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Rozmowa  z Wacławem  Czaplą, 
radnym  z  Lipowca 

Jak  pan  ocenia  obecną  Radę  Miejską? 
Generalnie można ją  uznać jako dostateczną.  Mnie osobiście nie 
satysfakcjonuje  skład  Rady  pod  względem  reprezentowania 
poszczególnych  grup  społecznych.  Znajdują  się  w  niej  ludzie 
wykształceni,  o  określonych  poglądach.  Ja  reprezentuję  grupy 
robotnicze,  rolnicze  i  chciałem  w  tej  kadencji  zrobić  coś 
z  dziejącymi  się  tym  ludziom  niesprawiedliwościami. 

Czy  uważa  pan,  że  jeżeli  w  Radzie  w  większym  stopniu 
reprezentowani by byli rolnicy  i robotnicy  to byłaby ona  lepsza? 

Tak myślę. Ci ludzie czują się pokrzywdzeni,  a nie mają  wpływu 
na  wyeksponowanie  swoich  problemów 

Czy  mógłby  pan  dać  konkretny  przykład? 
Kiedyś chłoporobotnik  mający powyżej pół hektara nie dostawał 
kartki  na  mięso, jego  dzieci  nie  otrzymywały  rodzinnego,  bo  on 
miał  gospodarstwo.  W  tej chwili jest  tak,  że  rolnicy  posiadający 
duże  gospodarstwa  płacą  mniejsze  podatki  niż  ci  mający  gos
podarstwa  mniejsze. Dzieje się krzywda  i przy podnoszeniu  tego 
problemu  na  sesjach  Rady,  za  mną  nikt  nie  stoi.  Jest  dwóch 
—  trzech  rolników  z  gospodarstw  większych,  a  ci  drobni  nie  są 
reprezentowani.  Powraca  także  kwestia  podatku  od  psów.  Te 
z gospodarstw małorolnych  obciążane są pełnym podatkiem, a  te 
z  dużych  mniejszym.  Uważam,  że  pies  jest  psem,  a  metr 
kwadratowy metrem  kwadratowym  i podatek  powinno  się płacić 
w zależności  od  tego  co  się posiada.  Zmiana  prawa jest  najważ
niejszą  rzeczą  by  ludzie  ci  nie  czuli  się  pokrzywdzeni. 

Często  na  sesjach  podkreśla  pan,  że  Rada  jest  bezsilna  wobec 
obowiązującego prawa, czy też wobec kompetencji, któr e ma np. 
województwo  czy  rząd? 

Według  mnie, w  krajach prawdziwie demokratycznych,  władza 
buduje  prawo  od  dołu.  To  znaczy,  że  ludzie  uznawali  coś  za 
swoje prawa  i  to dopiero  legalizowano.  Takie  prawo  ma  dobre 
podłoże  i jest  respektowane  przez  obywateli.  U  nas  natomiast 
prawa  ustanawia  Sejm,  który  często  nie  orientuje  się  w  pro
blemach  zwykłych  ludzi. Jeżeli nie będzie zmiany  tego prawa,  to 
po prostu będziemy  ubezwłasnowolnieni.  Podam  taki  przykład. 
Obywatel  polski  i  radziecki.  Polak  chcąc handlować  musi  mieć 
zezwolenie  na  handel.  Rosjanin  handluje  bez  tego,  płaci  tylko 
opłatę  targową.  Potem  wywożą  od  nas  dolary,  a  prawo  na  to 
pozwala. Według mnie jest  to bardzo nie w porządku, a my na  to 
nie  mamy  wpływu  na  naszym  terenie. 

Jak  patrzy  pan na  kładzenie  głównych  akcentów  przez  władze 
miasta  na  uzdrowiskowy  charakter   Ustronia? 

Uzdrowiskowy  charakter  miasta należy  utrzymać  tym  bardziej, 
że trudno  taki  status  otrzymać.  Poza  tym  ludzie muszą  z czegoś 
żyć, a w tej chwili, przy gospodarce  rynkowej nic nie jest  pewne. 
Trzeba  szukać  takich  rozwiązań,  by  społeczeństwo  miało  z cze
go  żyć.  Uzdrowisko  stwarza  możliwości  zatrudnienia  i  należy 
dbać o to. Jeżeli zaś chodzi  o tereny  rolnicze, to był pewien  zapis 
odnośnie  budownictwa  Ustronia 

(dokończenie  na  str.  2) 

Nad  Wisłą  robi  się  tłoczno.  Fot.  W.  Suchta 

T
29  kwietnia  rozpoczęto  w  Ustroniu  obchody  święta  3  Maja 

złożeniem kwiatów pod pomnikiem przy  ul. Partyzantów.  Obok 
uczniów  szkół  postawowych  nr  1  i  2,  Liceum  Ogólnokształ
cącego,  swe  wiązanki  złożyły  także  delegacje  Światowego 
Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  Związku  Inwalidów  Wo
jennych,  Stowarzyszenia  Byłych  Żołnierzy  Sił  Zbrojnych  na 
Zachodzie  i  Związku  Byłych  Więźniów  Politycznych.  Tego 
samego  dnia  o  godzinie  16 w  Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa 
z  recitalem  fortepianowym  wystąpił profesor  Akademii  Muzy
cznej  w  Katowicach  Józef  Stompel.  W  programie  znalazły  się 
utwory  Fryderyka  Chopina  i  Ignacego  Jana  Paderewskiego. 
Było  to na pewno jedno  z ważniejszych  wydarzeń  artystycznych 
tego  roku  w  Ustroniu. 

W  dniu  Święta  3  Maja  po  uroczystych  nabożeństwach 
w kościołach  katolickim  i ewangelickim pod  Pomnikiem  Pamię
ci przy  Rynku  wiązanki  kwiatów  złożyli  przedstawiciele  Rady 
Miejskiej,  Urzędu  Miasta,  środowisk  kombatanckich  i  społe
czeństwa.  Po  południu  bawiono  się  na  Festynie  Majowym 
w parku  obok  restauracji  Parkowa.  (ws) 

Kolejna sesja Rady  Miejskiej odbyła  się 30 kwietnia.  Obrady 
prowadził  Zygmunt  Białas,  a  najważniejszym  punktem  obrad 
było  głosowanie  nad  udzieleniem  absolutorium  Zarządowi 
Miasta.  Głosowanie  poprzedziło przedstawienie  przez  burmist
rza  Kazimierza  Hanusa  sprawozdania  z  wykonania  budżetu 
miasta  w  1992  r.  i przez  Jolantę  Krajewską  Gojny  z  wykonania 
uchwał  RM.  Uwagi  do  sprawozdań  przedstawił  w  imieniu 
Komisji  Rewizyjnej  Włodzimierz  Chmielewski.  Komisja  ta 
wniosła  o  udzielenie  absolutorium  pozostawiając radnym  swo
bodę  podjęcia  decyzji.  Radny  Lesław  Werpachowski  pytał 
o  nadwyżkę  budżetową,  która  wyniosła  3,5  mld.  zł. —  czy  nie 
jest ona  zbyt wysoka.  Odpowiadając burmistrz  stwierdził, że na 

(dokończenie  na  str.  4) 



(dokończenie  ze str.  1) 

Czy chodzi  tu o plan zagospodarowania  i miejsca przeznaczone pod 
budownictwo? 

Tak. Zapisano tam, że najlepiej budować w Hermanicach.  Natomiast 
tereny Lipowca  określono jako  rolnicze. Ja uważam,  że jest  odwrot
nie. Głosowałem  też przeciw takim założeniom. Każdy kto zna się na 
rolnictwie  wie,  jak  może  ono  wyglądać  w  Hermanicach,  jakie  tam 
mogą  rosnąć  łany  zboża,  a jakie  w  Lipowcu,  gdzie  klasa  ziemi  jest 
znacznie gorsza.  Jeżeli  natomiast  ktoś  sugeruje, że tak  będzie  lepiej 
i większość radnych  podziela  taki  pogląd  to  znaczy, że być może nie 
mam  racji. 

Jest pan radnym, który  najczęściej  podnosi  rękę, gdy  pada pytanie: 
Kto jest  przeciw? Dlaczego  tak się dzieje? 

Jeżeli  się  przegrywa  kolejne  sprawy,  moim  zdaniem  słuszne,  to 
następuje zniechęcenie. Obecnie  Rada  wygląda tak jak  kiedyś  Front 
Jedności  Narodu.  Komitet  Obywatelski  nie  był  partią  polityczną 
i reprezentował wszystkich, a teraz wiadomo, że każdy ma jakąś opcję 
przez którą  patrzy na polskie problemy. Konieczny jest więc podział 
by wiedzieć na  czym  stoimy. 

Obecnie nie ma już Komitetu Obywatelskiego,  a za  rok czekają nas 
kolejne wybory do Rady. Jaki  będą  miały,  pana zdaniem  przebieg? 

Przewiduję taki  scenariusz:  dojdą  do głosu  ludzie,  którzy już  zrobili 
majątek,  mają  pieniądze,  które  mogą  przeznaczyć  na  kampanię 
wyborczą. Tacy  radni  jak  obecnie,  wybrani  w euforii,  raczej już  nie 
zasiądą w Radzie. Frekwencja na pewno spadnie. Obserwuję niezado
wolenie z tego  co osiągnięto. Myślę jednak,  że społeczeństwo,  mimo 
zniechęcenia, musi  się włączyć w demokrację,  by mieć swych  przed
stawicieli  i dalej walczyć  o  sprawiedliwość. 

Chciałbym zapytać o Kuźnię. Jakie są najczęstsze postulaty pracow
ników  tego zakładu? 

W  tej  chwili  w  Kuźni  jest  atmosfera  wyczekiwania  i  strachu. 
Generalnie  cały  przemysł  w  Polsce jest  w  głębokiej  recesji.  Pociąg
nięcia  rządu  są  doraźne,  a  ludzie  zastraszeni  są  zwolnieniami. 
Wiadomo też, że nie ma zbytu  na produkty, bo społeczeństwo nie ma 
za co  kupować  tego  co  zostało  wyprodukowane. 

Jak się pan czuje jako  radny  w Lipowcu? 
Kandydując na radnego miałem program, na który składały się cztery 
podstawowe rzeczy: droga przez Lipowiec, świetlica, strażnica  i mo
dernizacja  ul.  Leśnej.  Rok  po  roku  było  coś  zaplanowane  dla 
Lipowca,  tylko  niekonsekwentnie  realizowano  budżet.  Zawsze  wy
chodziło na  to,  że coś zrobiono,  tylko  nie to  co zaplanowano. Ja  się 
upieram  przy  tym,  że  jeżeli  coś  zaplanowano  to  trzeba  się  tego 
trzymać. Jedno odstępstwo które akceptowałem, to wysypisko śmieci. 
Miała  być wtedy  robiona  ul.  Lipowska,  ale wysypisko  uważałem  za 
sprawę ważniejszą  i zgodziłem  się. Miałem  poważne  zastrzeżenia  do 
obecnej uchwały budżetowej. Zawiązane komitety społeczne budowy 
wodociągów  na  Poniwcu,  w  Hermanicach  otrzymały  pieniądze  na 
budowę. Natomiast  ze strażnicą  w Lipowcu  ludzie męczą się w czynie 
społecznym już dziesięć lat. A jest to dzielnica, gdzie nawet stypy nie 
ma gdzie zrobić. Dotacje są, ale tak  niewielkie, że budowa  przeciąga 
się w nieskończoność. Wypadałoby zakończyć tę budowę w krótszym 
terminie.  Byłby  to  znak,  że  dla  Lipowca  coś  zrobiono.  Mam  też 
poważne  zastrzeżenia,  zgłaszałem  to  na  Komisji,  odnośnie  budowy 

Budowa  ul. Leśnej  Fot.  W.  Suchta 

¿rogi  Leśnej. Starano  się mnie przekonać,  że wszystko jest w porząd
ku.  Ja  nie  byłbym  skłonny  budować  drogi  w  zimie,  przy  takich 
opadach  śniegu,  twierdziłem  że w lecie  wypadnie  to  o  wiele  taniej. 

Jaki jest  pana kontakt  z wyborcami? 
Mam  go na  bieżąco z tymi,  którzy  są  aktywni,  którzy  się interesują 
tym  co  się  dzieje w  mieście  i  w  naszej  dzielnicy.  Staram  się  przed
stawiać  wszystkie  sprawy  i  jaki  mam  na  to  wpływ.  Jeżeli  chodzi 
o  zebrania  mieszkańców  to  może  nie  jest  odpowiednie  że  się  nie 
odbywają, ale z drugiej strony  nie ma  co  obiecywać. 

Dlaczego,  pana  zdaniem,  Lipowiec  zawsze  podkreśla  swoją  odręb
ność? 

Niektórzy  uważają,  że  lepiej byłoby  być  przyłączonym  do  Brennej, 
która  ma  bardzo  dobre  drogi. 

Czego najczęściej  dotyczą  skargi mieszkańców  Lipowca? 
Odśnieżania  i  przydrożnych  rowów  po  czym  woda  zalewa  pola. 
Zwracają się do radnego. Niektóre sprawy, które poruszam na sesjach 
notowane  są przez burmistrza  i posyłane do wykonania,  a potem się 
okazuje,  że  co  innego  zrobiono,  niż  to  o  co  prosiłem.  Uważam,  że 
gospodarz  miasta  powinien  znać  teren  tak  jak  własną  kieszeń  i nie 
trzeba  się bać. 

Jak  pan ocenia  pracę UM? 
Jest  pod  presją  Rady.  Zdarzają  się  pojedyncze  głosy,  że  ludzie  są 
niezadowoleni.  Jeden  wychodzi  niezadowolony  i  wszystkim  psuje 
opinię. Ja  tego  tak  nie  oceniam,  gdyż wielu  urzędników  rozumie, że 
pracują  dla  mieszkańców.  Wszystko  idzie  w dobrym  kierunku. 

Jak  w Lipowcu przebiega  akcja segregacji  śmieci? 
Już można zaobserwować poprawę. Część światlejszych ludzi zaczyna 
stosować się do  zaleceń.  Ważniejszą  sprawą  są jednak  ścieki. Jest  to 
bomba  z opóźnionym  zapłonem, a  ludzi nie stać na  inwestycje w tym 
kierunku.  W  Lipowcu  potok  jest  ściekiem.  Jest  to  niebezpieczne, 
a wszelkie przymuszanie do wywozu fekalii nie jest w stanie nic zmienić. 

Jak  pan na siebie  patrzy,  na swe dokonania,  w tej  kadencji  Rady? 
W początkowej fazie miałem  nadzieję. Teraz jestem  pesymistycznie 
nastawiony.  Całe życie człowieka jest  grą  i moją  obecność w  Radzie 
też tak można nazwać. Sądziłem, że może coś się uda zrobić. Niestety 
nie  uszczęśliwiłem  swoich  wyborców,  za  co  ich  przepraszam.  Za
praszam  następców,  którzy  nie  stracili  jeszcze  optymistycznego 
spojrzenia  na  świat. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

TO

Na  dawnym  targu  w  Cie
szynie trwa  budowa  nowocze
snych  obiektów,  w  których 
znajdą się siedziby  Banku  Ślą
skiego  i  PKO.  Roboty  wyko
nuje  firma  „Kardex". 

  *
Ponad  10  mld  zł  potrzeba 

na  dokończenie  rozbudowy 

miejskiej oczyszczalni  ścieków 
w  Skoczowie.  Jej  wydajność 
wyniesie 23 tys. m  sześć./dobę. 

Wielu  sojuszników  ma  szk
oła  podstawowa  w  Górkach 
Wielkich.  Placówce  pomaga 
m.  in.  Urząd  Telekomunika
cyjny  z  Katowic  i  miejscowi 
biznesmeni. 

  *
Cieszyn  zakupił  w  ustroń

skiej  firmie  „Tros—Eko"  kil 
kadziesiąt  kontenerów  do  se
gregacji  śmieci  i  odpadów. 

Ustawiono je w 10 najludniej
szych  miejscach  miasta. 

Stałymi  bywalcami  targo
wisk w Wiśle, Skoczowie i Cie
szynie są  „turyści"  zza  wscho
dniej  granicy.  Handlują  przy
słowiowym  mydłem  i  powid
łem i najczęściej starają  się  nie 
płacić  za  zajmowane  miejsce. 

*   *  * 

Ok.  30  typów  i  rodzajów 
elektronarzędzi  produkuje 
„Celma"  w  Goleszowie.  Od 
blisko  roku  zakład  ten  tworzy 

spółkę  „Elektronarzędzia" 
z dawną  cieszyńską  „Cefaną". 

  *

Młodzi  i  starsi  mieszkańcy 
Skoczowa  mogą  od jesieni  ub. 
r.  korzystać  z dobrze  wyposa
żonej  sali  ćwiczeń  M G R. 

  *  * 
Tylk o  w  wyznaczonych 

schroniskach  turyści  mogą 
korzystać  ze  zniżek  pobyto
wych.  Należą  do  nich:  Przy
słup,  Stożek,  Równica,  Błat
nia  i  DW  „Nad  Zaporą" 
w  Wiśle  —  Czarnem.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Końcem marca odbyło się walne zgromadzenie członków Odlewniczej 
Spółdzielni Metali Nieżelaznych. 54 członków zatwierdziło bilans za rok 
1992  i  program  działania,  na  którym  główny  nacisk  położono  na 
zabezpieczenie  ciągłości produkcji, utrzymanie jej profilu  i poszerzeniu 
istniejących już kontaktów  z odbiorcami  z Niemiec.  Członkowie  Spół
dzielni, którzy w większości są jej pracownikami, podkreślali konieczność 
zdobywania  nowych  zamówień  na  odlewy,  tak  by  utrzymać  istniejące 
stanowiska pracy. W 1992 roku wypracowano zysk w wysokości 609 min 
zł produkując głównie aluminiowe  odlewy do sprzętu  pożarniczego jak 
również realizując zamówienia indywidualne na odlewy z brązu i mosią
dzu. Z zysku postanowiono przeznaczyć 3 min dla Szkoły Podstawowej 
nr  1  i po 8 min dla kół emerytów i PTTK działających przy Spółdzielni. 
Obecnie po  zlikwidowaniu  zakładu  odlewiczego  przy  ul.  Spółdzielczej 
i  wydzierżawieniu  stolarni  w  Hermanicach  cała  działalność  skoncen
trowała się w Nierodzimiu. Spółdzielnia liczy 60 członków, a zatrudnia 70 
osób. W ciągu ostatnich trzech lat nie zwalniano pracowników, a mimo to 
jest  ich  obecnie  o  15  mniej.  Największe  problemy  to  egzekwowanie 
należności  od niesolidnych  odbiorców. 

r  -¿r 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

24 kwietnia  1993 roku 
Natalia  Nowak,  Ustroń  i Janusz  Troszok,  Ustroń 
Renata Jenkner,  Ustroń  i Zbigniew  Śliż,  Ustroń 
Beata  Kalinowska,  Jastrzębie  Zdrój i Dariusz  Mrzygłód  Ustroń 

tr  *  ćr 

Cztery dni  trwało tegoroczne  obowiązkowe szczepienie psów przeciw 
wściekliźnie.  W  sumie  na  terenie  Ustronia  zaszczepiono  1336  psów. 
Obyło  się  bez  przygód,  a  z  obserwacji  uczestniczących  w  całej  akcji 
wynika,  że najbardziej u stroniący  upodobali  sobie psy  rasy  mieszanej. 
Sporo jest owczarków, w tym dwa kaukaskie, pojawił się również mops. 
Najbardziej wzrosła w ostatnich latach liczba jamników. Fot. W. Suchta. 

O,  którzy  od  nas odeszli: 
Paweł Glajc, lat  103, ul. Katowicka  178 
Alojzja Moskała,  lat  65, ul. Wojska  Polskiego 2 

Dnia 27 kwietnia  1993 r. zmarł najstarszy mieszkaniec Ustronia  pan 
Paweł  Glajc, który dnia  11 grudnia  1992 r.  ukończył  103 lata.  Pan 
Paweł  urodził  się  11  grudnia  1889  r.  w  Bładnicach  Dolnych  i  od 
najmłodszych  lat mieszkał  i pracował  w  Ustroniu. 

Wyrazy współczucia Rodzinie składają Burmistrz i Zarząd Miasta 

Odszedł z grona  pedagogicznego  ZSZ w Ustroniu  życzliwy  Kolega 
Sylwin Maciej Jackowski,  nauczyciel  historii  i  troskliwy  kierownik 
internatu. Spędził z nami 22 lata swego życia i już jako  emerytowany 
nauczyciel  pracował  do  ostatniej  chwili . 

Refleksja i zaduma  towarzyszą nam zawsze, gdy ktoś odchodzi  na 
zawsze, bo tak  toczą się nasze ludzkie dzieje, wpisane w koła historii. 

Zmarł nagle  i niespodziewanie  w 66 roku  życia.  Należał do  tych 
ludzi  o których  mówi  poeta: 

„Skupieni  nad  sekundą 
penetrują  wieczność 
szarość widzą  przed  bielą 
a  światło  osłaniają  dłońmi 
jakby  modlili  się o jutrzejszy dzień".  J.T. 

22.04.93 r. 
O  godz.  15.10  na  skrzyżowaniu 
ulic  Grażyńskiego  i  Sportowej 
kierujący motorowerem  mieszka
niec Jaworza  wymusił  pierwszeń
stwo  na  Fiacie  126  kierowanym 
przez mieszkańca Goleszowa. Po
stępowanie,  prowadzone  przez 
KP  Ustroń  w toku. 

24.04.93 r. 
Na  ul. Skoczowskiej  zatrzymano 
znajdującego się w stanie nietrzeź
wym  mieszkańca  Skoczowa  kie
rującego Fiatem  126. Wynik  ba
dania  alkomatem  — 0,98  prom. 

24.04.93 r. 
O godz. 12.20 w Nierodzimiu uja
wniono w Wiśle zwłoki  mężczyz
ny  w  wieku  45  lat.  Do  tragedii 
doszło  w czasie  zabawy  z  synem 

na brzegu Wisły. W pewnym mo
mencie  piłka  wpadła  do  wody 
i  skoczył  po  nią  syn.  Ojciec  wi
dząc, że dziecko zaczyna się topić 
skoczył mu  na  ratunek.  Wyciąg
nął syna z wody lecz chciał jeszcze 
odzyskać  piłkę  i wtedy  zniósł  go 
silny  prąd  wody.  Postępowanie 
wyjaśniające  prowdzone  przez 
KP  Ustroń  w  toku. 

28.04.93  r. 
Kolejna  tragedia  w  rzece  Wiśle. 
O  godz.  17.30  w  Hermanicach 
ujawniono  zwłoki  pięcioletniej 
dziewczynki,  mieszkanki  Lipo
wca. Wraz z koleżanką  bawiła się 
nad  brzegiem  Wisły.  Niestety 
dzieci  pozostawały  bez  opieki. 
W  pewnym  momencie  jedna 
z  dziewczynek  chciała  przejść 
przez  rzekę.  Prąd  wody  był  zbyt 
silny.  Postępowanie wyjaśniające 
prowadzi  KP  Ustroń. 

22.04.  —  Sprawdzano  porządki 
w  okolicy  hotelu  „Równica", 
RSP  „Jelenica",  basenu  kąpielo
wego i „Ustronianki".  Nakazano 
uporządkowanie parkingów  i za
prowadzenie  ogólnego  ładu  we 
wszystkich  tych  miejscach. 

23.04.  —  Dalsza kontrola porzą
dków.  Tym  razem  sprawdzono 
tereny  przy  piekarni  PSS w  Her
manicach,  restauracji  „Myśliw 
ska"  i  „Gazdówka",  sklepy  przy 
ul.  Katowickiej,  chodniki  i  par
king  przed  Kuźnią,  sklep  „Arti 
kus".  Wszędzie nakazano  zapro
wadzenie porządku. 

24.04.  —  Wymierzono  manda
tów na  łączną  sumę  150 tys. zł za 
łamanie  przepisów  przez  kierow
ców w centrum  miasta.  Przy lżej
szych  wykroczeniach  upominano 
i kierowano samochody na parki
ngi. 

25.04.  —  Przeprowadzono szcze
gółową  kontrolę  ul.  Nadrzecznej 
i drogi na Równicę. Za zniszczenie 
przez  kierowców  terenów  zielo
nych  wymierzono  mandaty  na 

kwotę 500 tys. zł. Stosowano rów
nież  upomnienia,  a  nieprawidło
wo parkujących kierowano na pa
rkingi. 

26.04.  —  Wraz  z  zastępcą  bur
mistrza kontrolowano prace przy 
oczyszczaniu  miasta  prowadzone 
przez  firmy, którym  zleciło  te ro
boty  miasto. 

27.04.  —  Sprawdzano  wykona
nie  decyzji  porządkowych  wyda
nych  22 i 23 kwietnia.  Stwierdzo
no, że wszystkie zalecenia  zostały 
poważnie  potraktowane  i  wyko

28.04.  —  Na  jednym  z  dzikich 
wysypisk  znaleziono  kartkę 
(szczątki  koperty)  z  dokładnym 
adresem  mieszkańca  Skoczowa. 
Wysłano  wezwanie  do  stawienia 
się w komendzie Straży Miejskiej 
celem  złożenia  wyjaśnień. 

Straż  Miejska  przypomina, że bę
dzie karać mandatami za parkowa
nie  w  miejscach  niedozwolonych, 
niszczenie zieleni oraz mycie samo
chodów w rzece Wiśle  i  potokach. 
Przypomnienie  to jest  podyktowa
ne  ubiegłorocznymi  doświadczę

Ze zbiorów Muzeum 
Jest  to  model  prasy 

ciernej dwutarczowej wy
konany  przez  uczniów 
ustrońskiego  Technikum 
w  latach  sześćdziesią
tych. 

W  Muzeum  zachowały 
sią  katalogi  produkcji 
„Kuźni "  z  okresu  mię
dzywojennego  z  których 
wynika,  że  w  zakładzie 
w tym czasie  produkowa
no  te  maszyny.  Prosta 
konstrukcja  powodowa
ła  ich  szerokie  zastoso
wanie. 
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(dokończenie ze str.  1) 

nadwyżkę składają  się pieniądze, które wpłynęły do miasta w ostat
nich dniach grudnia, a nikt nie  był pewny czyje otrzymamy i pieniądze 
zaoszczędzono w wyniku  ostrego reżimu przy wszelkich wydatkach, 
a  taką  politykę  prowadzi  pani  skarbnik.  Ponadto  nadwyżka  jest 
konieczna,  by  miasto  mogło  płacić  wszelkie  należności  w styczniu 
i początku lutego. Dziś można stwierdzić, że owe 3,5 mld. nadwyżki 
było  kwotą  wręcz  idealną,  choć  wcześniej  oczywiście  nikt  nie jest 
w stanie stwierdzić jaka  wysokość tej kwoty byłaby najlepsza. 

Rada  przyjęła  oba  sprawozdania  i  następnie  przystąpiono  do 
głosowania  nad  absolutorium.  W  wyniku  tajnego glosowania Rada 
Miejska postanowiła udzielić Zarządowi Miasta absolutorium przy 18 
glosach za  i 4 przeciw. Wynik  głosowania  przyjęto  oklaskami. 

Wcześniej w  zapytaniach  mieszkańców  Irena  Pawelec poruszyła 
sprawy  wody  w  wysypisku  i  sprzątania  ul.  Akacjowej, Bogumiła 
Kaczmarczykpyt&la o brak ławek na ul.  Szpitalnej, drogę na Równicę, 
alkoholizm w mieście i budowy wewnętrznej drogi  obwodowej. Pan 
Kędzior wystąpił w sprawie remontu  ul. Podgórskiej. 

Najżywiej  dyskutowano  nad  uchwałą  w  sprawie  ograniczenia 
hałasu  w  amfiteatrze  podczas  nocnych  imprez.  Jerzy  Podźorski 
przedstawił projekt uchwały zaproponowanej przez Komisję Ochro
ny Środowiska, w której czas trwania  imprez ograniczono do godz. 
24. Przedstawił  też propozycję tej uchwały złożoną  przez Zygmunta 
Białasa,  gdzie  imprezy  też  mogłyby  trwać  do  godz.  24  lecz  od  22 
poziom  natężenia  hałasu  nie mógłby  przekroczyć  30 decybeli. Naj
sztywniejsze  stanowisko  w  tej  sprawie  zajął  lekarz  uzdrowiskowy 
domagający  się  bezwzględnie  kończenia  koncertów  o  godz.  22.00. 
Zgoła odmienne stanowisko zajęła Komisja Kultury i Oświaty. W jej 
imieniu  Tomasz Kamiński stwierdził,  że uchwałę  należy  oddalić,  gdyż 
proponowane  projekty  są  nieczytelne  i bardzo  trudne  do wyegzek
wowania  w  praktyce,  a  liczba  koncertów  nocnych  jest  znikoma. 
W  podobnym  tonie  wypowiedziała  się  Danuta  Koenig,  naczelnik 
Wydziału  Kultury  UM  stwierdzając,  że  mówimy  tu  o  imprezach 
promujących nasze miasto. Oczywiście podczas ostatniego festiwalu 
Gaudę Fest nocne koncerty wymknęły się spod kontroli  organizato
rów,  lecz takie  przypadki  w przyszłości  nie powinny  mieć miejsca. 
Radna  Emilia  Czembor  zaproponowała  w  ogóle  nie  podejmować 
uchwały, co do której są wątpliwości czy będzie można ją  wyegzek
wować. L. Werpachowski stwierdził, że  w sprawie nocnych koncertów 
w amfiteatrze trwa  spór  między zwolennikami  opcji uzdrowiskowej 
i turystycznej Ustronia. W tej sytuacji, gdy nikogo nie można w pełni 
zadowolić, należy wybrać „zloty środek", a jest nim zdaniem radnego 
niepodejmowanie uchwały. Radny Karol Kubala podkreśli! jeszcze, że 
trzeba  rozróżniać hałas  od muzyki.  Następnie  głosowano,  czy taką 
uchwałę podejmować czy  też nie.  Za podjęciem uchwały opowiedziało 
się 7 radnych  a  14 było przeciw.  Radni  zgodnie  stwierdzili,  że nad 
imprezami w amfiteatrze ktoś musi panować. T. Kamiński podjął się 
opracowania regulaminu, w którym będą zawarte zasady korzystania 
z amfiteatru. 

Podjęto  również  uchwałę  w  sprawie  nadania  wyróżnienia  „Za 
zasługi  dla  miasta  Ustronia"  Marii   Skalickiej,  w  której  budynku 
powstaje galeria mająca otworzyć swoje podwoje w połowie czerwca. 

Radni  wręczyli  również  kwiaty  Karolowi  Kubali  z  okazji  jego 
jubileuszu  trzydziestolecia  pracy  twórczej w  Ustroniu 

W końcowej części sesji dyskutowano nad problemami związanymi 
z  regionalizacją  kraju.  Z.  Białas  przedstawił  stanowisko  przewod
niczących rad miejskich i gminnych województwa bielskiego, w któ
rym  opowiedziano  się  za  utrzymaniem  obecnego  województwa. 
Przeciwko poruszaniu  tego tematu wystąpił L. Werpachowski  twier
dząc, że jest  to przedwczesne, gdyż na  razie nie ma jeszcze projektu 
podziału kraju na regiony, a poza tym żadna władza zwierzchnia nie 
pytała  Rady  o  opinię.  Obecnie  wszelkie  rozmowy  na  ten  temat 
rozbudzają jedynie emocje i najlepiej będzie gdy Rada przedstawi swe 
stanowisko  dopiero  wtedy  gdy  zapytają  o  to  odpowiednie  organy 
państwowe. 

Gazeta  Ustrońska  ze  swej  strony  z  ochotą  udostępni  swe  łamy 
wszystkim  mieszkańcom,  którzy  będą  się  chcieli  opowiedzieć  za 
przynależnością  Ustronia  do  Śląska,  Małopolski  bądź za  utrzyma
niem województwa bielskiego.  W o j s ł aw  S u c h ta 
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FoL W. Suchta 

O
W dniach  26 — 28 kwietnia  w DW  Orlik  na  Zawodziu  odbyły się 

„Prezentacje technologii i metod oczyszczania ścieków, preperacji wód 
i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni przemysłowych i komuna
lnych". Organizatorem trzydniowego spotkania było Przedsiębiorstwo 
Realizacyjne „Inora" a przybyli  na nią przedstawiciele urzędów woje
wódzkich, miejskich, zakładów przemysłowych, w tym głównie chemi
cznych,  energetycznych  i  kopalń.  Swoje  możliwości  w  dziedzinie 
oczyszczania  ścieków  prezentowały  politechniki  z Gliwic,  Krakowa, 
Warszawy  i  Wrocławia  oraz  biura  projektowe  Inster,  Inora,  AAB, 
Larox.  To  ostatnie  swą  siedzibę  ma  w  Finlandii  i  jest  również 
producentem  urządzeń  filtrujących  szlamy  i  zawiesiny  w  przemyśle. 
Przedstawiciel  Larox Bogusław  Lubieniecki  powiedział nam, że spot
kanie w Ustroniu  miało jedynie charakter  informycyjny i do żadnych 
konkretnych  kontraktów  nie doszło.  Jeżeli  zaś chodzi  o świadomość 
konieczności  ochrony  środowiska  to  w przemyśle  polskim  coś  w tej 
materii drgnęło. Szczególnie tam, gdzie można z ochroną  środowiska 
połączyć  ograniczenie  zużycia  energii.  Należy  jednak  stwierdzić,  że 
nadal  ludzie przemysłu  w naszym  kraju  mają  słabe  rozeznanie  w tej 
dziedzinie.  Przede  wszystkim  brak  jest  profesjonalnych  poradników, 
które  pozwoliłyby  tej wiedzy  przeniknąć do  przedsiębiorstw.  Takich 
spotkań jak  to w Orliku powinno być więcej, a organizacja ich jest na 
pewno korzystna dla  Ustronia  i jego domów  wypoczynkowych. 

...
W dniach  29—30 kwietnia  odbyła  się w „Tulipanie"  na  Zawodziu 

I  Międzynarodowa  Konferencja  „Reko  93",  której  tematem  były 
odpady  w  strefie  nadgranicznej.  Konferencję  zorganizowaną  przez 
Urząd  Miejski  w Ustroniu  i  Fundację  Ekologiczną  z Bielska  Białej 
poprzedził  „okrągły  stół",  w  którym  Czechy  reprezentowali:  Albert 
Korunta  — starosta  Trzyńca,  Jir i  Pindor   — Fundacja  Ekologiczna 
z Trzyńca,  Wojciech  Dirner   — Wyższa  Szkoła  Górniczo   Hutnicza 
w Ostrawie, Słowację: Peter  Jorguś i Milan Hulik z Instytutu  Chemii 
w Żylinie, Polskę: Stanisław Sumpich—Rada Rozwoju Gospodarczego 
przy Prezydencie, Jan  Korytkowski —Ministerstwo Ochrony Środowis
ka,  Józef  Hlebowicz  —  Stowarzyszenie  Gminy  Uzdrowiskowych, 
Zygmunt  Białas  —  RM  Ustroń  i  burmistrzowie  Kazimierz  Hanus 
i Tadeusz Duda.  Ideą  konferencji było wspólne ustalenie  priorytetów 
w  działaniach  proekologicznych  po  obu  stronach  granicy.  Goście 
zwiedzili  ustrońskie  wysypisko,  stacje  monitoringu  w  Trzyńcu 
i Zakład  Utylizacji Odpadów  w Ostrawie.  Słuchano  referatów o wy
sypisku  na  Poniwcu  jak  też  na  tematy  ogólniejsze  dotyczące  od
padów. 

Zapytany o ustrońską  dwupasmówkę prof. Sumpich powiedział, że 
w  Warszawie  nie  ma  dobrych  wujaszków  i  należy  szukać  innych 
rozwiązań  jak  choćby  benzyna  bezołowiowa  i  magnetyzery  spalin. 
—  Prezydent  mówi:  „Bierzcie  sprawy  w  swoje  ręce".  Pozytywny 
przykład  to wysypisko w Ustroniu  — dodał profesor. 

O konferencji T. Duda powiedział, że największym jej  sukcesem jest 
tak  liczny  udział  gmin  z  całego  kraju,  a  ilość  i  zaangażowanie 
uczestników świadczy, iż ekologia nie ma granic i społeczeństwo chce 
żyć w czystym środowisku.  (ws) 



W niedzielę  25 kwietnia  przy  wspaniałej pogodzie  rozegrano 
2  Srebrną  Mil ę  Burmistrza.  Bieg  na  dystansie  1.609  m  zor
ganizowało  Towarzstwo  Rozwoju  Turystyki,  a  jego  trasa 
wiodła  bulwarami  nadwiślańskimi  od  wiaduktu  w Brzegach  do 
mety obok basenu  kąpielowego. Wspaniała pogoda  sprawiła, że 
na  bulwarach  znalazło  się  wielu  spacerowiczów,  dla  których 
podziwianie  biegaczy  było  dodatkową  atrakcją.  Bieg  zgroma
dził  zawodników  z  Cieszyna,  Międzyświecia,  Sosnowca, 
Brzeszcz,  Świętochłowic,  Wisły,  Jawornika,  Bielska  Białej, 
Bystrej  i  Ustronia.  W  poszczególnych  kategoriach  wiekowych 
najlepszymi  okazali  się:  15—19  lat  —  Sebastian  Tomala  z  Cie
szyna  (czas  4,33),  20—24  lat  —  Andrzej  Wantulok  z  Cieszyna 
(4,20),  25—39  lat  —  Andrzej  Łukasiak  z  Cieszyna  (4,08), 
powyżej  40  lat  —  Ryszard  Wasilewski  z  Sosnowca.  W  biegu 
kobiet  zwyciężyła Barbara  Gos z Brzeszcz  (5,12). W klasyfikacji 
generalnej: 1. Andrzej Łukasiak, 2. Andrzej Wantulok, 3. Tomasz 
Librowski  (wszyscy  z  Cieszyna).  Dodajmy,  że  czas  uzyskany 
przez zwycięzcę jest nowym  rekordem  trasy, który będzie można 
pobić  29 maja  na  Złotej  Mil i  Burmistrza.  Najstarszym  zawod
nikiem  był  mający  62  lata  Jan  Marek  z  LK S  Pogórze,  który 
uzyskał  czas  6  min.  44  sek.  Po  biegu,  najlepsza  wśród  kobiet 
Barbara  Gos powiedziała  nam,  że startuje w Ustroniu  drugi  raz 
i lubi  średnie dystanse.  Biegało  się jej bardzo  dobrze  i jest  pełna 

Najstarsi na  podium.  FOL W. Suchta 

podziwu  dla  organizatorów,  którzy  tak  skromnymi  środkami 
potrafili  zorganizować  imprezę  biegową. 

Przypominamy  o  II  Wiosennym  Biegu  Jaworza,  który  od
będzie się 8 maja w Jaworzu  obok  amfiteatru, dla  młodzieży  do 
18  lat.  Zgłoszenia  w  dniu  poprzedzającym  imprezę.  Bliższe 
informacje pod  nr.  tel.  72—195  w  Jaworzu.  (ws) 

Wszystkich  dotykają  trud
ności finansowe i to coraz  mo
cniej.  Nie  ominęły  one  rów
nież naszego Zawodzia,  a  ściś
lej domów  wczasowych.  Jako 
że ustrońskie  domy  wczasowe 
w  większości  należały  do  za
kładów pracy, jeszcze kilk a  lat 
temu  przyjmowały  wyłącznie 
swych  pracowników.  Obecnie 
ze względu na perypetie  finan
sowe,  większość  przedsię
biorstw,  opiekujących  się  do
tychczas  miejscami  wypoczy
nku  swoich  pracowników, 
próbuje  pozbyć  się  bazy  soc
jalnej.  Dyrektorzy  domów 
wczasowych  sami  muszą  szu
kać  źródeł  utrzymania. 

W  D.W.  „Sokół"  podlega
jącym  KW K  Zofiówka,  jak 
nas  poinformował  dyr  Ta
deusz  Szafrański,  nie  ma  już 
zakładowych  turnusów  wcza
sowych.  Kopalnia  współpra
cuje  jednak  z  „Sokołem". 
Przejawia się to  m.  in.  tym,  że 
organizując  imprezy,  robi  się 

to w swoim domu  wczasowym 
dając  tym  samym  właśnie  je
mu,  a  nie  komu  innemu  za
robić.  Obecnie  w  „Sokole" 
może  wypoczywać  każdy,  kie
dy i jak długo chce.Cena  poby
tu,  podobnie  zresztą  jak  w 
innych,  150  tys.  za  do
bę.Największe  dochody  przy
noszą  okresy  świąt,  ferii  i  wa

Nie  jest  również  nastawiony 
na  działalność  hotelową. 
„Złocień"  należy  do  Związ
ków  Zawodowych  Pracowni
ków Książki Prasy Radia  i Te
lewizji . Utrzymuje się  głównie 
z kuracjuszy dla  których  prze
znaczone  jest  około  60% 
miejsc. Koszty  związane z po
bytem refunduje Ministerstwo 

IÓ
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kacji.Hotel  podpisał  też  kon
trakt  z  Duńczykami,  którzy 
przyjeżdżając  do  Polski  za
trzmują się w  „Sokole".Istnieje 
jeszsze  inna  forna  zarobku, 
mianowicie  wynajmowanie  sal 
konferencyjnych czy  wykłado
wych  na  różnego  rodzaju  sym
pozja,  kursy  i  konferencje. 

Taką  działalnością  nie  jest 
zainteresowany  „Złocień".  Po 
prostu  dyr.  Piotr  Juraszek  nie 
ma  przekonania,  jak  powie
dział,  do  tego  rodzaju  imprez. 

Zdrowia,  natomiast  pozostałe 
miejsca wykorzystują  wczaso
wicze,  niekoniecznie  związko
wi i opłacają  pobyt  indywidu
alnie.  Zarówno  „Sokół"  jak 
i  „Złocień"  nie  są  dotowane, 
a  zarobione  pieniądze  muszą 
wystarczyć na  utrzymanie  do
mu.  Nie  znaczy  to  wcale,  że 
dochody  pokrywają  wszelkie 
potrzeby.  Odbija  się to np.  na 
remontach.  Innego  rodzaju 
układ  ze  swoim  zakładem  ma 
D.W.  „Malwa". Jest to  spółka 

z  o.o.  w  której  udziały  wyno
szą:  51%  prywatny,  a  pozos
tałe  49%  należy  do  „Rafame
tu".  „Malwa" przez 8 miesięcy 
prowadzi  działalność  sanato
ryjną i podobnie jak  w przypa
dku  „Złocienia"  koszty  poby
tu  pokrywa  budżet.  Nato
miast  w  pozostałe  miesiące 
przyjmuje  wczasowiczów  in
dywidualnych  i  pracowników 
zakładu,  wycieczki  szkolne, 
czasem  organizuje  konferenc
j e  czy  sympozja.  Każdy  taki 
pobyt  jest  opłacany  z  kieszeni 
klienta.  Istnieją  jeszcze  inne 
źródła  dochodu:  siłownia  do
stępna  dla  każdego  i tak  samo 
dla  każdego  odpłatna  oraz 
dzierżawa  kawiarni.  Spółka 
w  tym  układzie  jest,  jak  nam 
powiedziała  pani  Bożena  Du
da,  rozwiązaniem  optymal
nym.  Zakład  nie  martwi  się 
o  utrzymanie  domu,  nato
miast  „Malwa"  nie jest  nara
żona  na  ogromne  koszty  dzie
rżawy.  (i) 

UWAGA
Ostatnio  prasa,  radio  i  telewizja donoszą  o  rosnącym  zagrożeniu 

pożarowym, a także o płonących lasach. O możliwość wybuchu pożaru 
na  zboczach  Czantorii  lub  Równicy  zapytaliśmy  nadleśniczego  Leona 
Mijała. 
—  Zagrożenie  istnieje,  a  powodują  je  głównie  suche  trawy  i  nie  ma 
znaczenia fakt, że dopiero co stopniał w górach śnieg. Dopóki w lasach nie 
pojawi  się  nowe  runo  należy  szczególną  uwagę  zwracać  na  wszelkie 
ogniska, nawet te palone w miejscach do tego przeznaczonych. Pamiętaj
my, że po majówce na biwaku ogień należy dokładnie  zgaśać. Proszę  też 
o  bezzwłoczne  informowanie  odpowiednich  służb  w przypadku  zaobser
wowania  pożaru  i  i  nterwencję, jeżeli  pojawią  się symptomy  mogące do 
pożaru prowadzić. Oczywiście nasze lasy nie są tak palne jak te na nizinach, 
gdzie gleba  piaszczysta  wiele szybciej wysycha,  nie znaczy  to jednak, że 
można bagatelizować zagrożenia  — powiedział nam  nadleśniczy. 

Pocieszające jest  to,  że  w  tym  roku  nie  dotarły  do  naszej  redakcji 
sygnały  o  wypalaniu  traw,  co  było  plagą  lat  ubiegłych.  W  dniu  Św. 
Floriana,  życząc ustrońskim  strażakom  wszystkiego  najlepszego,  pa
miętajmy  jednocześnie,  by  nie  przysparzać  im  pracy.  Niech  przez 

Fot.  W. Suchta 

zbliżające się lato jednostki  Straży  Pożarnej z Ustronia  pozostaną  jak 
najdłużej w swych  strażnicach.  (ws) 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam VW Golf  1600. Ustroń, teł. 
2653. 
Sprzedam rower górski. Teł. 72968 
Sprzedam Golf 2,6D. Tel 2698. 

Sprzedam Fiata  126 w dobrym stanie. 
Teł. 2875. 
Sprzedam  skorupę  i  glany.  Tel. 
7 — 2968. 
Sprzedam  kukurydzę  nasienną 
15  tys./kg.  Ustroń,  ul.  Bładnicka 
95. 

E k s p r e s o  w e  w y k o n a n i e 
>« pieczątek w wizytówek w  etykietek  adresowych iv napisów 
na  foli i  samoprzylepnej   w  laminowanie  w  oprawy  dokumen
tacji w  xero  małej  poligrafii , ulotek reklamowych,  papierów 
firmowych  itp. 

S p r z e d a ż: 
w  artykułó w  i  sprzętu  biurowego 

kt  druków  akcydensowych 
w  numeratorów,  datowników,  drukarek  firmy   COLO P 

_  ,  _  | H  _  i   wT |  ,  ,  n 

!,li",l, ' , I 

o u o "
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w h o h
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Proponujemy  kolejną  grafikęzagadkę  przygotowaną  przez  Bogu
sława Heczko.  Na  odpowiedzi  oczekujemy do  20 bm. 

Grafika zamieszczona w nr  14 GU przedstawiała budynki przy ul. A. 
Brody. Nagrodę  otrzymuje Karol Śliż z Ustronia,  os. Manhatan  8/54. 
Zapraszamy do  redakcji. 

f ^ N O W O Ś Ć !  N O W O Ś Ć !  N O W O Ś C f > 

Magnez pierwiastkiem tycia 

„Ustronianka" 
w  Ustroniu  poleca  nową  wodę  z  dodatkiem  magnezu 
oraz inne napoje gazowane  w szerokim  asortymencie  do 
nabycia  w sklepach firmowych ABC 

s-Zapraszamy na atrakcyjne zakupy^ 

Uwaga /? o lnicy! 
Urząd  Miejsk i  w Ustroniu  informuje , że wypłaca  I  ratę 

dopłaty  do oleju  napędowego 
—  Rolnicy z terenu  Lipowca  zgłoszą  się  po  odbiór 

dopłat  do  pani  Glajc  ul.  Wesoła, 
—  Rolnicy  z  terenu  Nierodzimia  do  Klubu  przy  ul. 

Szerokiej   w godzinach  10.00—16.00 
—  Rolnicy  z  pozostałych  terenów  Ustronia  zgłoszą  się 

po odbiór   dopłat  do  kasy  urzędu. 

Ustroń,  1993.04.29 
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Wystawy: 

Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictw a 
—  Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej K. i B. Heczko — wystawa 

i  sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich  w  Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa,  ul. Hutnicza  3 

—  „Życie muzyczne  Ustronia",  czynna  od  08.05.93  r. 
—  „Cisownica  w starej fotografii", od  08.05.93  r. 
Muzeum  czynne  od  poniedziałku  do  soboty  od  godz.  9.00—13.00, 
wtorek od 9.00—16.00, czynne także w niedzielę po uprzednim zgłosze
niu  zainteresowanych. 

Zakładowy  Dom  Kultur y  „Kuźnik " 

—  Wystawa Jubileuszowa prac plastycznych Karola Kubali czynna od 
godz.  11.00—18.00  w poniedziałki,  środy,  czwartki  i piątki. 

Galeria  grupy  plastycznej   „Brzimy " 

—  wystawa  i  sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich  w budynku  Cen
tralnej Informacji  i Recepcji, Rynek  7. 

07.05.93.  godz.  11.00  Dziecięcy  plener  malarski  organizowany  przez 
Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej przy  szkole nr  2. 

Mecze  piłk i  nożnej  —  Stadion  K S  „Kuźnia " 

08.08.  11.00  Trampkarze  Ustroń  — Chybie 

09.05.  16.00  Kuźnia  Ustroń  — LKS  Pogórze 

6  Gazeta  Ustrońska 



Tadeusz Dytko 

RAZ  NA  WOZIE ,  RAZ  POD  WOZE M 

Koszmarny  los nie  odmienił  się. Pracował  najciężej,  zarabiał 
najmniej. Wbrew wszystkiemu  był zadowolony.  Nie drażniły  go 
nawet  uszczypliwe  docinki  i  kpiny  robotników. 

—  Taki zasłużony pilot, z tyloma odznaczeniami, a teraz  tyra 
jak  zwykły  dekownik  —  podśmiewali  się  koledzy. 

—  Bo  ja  nie  dla  zasług  się  biłem  —  odpowiadał  Janek. 
Spuszczał  głowę,  ściskał  mocniej  trzon  łopaty  i  kopał. 

W  domu  był  przygaszony,  zamknięty  w  sobie.  Poszukał 
ukojenia  w  harcerstwie.  Wojna  zniszczyła  cały  przedwojenny 
dorobek.  Nie  było  harcówki,  mundurków,  żadnych  dokumen
tów.  Zaczynał  od  zera.  Był  jednym  z  pierwszych,  którzy 
organizowali  po  wojnie  harcerstwo  na  Śląsku  Cieszyńskim. 
Z  wielką  pasją  przystąpił  do  tworzenia  harcerskiego  szczepu 
0 profilu lotniczym.  Uczył  też chłopców  z Ustronia  wykonywać 
małe  modele  samolotów.  I  tak  jak  on  niegdyś,  tak  teraz  jego 
wychowankowie marzyli o lataniu  w przestworzach, o  bohaters
kich  wyczynach  i  wielkiej  przygodzie.  Janek  często  pracował 
nocą  nad  lotniczymi  modelami.  Którejś  nocy  wścibski  sąsiad 
zajrzał  do  pokoju  przez  uchylone  okno.  Zobaczył  papiery, 
wykresy,  liczby  i  nieznane  znaki.  Resztę  sobie  dopowiedział 
1 zameldował  gdzie  trzeba... 

Nazajutrz,  z  samego  rana,  zjawili  się  funkcjonariusze  UB. 
O nic nie pytając przekopali całe mieszkanie. Poza stertą  planów 
lotniczych  modeli  i  dokumentacją  harcerską  niczego  godnego 
uwagi  nie znaleźli.  Dopiero  po jakimś  czasie Janek  dowiedział, 
iż posądzono go o szpiegostwo.  Od  tamtego  czasu  systematycz
nie  wzywano  go  na  przesłuchania.  Któregoś  dnia  wrócił  do
tkliwi e  pobity.  I  tak  miał  dużo  szczęścia,  gdyż  wielu  jego 
kolegów  w innych  rejonach  Polski  pozamykano  w  więzieniach, 
a  nawet  skazano  na  karę  śmierci. 

Pierwsze  zbiórki  harcerskie  Janek  organizował  we  własnym 
mieszkaniu.  W  pracy  społecznej  pomagała  mu  żona,  Alicja. 
Roztoczyła  opiekę nad harcerkami.  Odtąd harcerska  lilijk a była 
integralną  częścią  ich życia. Praca z harcerzami dawała  Jankowi 
wiele  satysfakcji.  Była  jego  prawdziwą  pasją. 

Był  rok  1949. Coraz  cięższa  stawała  się sytuacja  tych,  którzy 
walczyli  na  Zachodzie.  Nowe  kłopoty  spadły  na  Cholewę. 
Zabroniono  mu  latać,  odebrano  mu  licencję pilota  sportowego. 
Mocno to przeżył. Czuł się tak jakby utracił kogoś bliskiego. Nie 
mógł  pogodzić  się  z  myślą,  że już  nigdy  nie  będzie  latał.  Miał 
dwadzieścia dziewięć lat,  a niekiedy czuł się jak  starzec,  którego 
życie  dobiega  końca.  Pewnie  wtedy  żałował,  że  wrócił. 

No  cóż,  zostało  mu  tylko  harcerstwo.  Ci  chłopcy  z  Ustronia 
go  rozumieli,  ślepo  słuchali  jego  poleceń  i  zawsze  wierzyli  mu. 
Na  szczęście  władze  szkolne  były  bardziej  tolerancyjne  i  nie 
pozbawiły  go  opieki  nad  drużyną  harcerską,  mimo  wielu 
zakusów miejscowych działaczy partyjnych. W1952 roku Alicj a 
urodziła mu  syna. Dano  mu  na  imię Karol,  to na cześć dziadka. 
Janek  nie  mógł  opanować  się  ze  szczęścia.  Powoli  zła  passa 
przemijała. W  1956  roku  został  zrehabilitowany.  Przywrócono 
mu  wszystkie  uprawnienia.  Znowu  mógł  latać.  Już  nikt  nie 
widział  w nim  „dywersanta",  wroga  ludu.  W  pracy  zawodowej 
doceniono  jego  zacięcia  społeczne  i  zdolności  organizacyjne. 
Przesunięto  go  na  stanowisko  kierownika  świetlicy  przyzak
ładowej.  To  było  spore  wyróżnienie.  Mógł  teraz  zrobić  to, 
o  czym  marzył  od  dawna,  i do  czego,  wydawało  mu  się,  miał 
predyspozycje.  Dawał  z  siebie  wszystko  Gazetk i,  prelekcje, 
zabawy, pogadanki,  konkursy. Zwrócił na siebie uwagę dyrekcji 
Kuźni.  Dostrzegli  go  także  ojcowie  miasta.  Chętnie  pracował 
dla miasta, dla powiatu. Dla  rodziny miał mało czasu.  Rozumie
li to wszyscy, o nic nie pytali. Przecież  to  była jego  radość  życia, 
jego wielka miłość. Janek  marzył  też, że któregoś dnia może  syn 
pójdzie  w jego  ślady  i  zostanie  lotnikiem. 

Pewnego dnia Jankowi  zaświtała myśł, aby do  Aleksandrowie 
na  lotnisko  przywieźć  swoich  harcerzy,  pokazać  im  szybowce, 
samoloty,  hangary.  Ten  plan  doczekał  się  wkrótce  realizacji. 

Młodzież  była  zachwycona,  oczarowana.  Janek  postanowił 
pójść za ciosem.  W  wakacje zorganizował  w  Aleksandrowicach 
lotniczy  obóz  harcerski.  Większej  frajdy nie  mógł  im  sprawić. 
Od  tej pory  rokrocznie młodzież  harcerska  z Ustronia  spędzała 
wakacje  w  Aleksandrowicach.  Chłopcy  zdobywali  tu  pierwsze 
lotnicze  specjalności. 

Znał  go  cały  Śląsk.  Mały  sympatyczny,  dusza  każdego 
towarzystwa.  Lubił pracę społeczną.  Każdy jej przejaw.  Wspól
nie  z  harcerzami  organizował  zabawy  karnawałowe  w  sali 
Prażakówki.  W  czasie  obchodów  świąt  państwowych  szedł 
w  mundurku  harcerskim  na  czele  swojej  drużyny.  Wielu  jego 
wychowanków  zakochało  się  w  lotnictwie  i  po  ukończeniu 
technikum  zdawali  do  dębińskiej  szkoły  orląt. Janek  był  z  nich 
dumny.  Ta  trudna  praca  nie  została  zmarnowana.  Często  też 
powracał do okresu wojny. Przez wrodzoną  skromność nie  lubił 
dużo  opowiadać  o  swoich  podniebnych  wyczynach  i  zasługach 
dla RAFu.  Opowiadał  raczej o kolegach. Siebie zawsze  umiesz
czał na szarym końcu. Taki już był. Niczego w życiu nie robił dla 
poklasku,  dla  sławy.  Wolał  pozostawać  w  cieniu.  Dlatego  też 
0  jego  wspaniałych  kartach  zapisanych  bohaterskimi  czynami 
dowiadywano się zazwyczaj z drugich  ust. Talent  organizatorski 
zjednał mu wielu przyjaciół. Znaleźli  się i tacy, którzy  zazdrościli 
mu wszystkiego. Al e zazdrościć nie było mu  czego. Chyba  tylko 
wielkiego  ducha,  ogromnego  zapału  i  pasji  do  lotnictwa.  Tak 
samo  klepał  biedę,  jak  większość  ustroniaków  tamtych  lat, 
mieszkał w fabrycznym domku,  żył od dziesiątego do  dziesiąte
go. W  rodzinie Cholewów  nie przelewało  się, a Alicj a mocno  się 
trapiła, by powiązać koniec z końcem. Jednego, czego u nich  nie 
brakowało  —  to  patriotyzmu.  Tak  wychowywał  ich  ojciec. 
W  dzień  lotnictwa  Janek  wkładał  swój  wojenny  mundur  lot
niczy,  przypinał  wszystkie  odznaczenia,  z  szafki  wyciągał  al
bumy ze zdjęciami i wspominał. To był tylko jeden, jedyny  dzień 
w  roku.  Dzień  szczególny. 

Kiedy  chciał  być  sam,  wsiadł  do  samolotu,  krążył  nad 
Beskidami,  często  wykonując  podniebne  ewolucje  nad  doliną 
Ustronia.  Zniżał  lot,  wytężał  wzrok,  szukając  małego  domku 
w pobliżu  stawu. Tutaj wszystko  się zaczęło. Tyle lat  upłynęło... 
Wspomnienia  napływały  szeroką  falą.  Jakieś  dziwne  myśli 
zaprzątały  mu  głowę.  Pracował  ze  zdwojoną  energią,  jakby 
chciał gdzieś zdążyć. Sięgnął też po pióro i zaczął spisywać swoje 
wspomnienia.  W  tym  czasie  był  już  harcmistrzem  i  znanym 
działaczem  społecznym. Zewsząd płynęły gratulacje i  pochwały. 
Przyjeżdżała  telewizja,  kręcono  Filmy,  przedstawiano  działal
ność  „Orląt  spod  Czantorii".  Szeroko  rozpisywała  się  o  nich 
prasa.  Sylwetka  małego Janka  spod  Czantorii  zaczęła  pojawiać 
się na  szpaltach  prasy,  między  innymi  „Panoramy"  i  „Skrzyd
latej Polski" Drapieżni  redaktorzy  przechwytywali  pamiątkowe 
fotografie,  nie  zwracając  ich  właścicielowi.  Czasem  gdzieś 
pojawił  się  jakiś  złośliwy  donos,  jakaś  plotka  otoczyła  dom 
Cholewów. Ale była to cena, jaką  płaci  się za sławę, za  szacunek 

1 powszechne poważanie.  W  to nikt  nie wątpił. A  ludzka  zawiść 
i  złośliwość  nie  zna  granic.  Intrygami  się  nie  przejmował. 
Zawsze  pogodny  i  życzliwy. 

Pod  Czantorią...  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W. Suchta 

I
W styczniu br. informowaliśmy o porażce herosów na trasie narciar

skiej 2. Biegu Narciarskiego Dookoła Doliny Wisły. Wówczas to sześciu 
śmiałków po jednym dniu biegu, z powodu mrozu, zasp i wiatrołomów 
na  trasie,  zrezygnowało  z  kontynuowania  biegu.  W  niedzielę,  18 
kwietnia br. przy wiosennej pogodzie, na  resztkach  śniegu,  kandydaci 
na herosów dokończyli  swe  zmagania. 

Pierwsze miejsce zajęli: Jacek  Hyrnik  i Józef Wojtyła z LZS Pogórze 
w  łącznym  czasie  8  godz.  30  minut,  trzeci  był  Eugeniusz  Dzida  ze 
Skoczowa  (11  godzin),  czwarty  Edward  Kędzior  ze  Skoczowa  (13 
godzin), a piąte i szóste miejsce zajęli Andrzej Georg  z Ustronia  i Jan 
Marek  z Pogórza  (13 godz.  i  53 minut). 

Zawodników czeka jeszcze w tym  roku dwukrotne  pokonanie  trasy 
Dookoła Doliny Wisły—odługości 77 km: 27.06.—Marszobieg, 26.09. 
— Rajd  Rowerów  Górskich.  Ci  którzy  ukończą  te  zawody  uzyskają 
tytuły„Herosów",  zwycięzca  miano  „Człowieka  z tytanu".  (A.G.) 

I
Górski  Klub  Rowerowy  rozpoczął  sezon  na  dobre.  Odbyły  się już 

cztery  wycieczki  rowerowe,  które  organizowane  są  w piątki  o  godz. 
16.30.  i  w  soboty  o  9.30.  Start  zawsze  spod  Centralnej  Informacji 
i Recepcji. Trasy prowadzą po okolicznych szlakach rowerowych, które 
niebawem  zostaną  oznakowane  i  naniesione  na  mapy.  Wycieczki 
sobotnie są dłuższe i przez to na pewno ciekawsze. Zawsze mile na nich 
widziani  są  wszyscy,  którzy  chcieliby  zostać  członkami  Klubu  i  po
dziwiać piękno gór zażywając jednocześnie świeżego powietrza i ruchu. 
Klub  zaprasza  wszystkich.  Przewodnicy  czekają. 

Roztomily Jyndrysie 
Jako  żeście  sie też  mieli przez  ty majowe  świynta?  Nó,  dziwejcie 

sie,  dyć  tak  dobrze  to  my  ani  za  downych  porzóndków  ni  mieli, 
coby  w maju  było  trzi  dni  świónt.  Dycki  było  jyny  jedno  świynto, 
a  i  tak  nie  szło  go  całego  dóma  przesiedzieć,  bo  trzeja  było  iś  na 
szpacyr.  Jako  pamiyntomy,  to  był  taki  szpacyr  z fanami  i  muzy
kom,  a jak  kiery  nie  chcioł  iś,  to  móg  mieć  skyrs  tego  kapkę 
łostudy.  Isto  tak  straszecznie  dbali  o nasze  zdrowi,  coby  sie  każdy 
na  wiosnę  kapkę  przeszpacyrowoł.  Dzisio  mómy  demokracyje 
i  każdy  se  móg  w  ty  świynta  robić,  co  mu  sie  podobało.  Móg  aji 
całe  trzi  dni  dóma  brzuchym  do  wyrchu  leżeć  i żodnego  to nic  nie 
łobchodziło. 

Ale  Wy,  Jyndrysie,  isto  żeście  sie  dóma  nie  wylygowali,  jyny 
żeście  Ustroń  tam  a spatkiprzelecieli,  coby pozłoglóndać,  co  kajje 
nowego  i  kaj  by  tu  do  czego  dziubnóć.  Jak  sie  rozchodzi  o  to 
dziubani,  miała  żech  sie  Was  już  downo  spytać,  kaj  żeście  też 
wyczytali,  że  jo  objechała  redachtora  „Ustróńskij"  za  jakisi 
paragrafy  w budżecie?  Dybyście  to pisali  pod  koniec  kwietnia,  to 
bych  se pomyślała,  że  ty hyce,  co  tak  nogle  prziszły,  musiały  Wóm 
cosikej  w pamiynci  pobałuszyć.  Może  sie  tam  co  kómu  z  tymi 
paragrafami  w budżecie  poplóntło,  ale jo  o tym  nie pisała,  bo sie na 
tym  nie  znóm.  Jakbych  sie  tak  dobrze  znała  na  rachowaniu,  to 
bych  już  downo  chciała  być  w gminie  tym,  wiycie,  financminist
rym,  ale jo  se  wolym  roz  za  kiedy  w „Ustróńskij"  podrzistać,  niż 
każdy  dziyń  sie  głowić  nad  tym,  coby  w  Ustroniu  grosza  na 
wszycki  potrzebne  wieca  nie  chybiało. 

Wiycie,  Jyndrysie,  spotkałach  niedawno  Waszych  znómych, 
Karła  spod  Czantoryje  i  Jewke  z  Goji.  Prawili  mi,  że  pisali  dlo 
Was  do  „Ustróńskiej"  łóńskigo  roku  na jesiyń,  a po  dzisio  tego 

jejich  pisano  w  „Ustróńskij"  nie  było.  Toż  sie  dowiydzcie, 
Jyndrysie,  co  sie  też  kaj  z  tym  stało,  co jeszcze  Kareł  z  Jewkóm 
Was  w rzecz  weznóm,  że  to  Wy  żeście  zakozali  to jejich  drzistani 
wydrukować.  Sama  żech  je  ciekawo,  co  też  óni  tam  napisali. 

Hanka  z  Manhatanu 

17  kwietnia  w  meczu  wyjazdowym  Kuźnia  Ustroń  zremisowała 
w  Zebrzydowicach  1:1.  Bramkę  dla  Kuźni  zdobył  Stańko.  Tydzień 
później, 25 kwietnia Kuźnia podejmowała u siebie Wisłę Strumień i ten 
pojedynek wygrała w stosunku 3:1. Bramki dla Kuźni zdobyli Haratyk, 
Kaszper  i Wawrzyczko.  Obecnie Kuźnia  zajmuje 2 miejsce w tabeli ze 
stratą  3 punktów do prowadzącego  Cukrownika  Chybie. Dwukrotnie 
remisowali juniorzy  Kuźni: 2:2  z BKS Bielsko  i  1:1  z KS  Chełmek. 

: 1) grzyb nadrzewny 4) poznański  kartofel 6) pojazd 
konny z Anglii 8) nora 9) doprowadzają wodę 10) w kasynie 11 ) 
państwo arabskie  12) rodzaj farby  13) kuzynka poziomki  14) 
kocia „piątka" 15) krajan 16) bóg słońca Inków  17) Zygmunta 
na Wawelu  18) Czarna Woda  19) jej nie wypada 20) oszklone 
otwory  ścienne 

: 1) polski skaut 2) pieśń gondolierów 3) sieje zamiesza
nie 4) wyspa — sąsiadka Wenezueli  6) szef firmy 7) w rodzinie 
11)  część  alfabetu  13)  wódz  wyprawy  po  „złote  runo"  17) 
rosyjskie  „tak" 

Rozwiązanie (przysłowie ludowe) powstanie po  odczytaniu 
liter  z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  odpowiedzi:  20 bm. 

Rozwiązanie Krzyżówki  nr 14 
KWIECIEŃ  —  PLECIEŃ 

Nagrodę  wylosowała  Urszula  Jochacy  z Ustronia,  Os.  Man
hatan  8/18. Zapraszamy do  Redakcji. 
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