlebowicz  poświęcił  scharak
teryzowaniu  projektu  ustawy  o  gminie  uzdrowiskowej.  Projekt  ten  był 
dyskutowany  w  Senacie  (10.09.91)  i  po  dokonaniu  poprawek  został 
przekazany  (05.05.92)  senatorowi  J.  Stępniowi  —  Przew.  Komisji 
Samorządu Terytorialnego.  Projekt  ustawy  o gminie uzdrowiskowej  ma 
się  ukazać  w  najbliższych  tygodniach  w  piśmie  „Wspólnota". 

W  obradach  przedpołudniowych  w dniu  8.05.  wziął udział  senator  dr 
Hertmanowicz,  który  w  swym  wystąpieniu  skoncentrował  się  na 
systemie  ubezpieczeń  społecznych  i  zdrowotnych. 

W  dniu  9.05.  przed  południem  odbywały  się  obrady  w  5ciu  sek
cjach  problemowych.  Ja  uczestniczyłem  w  sekcji  samorządu  terytorial
nego  w  miejscowościach  uzdrowiskowych,  której  przewodniczył  bur
mistrz  Konstancina.  W  znacznej  części  3,5  godzinnych  obrad  uczest
niczył  Marek  Paszucha  —  wiceprezes  Urzędu  Kultury  Fizycznej 
i  Turystyki,  który  podkreślił  konieczność  właściwego  wykorzystania 
walorów  przyrodniczych  w  lecznictwie  uzdrowiskowym,  rekreacji  i  tu
rystyce. 

W  czasie  obrad  w  sekcji  samorządowej  m.in.  omówiono: 
—  konieczność  harmonijnego,  umiarkowanego  rozwoju  miejscowo

ści  uzdrowiskowych, 
—  sposób  przejmowania  przez  gminy  obiektów  FWP,  które  stoją 

puste, 
problemy,  które  mogą  zaistnieć  wraz  z wejściem  obcego  kapitału 

do  uzdrowisk.  Wyrażono  obawy,  że po dekapitalizacji  ma ją tku —  zwła
szcza FWP,  inwestorzy zagraniczni  będą  przejmować obiekty za  bezcen. 
Dlatego  też  gminy  muszą  przejmować  opuszczone  obiekty  i  zabez
pieczyć  je  przed  dewastacją, 

—  projekt  ustawy  o  gminie  uzdrowiskowej, 
—  dokument  końcowy  Kongresu. 
W godzinach  popołudniowych  wystąpiła Wiceminister  Zdrowia  p.  K. 

Sienkiewicz  przekazując  szereg  informacji  na  temat: 
—  koncepcji  ministerstwa  w  zakresie  ubezpieczeń  zdrowotnych, 

finansowania  z  budżetu  sanatoriów,  szpitali  uzdrowiskowych 
i  zakładów  przyrodoleczniczych, 

—  ratowania  przedsiębiorstw  uzdrowiskowych, 
—  przygotowywanej  przez  Min.  Zdrowia  ustawy  o  uzdrowiskach 

i  lecznictwie  uzdrowiskowym,  w  myśl  których  miejscowości  uzdrowis
kowe  mają  być  ośrodkami  leczniczorekreacyjnymi  o  możliwie  wyso
kich  walorach  przyrodniczych. 

Na  zakończenie  Kongresu  odczytana  została  deklaracja  oraz  wnioski 
wszystkich  komisji,  które  po  ostatecznym  zredagowaniu  zostaną  prze
słane  do  odpowiednich  władz  oraz.  uczestników  Kongresu. 

Następny  Kongres  odbędzie  się  we  wrześniu  '93  w  Szczawni

cy  Zdroju.  Zygmunt  Białas 

USTROŃSKIE  TELEFON Y 
Już  w  XI X  wieku  Ustroń  miał 

telefon, czym  tylko  niewiele  miast 
w  Polsce  może  się  pochwalić. 
W  1899  roku  ustrońskie  zakłady 
kuźnicze  „Breviller  i  Spółka" 
otrzymały  połączenie  telefoniczne 
z  zarządem  dóbr  kameralnych 
w  Cieszynie.  W  owym  czasie  było 
to  wydarzenie  wręcz  sensacyjne, 
jeśli  uwzględnić,  że  pierwsze  roz
mowy  telefoniczne  w  Europie  na 
odległość  kilkuset  ki lometrów 
przeprowadzono  dopiero  w  1902 
roku. 

Następne  telefony  w  Ustroniu 
pojawiły  się  w  okresie  międzywo
jennym,  po  zainstalowaniu  20nu
merowej  ręcznej  centralki  a  połą
czenia  telefoniczne  uzyskali  wów
czas:  Kuźnia,  zakłady  mięsne  i wę
dliniarskie  rodziny  Grinkrautów, 
parafia,  Zakłady  Borowinowe, 
wójt  Lazar,  Szalbert,  pensjonat 
„Źródł o  Żclaziste"  i  kilk u  innych 
ale  były  jeszcze  wolne  numery, 
poprostu  nic  było  na  nie  zapotrze
bowania.  Był też telefon w  schroni
sku  na  Równicy, przy stacji  meteo
rologicznej,  skąd  codziennie  wysy
łano  meldunki  do  Katowic. 

Kierownikiem  rejonu  teleko
munikacji  w Cieszynie  był p.  Leon 
Karpiński,  późniejszy  doradca 
ministra  łączności.  Dzięki  niemu 
przed  wojną  Cieszyńskie  miało 
znaczne  osiągnięcia  w zakresie  łą
czności  telefonicznej. 

Po  wojnie  Ustroń  wystartował 
w  telekomunikacji  z  ręczną  cent
ralką  na  30  numerów.  W  1950 
r  .  zainstalowano  pierwszą  cent
ralę  automatyczną  na  100  nume
rów,  którą  po  kilk u  latach  roz
budowano  do  200.  Centralę  tele
foniczną  na  400  numerów  otrzy
mano  z  Katowic  w  1962  roku 
a  następnie  już  w  ramach  tzw. 
ruchu  racjonalizatorskiego  roz
budowywali  tę  centralę  segmen
tami  po  100  łączy  aż  doszło  to  do 
obecnych  1400  numerów.  Należy 

tu  wspomnieć,  że  z  telefonizacją 
Ustronia  nierozłącznie  związane 
jest  nazwisko  pana  Juliana  Czyża, 
który  pracuje  w  tutejszej  teleko
munikacji  od  1951  roku  a  więc 
ponad  41  lat.  M a  on  pod  swą 
opieką  nie  tylko  Ustroń  ale 
i  800numerową  sieć  telefoniczną 
Goleszowa. 

Kryzys  ustrońskiej  telefonizacji 
zaczyna  się  w  latach  70tych,  mi
mo  stałej  rozbudowy  wciąż  brak 
jest  wolnych  łącz w centrali  i kiedy 
już  w  kolejce  na  telefon  czeka 
kilkuset  chętnych,  zaczęto  szukać 
rozwiązań  perspektywicznych. 
W  1978  r.  powstaje  projekt  dużej 
centrali  telefonicznej  w  oddziel
nym  budynku  na  kilk a  czy  kil 
kanaście  tysięcy  łącz. Budynek  dla 
potrzeb  ustrońskiej  telekomuni
kacji  wybudowano  przy  ul.  Gra
żyńskiego w rozmiarach  rzeczywi
ście nie tylko dla  Ustronia  ale i dla 
miejscowości  w  promieniu  kilku
nastu  kilometrów  wokół  Ustro
nia.  Inwestycja  ta  została  zatrzy
mana  w  połowie  drogi,  jak  mó
wią,  z  powodu  braku  środków 
finansowych.  Sprawa  staje  się  co
raz  bardziej  głośna  wśród  miesz
kańców  miasta.  Zgłoszeń  na  zain
stalowanie  nowych  telefonów  jest 
obecnie  ponad  2500,  większość 
czeka  już  kilkanaście  lat.  Rozu
mowanie  ludzi jest  proste  i  logicz
ne: zainstalowanie  jednego  telefo
nu  kosztuje  2,5  min  zł.  następnie 
doszły  by  opłaty  abonamentowe 
i za  rozmowy  a  więc w ciągu  roku 
byłyby  wpływy  wielomiliardowe, 
które  by  zwróciły  znaczną  część 
nakładów  inwestycyjnych.  To  jest 
ta  strona  finansowa  ale  równie 
istotne  są  potrzeby  mieszkańców, 
dla  wielu  nowych  placówek  dzia
łalności  gospodarczej.  Ustroń  ma 
wiele  osób  starszych,  mieszkają
cych  samotnie,  w  tych  przypad
kach  sprawa  telefonu dla  nich  jest 
naprawdę  pilna. 

(S) 

W  lipcu  pieczę  nad  Muzeum  ma  przejąć  miasto. 
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13  medali  zdobyli  uczniowie  ustrońskich  szkół  podstawowych  na 
Wojewódzkich  Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej  rozegranych  w  Biel
skuBiałej.  Naj lepszymi  wynikami  poszczycić  się  mogą  lekkoatleci. 
W  wieloboju  uk ie runkowanym  (trzy  dyscypl iny  obowiązkowe  i  jedna 
do  wyboru)  złote  medale  zdobyli:  A n na  Cholewa  (SP  Lipowiec),  Sylwia 
Żola  (SP  Lipowiec),  Beata  Korzeń  (SP2)  i  Łukasz  Dziadek  (SP2) 
a  medale  brązowe:  Doro ta  Roman  (SP  Lipowiec)  i  Damian  Chraśc ina 
(SP  Lipowiec).  Również  w  konkurenc jach  indywidualnych  złote  medale 
zdobyli:  Beata  Korzeń  (100  m  —  czas  12,8  i  skok  w  dal  —  5,05  m), 
Damian  Chraśc ina  (w  rzucie  oszczepem),  Anna  Cholewa  (SP  Lipowiec) 
była  druga  w  skoku  wzwyż,  a  Łukasz  Dziadek  trzeci  w  skoku  w  dal. 

Sukcesy  odnotowali  również  chłopcy  z  SP1  w  konkurenc jach 
zespołowych.  Drużyna  piłki  ręcznej  przywiozła  z Bielska  srebrny  medal, 
a  piłki  ręcznej  brązowy. 

W  sumie  w  Igrzyskach  ust rońska  młodzież  zaprezentowała  się  j a ko 
jedna  z  naj lepszych  w  województwie. 

Przy  klubie  L K S  „ R ó w n i c a"  funkc jonu je sekcja  lekkoat letyki.  Zajęcia 
p rowadzone  są  w  szkołach  w  Lipowcu  i  Polanie.  Najzdolniejsi  po 
ukończeniu  szkoły  dalej  t renują  w  sekcji.  Ostatn io,  30—31  maja  na 
rozegranych  w  Pile  Mist rzostwach  Polski  Szkół  Rolniczych  i  LZS 
jun iorki  L K S  „ R ó w n i c a"  odniosły  parę  znaczących  sukcesów.  Teresa 
Wi t  zdobyła  mistrzostwo  Polski  szkół  rolniczych  i wicemistrzostwo  LZ S 
rzucie  oszczepem.  10 miejsce w  tej konkurenc ji  zajęła  Sylwia  Wantu lok. 
Natomiast  Ewa  Cholewa  była  czwarta  w  rzucie  dyskiem. 

M im o  sukcesów  sekcja  lekkoat letycne  znalazła  się  w  ciężkiej  sytuacji 
finansowej.  Od  września  1991  r.  praktycznie  na  nic  nie  ma  pieniędzy. 

—  Tak  naprawdę  w  tym  roku  funkcjonujemy tylko  dzięki  przychylno
ści  U M .  Gdyby  nie  to,  nie  byłoby  pieniędzy  aby  zwrócić  dzieciom  ze 
przejazdy  —  powiedział  nam  trener  sekcji  Marek  Konował. 

Poziomo:  1)  ceniony  przez  wędkarzy  4)  krzew  ozdobny  6) 
ba jkowy  Fi lemon  8)  pękata  misa  9)  drapieżny  delf in  10) 
wyznawcy  religii  11)  małpa  akac jowa  12)  słynny  admirał  ang. 
13) okres geologiczny  14) w  rękach  marynarza  15) czupurne  na 
podwórku  16) marsowa  na  twarzy  18) szkło  powiększające  19) 
złośnica  z żądłem  20)  imię aktorki  Andrycz  21)  filozof  z  Króle
wca 

Pionowo:  1) del ikatnie  o  gnoju  2)  bada  istotę  nowo tworów  3) 
w zod iaku  4) dawny  taniec włoski  5) t rop ika lna  ryba  lata jąca  6) 
s tarożytna  potęga  morska  7)  sztuczka  11)  łódka  z  gumy  13) 
wędrowni  aktorzy  17)  część  sztuki 

Rozwiązanie  —  hasło,  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  cyframi w dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi  czekamy 
do  końca  czerwca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   10 
USTROŃSKIE  PIRAMIDY 

Nagrodę  wylosowała  Mar ia  Graczyk,  Ust roń  ul.  Grażyny  16. 
Zapraszmy  do  redakcj i. 

Nasza  mowa 
Nie  trudno  zauważyć  jak  młodzież  wyróżnia  się z całego  społecze
ństwa.  Ma  swój  własny  styl  ubioru,  zachowania,  mowy.  Żyje  nieco 
inaczej  i mówi  nieco  inaczej  niż  wszyscy.  Jeżeli  mówi,  to  gwarą 
uczniowską.  Jest  to  forma  wypowiedzi  wśród  uczniów  bardzo 
ważna,  niezastąpiona.  Była  i być musi—zawsze  modna,  na  czasie, 
ułatwiająca  kontakty. 

Młodzież  chce  się podobać,  chce  imponować  i być  zauważona. 
Bardziej  utalentowani  uczniowie  zdobywają  uznanie  dzięki  swoim 
sukcesom  w  nauce,  sporcie,  sztuce.  Jednak  takich  jest  niewielu. 
A  cała  reszta  także  chce  zaznaczyć  swoją  obecność.  Jak? 
Sposobem  mowy!  Gwarą!  To  często  nie  wystarcza.  Należy  więc, 
urozmaicić  gwarę  wszelkiego  rodzaju  przekleństwami.  Wulgarne 
słowa  są  z  łatwością  przyswajane  i cieszą  się  dużą  popularnością. 
Jest  to  nałóg,  z  którego  nie jest  tak  łatwo  wyjść.  Dzisiaj  —  duża 
część  młodzieży  klnie,  bez  względu  na  rodzaj  szkoły  i wiek.  Klną 
zarówno  chłopcy  i dziewczęta.  W  kinie,  szkole,  teatrze,  na  ulicy. 
Chyba  tylko  w  domu  zachowują  pewne  pozory.  Wyrażają  się 
wulgarnie,  po  to,  by  zaszpanować,  by  stać  się  kimś  innym, 
oderwanym  od  reszty  świata,  by  wyładować  swój  gniew.  Nie 
wgłębiają  się  w żadne  dyskusje,  wymiany  poglądów.  Wolą  krótko, 
szybko,  lecz niezbyt  kulturalnie  wyrazić  swe zdanie  na dany  temat. 

Dla  niektórych  przekleństwa  stały  się  elementem  życia,  czymś 
niezastąpionym.  Takich  słychać  najczęściej.  Wulgaryzmy  nie 
krępują  ich nigdy  i nigdzie.  Są  i tacy,  którzy  patrzą  na  to  wszystko 
z  niesmakiem.  Wstydzą  się  przebywać  w  towarzystwie  klnących 
rówieśników.  Traktują  ich  z  dystansem.  Początkowo  —  sytuacja 
jest  nieprzyjemna  dla obu stron,  później—przestają  się  tolerować. 
I  tak,  ci  lepsi,  patrzą  z  wyższością  na  bluzgających  z  dołu 
rówieśników,  którzy  raczej  nie  zamierzają  zmieniać  sposobu 
formułowania  swych  sądów. 

Iza  Gaś. 

ZŁOT A  MIL A 
W  sobotę,  30  maja  na  nadwiślańskich  bulwarach  rozegrano 
„Złot ą  Mil ę  Burmistrza" .  Na  starcie  stanęło  44  zawodników 
wśród  których  najszybciej  przebiegł  milowy  dystans  Robert 
Ciesielski  z  Czeladzi  (4,38,14).  Rywalizację  wśród  kobiet  wy
grała  Beata  Suchy  z  Rudy  Śląskiej  (5,29,99).  Startowało  tylko 
dwóch  ustroniaków  —  burmistrz  Andrzej  Georg  był  11 w  swej 
kategorii  wiekowej,  natomiast  Przemysław  Stawarz  6. 
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