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Rozmow a z Ann ą Maciaszek , naczelnikie m ustrońskie j poczt y 

Budynek  przy  ul.  Daszyńskiego,  w  który m  obecnie  znajduje 
się  Urząd  Pocztowy,  jest  dość  stary.  Czy  zawsze  była tu 
poczta? 

Tak, poczta  mieści  się w tym  budynku  od  około  130 lat, w  roku 
1980  został  on  wykupiony  od  właścicieli  i należy  do  nas. 

Il u  pracowników  liczy  obecnie  poczta? 
Jest  nas  trzydziestu:  naczelnik,  kontrolerzy,  asystenci  służby 
okienkowej,  ekspedientki,  doręczyciele  oraz  obsługa:  sprząta
czki i palacz. 

Jakie  sprawy  mieszkańcy  mogą  załatwić  na  poczcie? 
Jesteśmy  urzędem  „ o  charakterze  nadawczooddawczym"  zaj
mujemy  się  sprzedażą  znaczków  pocztowych,  nadawaniem 
i  odbiorem  listów,  paczek,  telegramów  i  innych  przesyłek 
awizowanych.  Można  u nas  dokonywać  wpłat  na  konta  ban
ków, z którymi  mamy  umowę  (np.  PKO),  realizować  rozmowy 
telefoniczne,  zakupić  żetony. 

W jakich  godzinach  poczta  jest  czynna? 
Od  poniedziałku  do  piątku  od  7 do  20,  w soboty  od  8  do 
13.  Mówię  w tej  chwili  o  „dziale  pocztowym",  tzw.  rozmó
wnica  czynna  jest  nieco  dłużej:  od  7 do  21 a w  soboty  od 8 
do  15. 

Ustroń jest uzdrowiskiem i w czasie  weekendów  przybywa  tutaj 
najwięcej   turystów.  Jak  reaguje  na  to  poczta? 

To  prawda,  dlatego  od  jakiegoś  czasu  rozmównica  jest  czynna 
również  w niedziele,  w godzinach  od  8 do  11.  Kasa  jest  w  tym 
dniu  nieczynna. 

Są  różne  rodzaje  listów: zwykłe,  polecone i inne.  Jakich  ludzie 
wysyłają  najwięcej? 

Trudno powiedzieć.  Dzienna liczba  listów, które przychodzą  na 
pocztę  waha  się  między  150—400. 

Il e jest  w mieście  skrzynek  na  listy? 
W  całym  Ustroniu,  wraz  z  Lipowcem,  Dobką  itd.  jest 45 
skrzynek. 

Czy  ilość  przychodzących  i  wysyłanych  w Ustroniu  listów 
zwiększyła  się  w ciągu,  powiedzmy,  ostatnich  dziesięciu  lat? 

Według  oficjalnych  źródeł  ostatnio  zmalała  liczba  turystów. 
Domy  wczasowe nie pękają już w szwach. Teoretycznie  ruch  na 
poczcie  powinien  być  mniejszy.  Tymczasem  wcale  tak  nie  jest. 
Liczba stałych  mieszkańców  Ustronia  rośnie przecież z roku  na 
rok. 

Jak często listonosze roznoszą listy? Il u mamy w naszym mieście 
listonoszy? 

Pod  tym  względem  Ustroń  podzielony  został  na  11  rejonów. 
Każdy  rejon  obsługiwany  jest  przez  jednego  listonosza,  który 
pracuje codziennie  (oprócz  sobót  i niedziel)  od  8  do  16. 

Czy  listonosze  docierają  wszędzie?  Z  czym  mają  najwięcej 
problemów? 

W  niektórych  rejonach,  takich  jak  np.  Dobka,  niemożliwością 
jest  dotrzeć  do  każdego  domu.  Listonosz  miałby  wtedy  do 
zrobienia  kilkadziesiąt  kilometrów  każdego  dnia.  W  przysiół

(dokończenie  na  str. 2) 

Na  3Majowym  festynie.  Fot.  W.  Suchta 

5 maja  strajkowała  ustrońska 
Przychodnia  Rejonowa  w  ra
mach  akcji  protestacyjnej 
ZOZ  Cieszyn.  Występowano 
przeciw  redukcji budżetu  służ
by zdrowia, co musi  spowodo
wać  zmniejszenie  środków 
przeznaczonych  na  leczenie 
pacjentów  i  doprowadzi do 
zwolnień  pracowników. 
Oprócz  tego  domagano się 

podwyżek  płac  o  minimum 
600.000  zł.  Mimo  strajku 
przyjmowano pacjentów,  któ
rzy wymagali  pomocy  lekarzy 
jak  też  wyjeżdżano  z  pomocą 
w  nagłych  przypadkach.  Ko
mitet  Strajkowy  zawiązał  się 
już  30  kwietnia.  W  sumie 
w  strajku  cieszyńskiego  ZOZ 
uczestniczyło  1168  osób. 

(E.T.) 

Firma  „Budoool"  zajmująca  się  budownictwem  użyteczności 
publicznej  od  dnia  1 października  1978  r.  istnieje jako  oddział 
„Budopol" Bielsko—Biała w Ustroniu. Dotychczas  wybudowa
ła na naszym terenie m.in. Zespół Sanatoryjny w Ustroniu,  Dom 
Studiującego  Nauczyciela  w  Cieszynie,  2  domy  wczasowo 
lecznicze  w  Ustroniu,  pawilony  łóżkowe  szpitali  —  Śląskiego 
w Cieszynie i Miejskiego w Pszczynie. Jak poinformował nas dyr 
Marian  Wlach  przedsiębiorstwo  ma  coraz  większe  kłopoty 
finansowe.  Inwestorzy,  z którymi  podpisane  były  lub  są  kon
trakty  nie  mają  najczęściej  pieniędzy  na  kontynuowanie  roz
poczętych  budów.  Obecnie  „Budopol"  z Ustronia  zaangażowa
ny jest w budowę Oddziału  Psychiatrycznego  Szpitala  Śląskiego 
w  Cieszynie,  cieszyńskiej  kotłowni  oraz  Szpitala  Miejskiego 
w  Pszczynie.  O  ile  mogą  być  problemy z funduszami  na  dwie 
pierwsze  budowy, o tyle  Szpital  w  Pszczynie  stanowi  w  chwili 
obecnej jedyną  pewną  inwestycję. Przedsiębiorstwo  ma  również 
problemy  z wygrywaniem  przetargów,  a na  wyjaśnienie  owych 
trudności  dyrekcja  nie  znajduje  odpowiedzi. Z zatrudnionych 

(dokończenie  na  str. 4) 
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I  M A P Y 

(dokończenie ze str.  1) 

kach  rozmieszczone  są  tzw.  skrzynki  przydrożne.  Mieszkańcy 
wyjmują pocztę  schodząc do  miasta  lub do  centrum  dzielnicy. 
Najwięcej p rob lemów  l istonosze  mają  z  ... psami.  Często  zdarza 
się, że przy  furtce do ogrodu  brak jest dzwonka czy domofonu, 
a po ogrodzie biega groźnie warczący pies. Bywa także i odwrot
nie — psa nie ma, dzwonek nie dzwoni, a furtka jest  zamknięta. 
Trzeba  krzykiem  wywołać  adresata  listu. 

Bywają  przypadki,  że  listy  krążą  wiele dni  lub nawet  tygodni, 
nim dotrą do odbiorcy. He czasu powinien iść list na przykład do 
Katowic,  Szczecina,  Paryża,  Nowego  Jorku? 

1—2 dni, 2—3 dni, 7—10 dni, do  2 tygodni. Jeśli jest  to zwykły 
list. 

Co dzieje się z kartk ą czy  listem, któr y nie został  dostatecznie 
opłacony  przez  nadawcę? 

Taki  list  wcale  nie  dojdzie  do  adresata.  Zaszły  w  tym  wzglę
dzie  pewne  zmiany.  Kiedyś  każdy  list,  nawet  bez  znaczka, 
wędrował  do  odbiorcy,  który  musiał  dopłacić  odpowiednią 
sumę. Obecnie  niedopłacony  list  poczta  zwraca  nadawcy.  Jeśli 
na  kopercie  lub  pocztówce  brakuje  adresu  nadawcy,  list  jest 
odsyłany  do  Urzędu  Pocztowego  Przesyłek  Niedoręczalnych 
w  Koluszkach.  Tam  zostaje  komisyjnie  otwarty.  Jeśli  w  śro
dku  również  brak  adresu,  list  po  pewnym  czasie  idzie  na 
makulaturę. 

Są  wyznaczone  terminy  różnych  opłat.  Zazwyczaj   jest  to 
dziesiąty  dzień  miesiąca,  Czy  w  tych  dniach  na  poczcie  są 
większe niż zwykle  kolejki ? 

Tak.  Większość  ludzi  czeka  na  ostatnią  chwilę,  żeby  zapłacić 
czynsz  czy  prąd.  Staramy  się  zmniejszyć  kolejki,  otwierając 
w tych  dniach  dodatkowe  okienko.  Nie  zawsze jednak  jest  to 
możliwe  —  wystarczy,  że  kilku  pracowników  poczty  jest  na 
zwolnieniu  lekarskim. 

Wpłacający  na  poczcie  pieniądze  muszą  uiścić  pewną  opłatę. 
Jaką? 

To  zależy  od  wysokości  wpłacanej  sumy,  rodzaju  konta.  Są 
opłaty  zasadnicze  i dodatkowe.  Oto  kilka  przykładów: 

Przy  wpłacie: 
do  50.000  zł.  opłata  wynosi  3.000  zł. 
od  50.000 do  100.000  zł.  opłata  wynosi  6.000  zł. 
od  100.000  do  200.000  zł.  opłata  wynosi  12.000  zł. 
od  200.000  do  500.000  zł.  opłata  wynosi  18.000  zł. 
od  750.000  do  1.000.000  zł.  opłata  wynosi  30.000  zł. 
za  każde  następne  100.000  opłata  wynosi  1.000  zł. 

Są  różne  opłaty  dodatkowe,  np.  wysłanie  listu  na  „poste 
restante"  kosztuje dodatkowo  1500  zł. 

Dawniej   „poczta,  telegraf,  telefon"   tworzyły  jeden  urząd. 
Dzisiaj  funkcjonuj ą  osobno. 

Tak, rozdział nastąpił 1 stycznia 1992 roku. Wcześniejszy Urząd 
Pocztowo  —  Telekomunikacyjny  przekształcił  się  w  Urząd 

Pocztowy.  U  nas  w  Ustroniu  jednak,  podobnie  jak  w  wielu 
małych  miasteczkach,  zmieniła  się jedynie  nazwa.  Praktycznie 
nie ma  większych  zmian. 

Komu podlega  poczta  w Ustroniu? 
Podlegamy  Obwodowemu  Urzędowi  Pocztowemu  w  Cieszy
nie. 

Czy  poczta  prowadzi jakąś dodatkową  działalność? 
Podobnie  jak  inne  placówki  tego  typu  zajmujemy  się  także 
sprzedażą  towarów  tzw.  pozapocztowych.  Oprócz  kopert,  wi
dokówek,  książek  telefonicznych,  losów,  można  u  nas  kupić 
zeszyty,  mapy,  przewodniki,  filmy do  aparatu. 

Ustroń jest niewielką miejscowością. Czy dotarły tu na przykład 
obligacje  wypuszczone  przez Ministerstwo  Finansów? 

Samych  obligacji  nie  mamy, jedynie je  reklamujemy. 
Ostatnio  w  gazetach  ukazują  się  ogłoszenia,  że  wynaleziony 
niedawno Regenerator  Sił Życiowych „Pimat "  można nabyć na 
każdej  poczcie.  Czy  w ustrońskiej   również? 

Tak.  Kosztuje  u  nas  37.000  zł.  Wczoraj  sprzedaliśmy  siedem 
sztuk. 

Poczta  zarabia  na siebie  czy  jest  dotowana? 
Finansami zajmuje się Okręgowy  Urząd Pocztowy w Cieszynie. 
My zdajemy tylko meldunki  z wpływów. Myślę, że nie jesteśmy 
samowystarczalni. 

Czy  w  najbliższym  czasie  w  pobliżu  zostaną  otwarte  jakieś 
placówki  pocztowe? 

W sezonie letnim, to znaczy od  15 czerwca do 31 sierpnia czynna 
będzie poczta  w  UstroniuJaszowcu. 

Z  czym  pracownicy  poczty  mają  najwięcej   problemów? 
Z nawałem pracy. Ilość pracowników nie wzrasta, ilość klientów 
zwiększa  się  z  roku  na  rok.  Najgorsze  są  dni  pod  koniec 
terminów  płatności  wszelkich  opłat.  Poza  tym  na  poczcie  jest 
zbyt  głośno.  Klienci  nie  starają  się  zachować  ciszy.  Przeszka
dza  to  w  liczeniu.  Każdy  chyba  przyzna,  że  jest  różnica 
między  zachowaniem  się  ludzi  na  poczcie,  a  na  przykład 
w  banku. 

Rozmawiała: 
Ewa Turoń 

Ustrońska  stacja  kolejowa  w  1910  r. 

TO  I  OWO 
O K O ! , C Y 
Budowany  od  jesieni  ub.  r. 

nowy  gmach  banku  PKO 
w Cieszynie, będzie miał 4 ko
ndygnacje,  dwupoziomową 
salę obsługi  o pow. 338 m  kw. 
oraz  dwa  skarbce. 

Trwają  przygotowania  do 
przeniesienia  Ośrodka  Szkol

no Rehabilitacyjnego dla  Dzi
eci  Specjalnej  Troski  w  Cie
szynie,  z  pomieszczeń  piwni
cznych  przy  ul. Stalmacha  do 
Żłobka  nr  3. 

  *  * 
Największą  podstawówką 

w  rejonie  cieszyńskim  jest 
SP—1  w  Cieszynie,  gdzie 
uczęszcza  ponad  1000  dzieci. 
Za  to do  SP w  Kostkowicach 
chodzi  30  pociech,  łącznie 
z  „zerówką". 

  *
Po  ponad  2  latach  przerwy 

przystąpiono do  budowy  hali 
sportowej  KS„   Beskid" 
w Skoczowie.  Miasto  wsparło 
to przedsięwzięcie  300 min  zł. 

  *

W  niespełna  10  lat  stanął 
nowy  kościół  parafialny 
w  Cieszynie—Mnisztwie.  Pa
rafia  istnieje  13  rok. 

*
W obiekcie LKS Brenna gosz
czą często uczniowie ze Śląska 
w  ramach  tzw.  zielonych 
szkół.  Pobyt  kosztuje  ok.  1,5 
min  zł. 

UM  w  Wiśle  dał  5  min  zł 
BOZN  na  wykonanie  kładki 
przy  skoczni  w  WiśleMa
lince. Pieniądze wzięto,  kładki 
nie  zrobiono.  Tymczasem 
wpłynęła  kolejna  prośba,  tym 
razem  o...  10 min  zł. 

  * 

W  Wiśle  ukazał  się  na  po
czątku  maja  „Informator 
Miejski" , który raz w miesiącu 
będzie przynosił sprawy pode
jmowane przez Zarząd  Miasta 
i  Radę  Miasta. 

(nik) 
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Obecnie  w  naszym  mieście  zarejestrowanych  jest  1305  podmioi '»w 
gospodarczych,  przy  czym  mamy  do  czynienia  z tendencją  spadkov  ą. 
Już w tym roku wyrejestrowano 59 podmiotów, w całym  1992 roku  189, 
a  przykładowo  w  1989  —  61.  Najwięcej  osób  prowadzi  działalność 
handlową,  gastronomiczną,  usługi  i  transport.  Znaczących  przedsię
biorstw  prywatnych  działa  na  terenie  Ustronia  około  trzydziestu. 

Ťr   ń

29.  IV  w ustrońskim  Muzeum  koncertował  prof.  Józef  Stompel. 
Fot.  W.  Suchta 

Cr *  tV 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Joanna  Stec,  lat  80,  ul.  Fabryczna  22/4 
Antonina  Latusek,  lat  80,  ul.  Skoczowska  39 
Helena  Jastrząb,  lat  80,  ul.  Wojska  Polskiego  7 

it  k  if 
Imprezę reklamowano jako pierwszy profesjonalny, przeprowadzony 

w  stylu  amerykańskim,  pokaz  promocyjny  w  Ustroniu.  Promocja 
dotyczyła  odkurzacza  firmy  Kirby  z  USA,  a  odbyła  się  w  piwiarni 
„Dab" przy ul. Kuźniczej. Około dziesięciu  osób spoglądało znad kufla 
na  amerykańskie  cacko  do  czyszczenia  domu  za  27 milionów  złotych. 
Promocyjnie czyszczono wszystko — nawet gości przybyłych na pokaz. 
Zaprezentowano  także  szereg  dodatków  do  odkurzacza,  w  tym  nie
szkodliwe szampony do czyszczenia dywanów. Aby wszystkim  udowod
nić, do jakiego stopnia szampony są nieszkodliwe, prowadzący posunął 
się aż do  ich  konsumpcji. 

ń   ćr 
5 maja  odbyło  się  wspólne  posiedzenie  Komisji  Układu  Przestrzen

nego  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miejskiej.  Dyskutowano  nad 
szczegółowymi  problemami  dotyczącymi  rozwiązań  skrzyżowań  na 
mającej  w  przyszłości  powstać  obwodnicy.  Stwierdzono  np.  jako 
podporządkowaną  należy  uznać  ul. Myśliwską  na  skrzyżowaniu  z  ob
wodnicą. Te szczegółowe dywagacje związane są z powstającym planem 
przeprowadzenia  przynajmniej  jednej  nitki  „dwupasmówki"  od  os. 
Manhatan  do  wiaduktu  na  Brzegach.  Podkreślano  konieczność  zgod
ności  z  planem  ogólnym,  a  projektant  Jerzy  Milewski  zadeklarował 
uzgodnienie  z autorami  koncepcji  układu  komunikacyjnego  wszelkich 
odstępstw od ich rozwiązań (takim problemem jest właśnie wspomniane 
wcześniej  skrzyżowanie).  Obecny  na  posiedzeniu  burmistrz  K.  Hanus 
wskazał  konieczność  rozwiązania  problemów  komunikacyjnych 
w  Ustroniu,  co  jeszcze  bardziej  widoczne  stało  się  dla  wszystkich  po 
korkach  i zatorach powstających w naszym mieście w świąteczne dni na 
początku  maja. 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 

Angelika  Mojeścik,  lal  5, ul.  Wspólna  22 
Katarzyna  Bilko,  lat  79,  ul. Akacjowa  44 
Helena  Majko ,  lat  77,  ul.  Fabryczna  2 
Wiktori a  Musiał,  lal  73,  ul.  Srebrna  9 
Zygmunt  Kajstura ,  lal  55,  Oś.  Manhatan 

Serdeczne  podziękowania  za okazane  współczucie,  złożone  wieńce 
i  kwiaty  oraz  udział  w ostatnim  pożegnaniu 

Śp.  Paw ła  Gla jca 

ks.  dziekanowi  Józefowi  Sliiowi,  ks.  proboszczowi  O. Bogumiłowi 
Jasińskiemu, ks. Kanonikowi Leopoldowi Zielasko, Burmistrzowi oraz 
Przedstawicielom Władz Miasta,  krewnym,  sąsiadom i  znajomym. 

Składa  Rodzina 

KRONIKA  POLICYJNA 

2.05.93 r. 
O  godz.  19.10  doszło  do  kolizji 
drogowej  na  ul.  3  Maja.  Kieru
jący  Fordem  Escordem  mieszka
niec  Wodzisławia  Śląskiego  ude
rzył  w prawidłowo  jadącego  Fia
ta  125,  którym  kierował  mie
szkaniec  Raciborza.  Sprawcy 
kolizji  wymierzono  mandat  kar
ny. 

3.05.93 r. 
O  godz.  18.40  funkcjonariusze 
KP  Ustroń  zatrzymali  nietrze
źwego mieszkańca Mikołowa  kie
rującego Fordem  Scorpio.  Wynik 
badania  alkometrem  —  1,77 
prom. 

STRAŻ  MIEJSK A 

28.04.  —  W  godzinach  wieczor
nych zatrzymano dwóch  uczniów 
szkoły  podstawowej,  którzy  ob
rzucali  kamieniami  pawilony 
handlowe  na  targowisku  miej
skim.  Zniszczyli  również  napis 
na  tablicy  informacyjnej.  Po 
przeprowadzonej  rozmowie  z  ro
dzicami  ustalono,  że na  ich  koszt 
zostanie odnowiony  napis, a mło
dociani  sprawcy  przez  dwa  ty
godnie  będą  sprzątać  targo
wisko. 

29.04.  —  Na  zakręcie  ul.  Da
szyńskiego  z samochodu  ciężaro
wego  wysypały  się cegły.  Ustalo
no  kierowcę  i  przeprowadzono 
z nim rozmowę na temat obowiąz
ku  zabezpieczania  ładunku  oraz 
zobowiązano go do  posprzątania 
rozsypanych  cegieł. 

2/3.05.93  r. 
W  nocy  z  parkingu  przy  DW 
Ondraszek  skradziono Mercedesa 
230 E koloru  grafitowego należą
cego  do  mieszkańca  Katowic. 
Wartość  skradzionego  samocho
du  ok.  450  min  zł. 

5.05.93  r. 
O  godz.  10.00  powiadomiono 
komisariat  o nagłym  zgonie 41 le
tniego  mieszkańca  Brennej, 
który  nastąpił  na  terenie  zabu
dowań  Nadleśnictwa  Ustroń. 
Postępowanie  prowadzi  KP 
Ustroń. 

5.05.93  r. 
O  godz.  21.00 zatrzymano  poszu
kiwanego  listem  gończym  miesz
kańca  Sosnowca. 

30.04.  —  Przy jednej z posesji na 
ul.  Świerkowej  stwierdzono  wy
ciek z szamba. Wraz z Wydziałem 
Ochrony Środowiska  i Nadzorem 
Budowlanym  UM  nakazano  wy
wóz  nieczystości  z  szamba  i  za
czopowanie  otworu  przez  który 
następował  wyciek. 

1—3.05.  —  Kontrolowano  ul. 
Nadrzeczną,  Równicę,  Dobkę 
oraz Nierodzim.  Szczególną  uwa
gę  zwracano  na  kierowców  par
kujących  w  miejscach  niedozwo
lonych  i niszczących zieleń.  Nało
żono mandatów  karnych na  kwo
tę  850  tys.  zł. 

5.05.  —  Kontrolowano  Młynó
wkę  i  jej  śluzy.  Stwierdzono,  że 
woda  dopływa  do  stawów  ryb
nych  przy  ul.  Sportowej  za  Kuź
nią,  po  czym  nurt  zanika.  Trwa 
ustalanie  osób  odpowiedzialnych 
za  ten  stan  rzeczy. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Przedstawiona  tu  suknia  cieszyńska  była  niegdyś  powsze

chnie  noszonym  ubiorem  a  obecnie  jest  sporadycznie  używana 
przez  zespoły  regionalne.  Suknia  składa  się  z  górnej  części 
uszytej  z  aksamitu  tzw.  żywotka.  Był  on  najczęściej  w  kolorze 
czarnym,  bogato  zdo
biony  haf tem  kwiato
wym.  W  XI X  wieku 
i  na  początku  X X  był 
to haft wykonany  złotą 
lub  srebrną  nitką 
w  okresie  międzywo
jennym  kolorowymi 
nićmi.  Dolna  część  su
kni  to spódnica,  marsz
czona  w  pasie  a  u  dołu 
zakończona  dodatko
wym  obszyciem  tzw. 
galonką.  Spódnica  jed
nokolorowa  czarna  lub 
brązowa  miała  z  przo
du  głęboką  kieszeń. 
Pokazaną  tu  suknię 
Muzeum  otrzymało  od 
pani  Marii  Ka j fosz 

z  Nierodzimia.  — — — 
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(dokończenie  ze sir.  1) 

niegdyś  500  osób  do  dnia  dzisiejszego  zostało  jedynie  100.  Po 
prostu  taka  ilość  pracowników  wystarcza  w związku  z  ograni
czeniem  ilości  zleceń. Także  część  zabudowań  została  wydzier
żawiona,  a  biura  „Budopolu"  mieszczą  się już  tylko na  jednym 
piętrze  budynku.  Trzy  hurtownie,  dwa  składy  celne  oraz  hala 
wyna jmowana  „Jaworexowi"  przynoszą  firmie  ok.  600  min  na 
rok.  Aby  podejmowane  zlecenie  było  dla  tak  dużego  zakładu 
opłacalne dochód  musi wynosić 22 mld zysku  rocznie. Nie  warto 
więc  zajmować  się drobnymi  budowami,  a  tych  znalazłoby  się 
znacznie więcej. Przy  zakładzie mieści się też Wydział  Produkcji 
Pomocniczej wytwarzający i sprzedający tzw. galanterię  betono
wą.  Jak  na  razie  nie  ma  szansy  na  odbudowanie  tak  dużego 
przedsiębiorstwa.  Najprawdopodobniej  z  czasem  zupełnie  ono 
upadnie jak miało  to miejsce w kilku oddziałach  „Budopolu"  na 
terenie  kraju.  W  takiej  sytuacji  są  4  możliwości:  I.  upadek 
i  utworzenie  nowego  przedsiębiorstwa,  II .  rozbicie  firmy  na 
pododdziały  różniące  się pod  względem  działalności  i  niezależ
nie  rozliczające  się,  III .  przymusowa  prywatyzacja  wybraną 
metodą  lub czwarta  możliwość kupno.  Co do  kupna  to były już 
dwie  oferty, jednak  ze  względu  na  specyfikę  zabudowań  i  zbyt 
duży obszar nie jest to dla prywatnego  przedsiębiorcy  opłacalne. 
Wartość  „Budopolu" wynosi  18 mld  zł. Była  też propozycja  aby 
20%  wartości  wykupili  pracownicy.  Każdy  z  nich  musiałby 
wówczas  włożyć  36  min  własnych  pieniędzy  i  okazało  się,  że 
stawka  ta  jest  zbyt  wysoka  w  stosunku  do  ponoszonego 
ryzyka.  (v) 

— ofiar a  całopaln a 
Naznaczeni  gwiazdą  Dawida,  bezbronni  od  pierwszych  dni 

wojny  1939  roku,  prześladowani,  wypędzani  ze swych  domów, 
kierowani  do  gett  lub  wprost  do  obozów  zagłady,  żyli  kiedyś 
wśród  nas. 

Starsi  mieszkańcy  Ustronia  pamiętają  jeszcze  rodziny:  Ad
lera,  Gri inkrauta,  Goldfingera,  Lipszyca,  Millera,  Windholca 
i  wielu  wielu  innych.  Współtworzyli  klimat  ówczesnej  wioski; 
byli  kupcami,  inżynierami,  urzędnikami,  technikami,  rzemieśl
nikami.  Ich  dzieci  chodziły  do  szkoły  razem  z  naszymi. 

A  potem  nadeszła  zagłada.  Nie  mieli  prawa  żyć,  tak  dyk
towała  obłąkana  ideologia  okupanta. 

W  1944  roku  w  wydawnictwie  konspiracyjnym  ukazała  się 
w  Warszawie  antologia  wierszy  „ Z  odchłani"  poświęcona 
męczeństwu  i  walce  narodu  żydowskiego.  Ideę  przewodnią 
wyrażała  dedykacja  Tadeusza  Sarneckiego: 

„Tym,  którzy  mieli  odwagę,  hymn  ten  płomienny  poświęcam, 
walczącym  z  wroga  przemocą  polskim  Żydom  Warszawy. 
—  Czyż  inny  grób  wypełnili,  nie  nasz  ojczysty 
skarbiec  daremnych  ofiar,  wielki  i  czysty?" 

Antologia  była głosem  poetów  ginącego narodu  i współbrzmią
cy  z  nimi  głos  tworzących  w  podziemiu  poetów  polskich, 
świadczyły  o  wspólnej  walce 

Czas  płynie.  Tamte  lata  powracają  w  rocznicach,  wspo
mnieniach,  w  snach,  zmuszają  do  bolesnej  zadumy  nad  losami 
naszej  Rodziny  Ludzkiej. 

„Pozbieraj  —  niedozbierane. 
Dośpiewaj  —  niedośpiewane. 
Odczuwaj  —  za  ocalonych, 
Proś  za  nich  —  nieproszonego 
Ze  strzegącymi  na  ubocznej  drodze 
Kroków  —  co  zaginione, 
Dośpiewaj  resztę  grozy 
Niedomówionej".  Rywka  Basman 

Józef  Twardzik 

V A T 
IMOWY 
PODATEK 

Przeżyliśmy  powszechną  imprezę  skarbową  z  podatkiem 
dochodowym,  a już  czeka  nas  nowa  zmiana  związana  z  podat
kiem  obrotowym,  pod  nazwą  VAT .  Podatek  obrotowy  płaci 
każdy,  kto  kupuje  towary  lub  usługi.  Ogólnie  uważa  się,  że 
podatki  płacą  kupcy  i  producenci,  a  to  nieprawda.  Trzeba  tu 
jeszcze  raz  podkreślić,  że  podatek  obrotowy  płaci  konsument 
lub użytkownik,  a nie kupiec lub producent.  Kupiec i producent 
są  tylko  pośrednikami,  którzy  ten  podatek  naliczają  w  cenie 
i  odprowadzają  go  do  urzędu  skarbowego. 

Podatek  od  towarów  i  usług  zwany  w  skrócie  VAT ,  jest 
podatkiem  obrotowym,  a  jego  odmienność  polega  na  tym,  że 
wprowadza  on  nowe  zasady  naliczania  w  cenach  towarów 
i  usług.  Należy  się  zastanowić:  dobre  to  będzie  dla  nas  czy  złe? 
Wszystko  wskazuje  na  to,  że  ceny  wzrosną. 

Jak  było  dotychczas? 
Minister  Finansów  ogłaszał  na  każdy  rok  tabele,  w  jakiej 
wysokości  są obłożone podatkiem  obrotowym  wyroby  u produ
centa,  a  niezależnie  od  tego  handel  doliczał  1%  do  ceny.  I  tak: 

przetwory  mięsne  —  podatek  u  producenta  5%  i  w  handlu 
1%, 
— pieczywo  tak  samo jak  przetwory  mięsne, a więc średnio  6%, 
tak  opodatkowanych  towarów  było  wiele  z  tym,  że  szereg 
towarów  (wyrobów) nie było opodatkowanych  w ogóle, a płaci
liśmy  tylko  1%  w  sferze  handlowej. 

A  jak  będzie  według  VAT ? 
— Tu  również  są  towary  spożywcze  zwolnione  od  podatku  jak 
mięso —rąbanka, ryby czy artykuły  mleczarskie nie  przetworzo
ne, w tym  przypadku  nie będziemy  płacili  nawet  1%  w  handlu. 
Nie mamy się jednak  z czego zbytnio cieszyć, gdyż od  wszystkich 
artykułów  żywnościowych  przetworzonych  będziemy  płacili 
7%  czyli  więcej  niż  dotychczas  opodatkowane  stawką  20% 
+  1%,  te  same  artykuły  będą  według  VA T  opodatkowane 
stawką  22%. 

Wśród wyrobów przemysłowych  wiele grup towarowych  było 
zwolnionych  od  podatku  z fazy produkcji, płaciliśmy  tylko  1% 
z  tytułu  obrotu  handlowego.  Na  przykład:  wyroby  przemysłu 
odzieżowego  oraz  odzież  ze  sztucznej  skóry  i  futrzana  były 
wolne  od  podatku  a  Wg  VA T  będziemy  płacili  22%  podatku 
obrotowego.  To  już  będzie  poważny  skok  cenowy.  Podobnie 
przedstawia  się sprawa  z usługami  rzemieślniczymi,  dotychczas 
było  7%  podatku,  Wg  VA T  będziemy  płacili  22%.  Na  pewno 
tańsze  będą  towary  luksusowe,  które  zazwyczaj  były  obłożone 
wysokim  podatkiem  obrotowym  w  fazie produkcji. Ale  towary 
luksusowe  to  margines  naszych  zakupów,  dokonujemy  ich 
stosunkowo  rzadko,  natomiast  to  co  kupujemy  codziennie 
będzie  droższe. 

Wszyscy  wiemy,  że  nasz  skarbiec  państwowy  cierpi  na  stały 
deficyt  i  w  takiej  sytuacji  t rudno  było  oczekiwać,  że  rząd 
zmniejszy swoje wpływy,  a podatek  obrotowy  to główne  źródło 
dochodów  państwowych.  Zasadnicza  stawka  naszego  VA T 
wynosi  22%,  podczas  gdy  w  innych  państwach  europejskich 
kształtuje  się  w  przedziale  od  14%  do  18,6%.  Stawki  VA T 
w poszczególnych  państwach:  R FN  —  14%,  Wielka  Bratania, 
Włochy,  Węgry  —  15%,  Belgia  —  17%,  Holandia  —  18%, 
Francja —  18,6%. Taką  samą  stawkę  podatku  VA T  czyli  22% 
ma  Dania,  a  wyższą  Irlandia  —  25%. 

System  podatku  obrotowego  VA T  porządkuje  tę  dziedzinę. 
Zamiast  odrębnej  dla  każdej  grupy  towarowej  stawki  podatku 
obrotowego  (w  szczególności  dotyczy  to  towarów  sprowadza
nych  z zagranicy)  są tylko trzy stawki:  22%,  7%  i „0" . Poza  tym 
jest  to  ujednolicenie  systemu  podatkowego  z państwami  Euro
pejskiej Wspólnoty  Gospodarczej,  a  to  ma  duże  znaczenie  przy 
imporcie  i  eksporcie. 

Oddzielnym  zagadnieniem  są  zasady  i  technika  stosowania 
podatku  VAT ,  ale  to  wymagałoby  dłuższego  omówienia  i  jak 
dotąd  nie  ukazały  się  zarządzenia  wykonawcze,  które  określą 
szczegóły. 
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„Śląsk"   w  Ustroniu 
Na  dzień  22  maja  zaplanowano  uroczyste  otwarcie  sezonu 

„Ustrońskie  lato  93".  Impreza  taka  ma  odbyć  się  w  naszym 
mieście po  raz pierwszy, a rozpocznie się o godz.  14.00 w Rynku 
koncertem  zespołu  estradowego  „Pawłowice"  pod  dyrekcją 
znakomitego  gitarzysty  jazzowego  Janusza  Śmietany.  O  15.00 
ma  nastąpić przemarsz  z Rynku  do  Amfiteatru,  gdzie  o  16.00 
wystąpi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca  „Śląsk". Ten 
znany  na  całym  świecie  zespół  właśnie  w  Ustroniu  będzie 
obchodzić jubileusz  czterdziestolecia  istnienia.  Od  roku  „Śląs
kiem"  kieruje  znowu  jego  założyciel  tak  ściśle  związany  ze 
Śląskiem  Cieszyńskim  Stanisław  Hadyna,  i  zapewne  będziemy 
mogli  podziwiać  wiele  tańców  i  pieśni  przez  niego  skom
ponowanych. Otwarcie „Ustrońskiego lat 93" zakończy  zabawa 
taneczna  na  kręgu  parku  obok  amfiteatru,  która  ma  się 
rozpocząć  o  godz.  19.00.  (w) 

BIEG  GÓRSKI 
2 maja, przy  pięknej pogodzie,  został  w  Ustroniu  rozegrany 

Górski  Bieg  Przełajowy.  Trasa  wiodła  bulwarami  nadwiślańs
kimi  do  Lipowca,  by  Zawodziem  przez  Gościradowiec  wrócić 
pod  basen  kąpielowy.  W  sumie  16,2  km  do  przebiegnięcia. 
Zdecydowało  się na  to  36 mężczyzn  i 3 kobiety.  W klasyfikacji 
generalnej zwyciężył  Waldemar  Zajega  z Olkusza  (czas  54,56), 
drugi  był  Marek  Muzyk  z  Witeradowa  (54,58),  a  trzeci  Kazi
mierz  Skowroński  z  Dąbrowy  Górniczej  (57,12).  Najszybciej 
biegającą  kobietą  okazała  się  Sonia  Graniczna  z  Bytomia 
(1.18,35). Spośród  pięciu  ustroniaków  startujących w tym  biegu 
najlepszy wynik  uzyskał  Jacek  Hyrnik ,  który  z czasem  1 godz. 
10  min.  44  sek.  zajął  21  miejsce.  Przełaj  ukończyło  dwóch 
zawodników  w  wieku  60  lat.  Imprezę  zorganizował  Wydział 
Kultury  i  Rekreacji  UM.  (ws) 

„Młynówk a — urokliwy potok wpisany w krajobraz Ustronia, 
to  kanał  wodny  zbudowany  przed  dwoma  wiekami,  biegnący 
przez całe miasto. Ustroniacy  zapewne przyzwyczaili  się do  tego 
niewielkiego potoczka płynącego wśród  zabudowań, często  opa
sanego małymi mostkami. Dawniej jego wody wykonywały wiele 
pracy  spławiając  drewno  i  napędzając  urządzenia  w  hucie 
i  kuźniach,  uruchamiając  koła  młyńskie  a  później  turbiny.(...). 
Młynówka  wraz  ze  stawami,  mimo  dotychczasowej  rezygnacji 
z jej  potencjału  energetycznego  stanowi  nadal  ważny  składnik 
gospodarki  wodno—ściekowej.  Zbudowana  została  przez  ludzi 
i  jej  los  jest  nadal  w  ludzkich  rękach,  ale  dla  miłośników 
ustrońskiego  krajobrazu jest  z nim  związana  nierozerwalnie". 
Wto  tekst pochodzi  z obszernego  opracowania  na temat  Młynó
wki  autorstwa  Pani  Lidi i  Szkaradnik,  które  ukazało  się w  „Pa
miętniku  Ustrońskim"  nr  5. 

Ponieważ  temat  Młynówki  jest  bardzo  bulwersujący  uprzej
mie  informujemy,  że  odpowiedzialność  za  stan  Młynówki 
ponosi  Spółka  Wodna  Młynówki  Ustrońsko—Skoczowskiej. 
Prezesem  wto  S—ki  jest  mgr  inż.  Andrzej  Korczowski  (tel. 
Cieszyn  20—077), natomiast merytoryczny  nadzór nad  działal
nością  S—ki  prowadzi  Urząd  Rejonowy  w  Cieszynie.  Głów
nymi  udziałowcami  Spółki  są:  FSM,  Nadleśnictwo,  PZW. 
Jednocześnie  informujemy, że  Urząd  Miejski w  Ustroniu  stop
niowo rozwiązuje nabrzmiałe od paru  lat problemy. Zaczęto od 
oczyszczenia  Młynówki  w  Polanie,  gdzie  istniało  zagrożenie 
powodziowe.  Zdajemy sobie sprawę, że nie rozwiążemy  wszyst
kich  problemów  w  tym  roku.  Dlatego  też  w  tym  miejscu 
apelujemy  do  wszystkich  mieszkańców  i  instytucji  o  przy
stąpienie do  prac  oczyszczających  brzegi  i  koryto  Młynówki. 

Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
Urzędu  Miejskiego 

Zespół  akrobatyki  widowiskowej  działający  przy  Ognisku 
Pracy  Pozaszkolnej  pod  kierunkiem  Wandy  Węglorz,  oraz 
Czesławy  Chlebek  i  Anny  Depty,  został  zaproszony  przez 
Naczelną  Redakcję  Programów  Dziecięcych  TV  do  udziału 
w Ogólnopolskim  Konkursie  „Odkrywamy  Talenty". Po przejś
ciu przez eliminacje wstępne, w dniu  25.04.93 zespół wziął udział 
w nagraniu programu dziecięcego  „Tęczowy  Music Box"  zdoby
wając I m—ce w skali woj. bielskiego, oraz olbrzymią  maskotkę. 

Emisja programu  „Tęczowy  Music  Box"  z  udziałem  naszych 
akrobatów  w najbliższym  czasie  w  TV. 

Irena  Wińczyk 

WYSOK I  POZIOM 
Wzorem  lat  ubiegłych  Zarząd  Miejski  Związku  OSP  w  Ustroniu 

zorganizował eliminacje na  szczeblu  miejskim w ramach  Ogólnopols
kiego Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej.  Udział  wzięła  młodzież  ze szkół 
podstawowych  nr  2, 3, 5,  i 6. Komisja konkursowa,  której przewod
niczył  ogniomistrz  Jan  Podżorny  z  Państwowej  Zawodowej  Straży 
Pożarnej w Ustroniu—Polanie,  stwierdziła  że startująca w konkursie 
młodzież wykazała  się wysokim  poziomem  wiedzy  przeciwpożarowej. 
Dowodem  na  wyrównany  poziom  były  minimalne,  jednopunktowe 
różnice między uczestnikami po części pisemnej. Aby wyłonić zwycięz
ców  potrzebna  była  seria  dogrywek  ustnych,  po  których  ustalono 
ostateczną  kolejność:  pierwsze  miejsce zajęła Bożena  Sieczkowska  ze 
Szkoły  Podstawowej  nr  5 w  Lipowcu,  drugi  był  Łukasz  Czemborz 
SP—2,  a  trzeci  Janusz  Starzyk  z  SP—3.  Na  szczeblu  wojewódzkim 
Ustroń będzie reprezentowany  przez Bożenę  Sieczkowską. 

Zarząd Miejski Związku OSP wyraża uznanie i składa podziękowanie 
dyrekcjom szkół i jednostkom OSP za trud przygotowania młodzieży do 
konkursu, a władzom naszego miasta za ufundowanie cennych nagród. 
Impreza  odbyła  się w salce historycznej  remizy  OSP  w  Nierodzimiu. 
Podziękować należy  tej jednostce  za wieloletni wysiłek  organizacyjny 
z tą  imprezą  związany. 
O celowości szerzenia wiedzy przeciwpożarowej chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać i dlatego wierzymy, że w przyszłości  udział w konkursie 
wezmą  wszystkie ustrońskie  szkoły. 

Fot.  F.  Bojda 
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I N G R I D  T R O B I S C H 
autork a  książk i  „By ć  Kobietą "   —  przybyw a  do 
Polski ,  by  dzieli ć  si ę  z  kobietam i  refleksjam i  na 
temat :  „Emocjonalne ,  fizyczn e  i duchow e  aspekt y 
kobiecości" ,  podcza s 

V I I  Chrześcijańskie j 
Konferencj i  dl a  Kobie t 
w  Ustroni u  ul .  Daszyńskieg o  75 

w  dniach :  14.5.1993  r. — pocz . godz . 10.00 do 21.00 
15.5.1993  r. —  "   "   9.00 d017.00 

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

S p r z e d a ż: 
mr artykułów  i sprzętu  biurowego 

druków  akcydensowych 
m numeratorów,  datowników,  drukarek  firmy   COLOP 

feProinbud"  Pawilon UsługowoHandlow y 
r  i  A  'T  4  J  ^  /  J  *  »   O l  J '  1  \ .n id. 9 Listopada 3c (nad potokiem  Bładniczka) 

on  Fryzjers 
z a p r a s za 

Trwał e  kwaśne  —  płynem  Adig  Lin e  oraz  Gold  Veil 
oraz  trwał e  płynem  Gold  Vek  i  Salonett 

Trwał e  płynem  szwedzkim, 
Modne  strzyżenie  i  fryzurk i  z  kaset  i  katalogów 

Encyklopedia  fryzjerska ,  TV  Video 

U  nas modnie,  szybko i tanio! 

GDZIE  TO  JEST? 
Bogusław  Heczko  przygotował  następną  grafikę  zagadkę 

dla naszych czytelników. Na  odpowiedzi oczekujemy do 25 bm. 
Nagrodę  Funduje  Galeria  „N a  Gojach". 

Grafika  z  GU  nr  15  przedstawiała  chatę  na  Brzegach. 
Nagrodę  wylosował  E.  Krężel  z  Ustronia.  Zapraszamy  do 
redakcji. 

Zawiadomienie 
Dnia  5 czerwca,  o  godz. 

10 odbędzie  się na  basenie 
kąpielowym Walne  Zebra
nie  Stowarzyszenia  Kom
batantów  PSZ.  na  Za
chodzie.  Ko ł o  Rejonowe 
UstrońZdrój. 

Ustro ń  ul .  Ogrodow a  6 

środy 15.3017.00 

Ann a  CięgielTochacze k 

H A R M O N O G R A M 
zebrań  Grup  Członkowskich  i  Zebrań  Przedstawicieli  SM  „Zacisze" 

17.05.  16.30  Os.  Konopnickiej  świetlica  ul.  Cieszyńska 

18.05.  16.30  Os.  Cieszyńskie  świetlica  ul.  Cieszyńska 

19.05.  16.00  Os.  25lecia  PRL  Wisła 
i  ul.  Rejmonta 

świetlica  GS  Wisła 

19.05.  18.30  ul.  B.  Prusa  Wisła  świetlica  GS  Wisła 

25.05.  16.30  Os.  Centrum  A  i B  świetlica  ul.  Cieszyńska 

26.05.  16.30  Os.  Manhatan  świetlica  ul.  Wantuły 

27.05.  16.30  Oczekujący  świetlica  ul.  Wantuły 

15.06.  16.30  Zebranie  Przedstawicieli  świetlica  ul.  Wantuły 

KONKUR S  WIEDZ Y 
Wzorem  minionych  lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje 
Miejski Konkurs Wiedzy o Ustroniu,  który tradycyjnie odbywa 
się  co  dwa  lata.  Do  udziału  w  konkursie  zostały  zaproszone 
wszystkie  ustrońskie  szkoły  podstawowe.  Mamy  nadzieję,  że 
wszystkie wezmą  w nim  udział.  Imprezą  towarzyszącą  konkur
sowi  będzie  Dziecięcy  Plener  Malarski,  który  stanowi  etap 
wstępny  konkursu. 

Finał konkursu zaplanowany  został na 24 maja i odbędzie się 
w Zakładowym  Domu  Kultury  „Kuźnik" 

PODZIĘKO  WANIĘ 
Z  upoważnienia  Rady  Miejskiej serdecznie  dziękuję  Uczest

nikom  Uroczystości  Majowych,  a  w szczególności  Związkowi 
Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Byłych  Więźniów 
Politycznych,  Związkowi  Inwalidów  Wojennych,  Światowemu 
Związkowi  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  Polskiemu  Związkowi 
Byłych  Więźniów  Politycznych  Więzień  Hitlerowskich  i  Obo
zów  Koncentracyjnych,  Stowarzyszeniu  Kombatantów  Pol
skich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie,  pocztom  sztandarowym 
PSLu,  Solidarności  Kuźni  Ustroń,  AK  i  OSP  UstrońNiero
dzim,  Komendatowi  Straży  Granicznej  i  Załodze,  delegacjom 
Szkół  nr  nr  1, 2 i Liceum  Ogólnokształcącemu,  Społeczeństwu 
oraz  tym  Wszystkim,  którzy pamiętali  o udekorowaniu  swoich 
domów,  Instytucji  i Zakładów  Pracy. 

Burmistr z  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

Wystawy:  Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictw a 

Ustrońska Galeria Sztuki  Współczesnej K.  i B. Heczko —  wystawa 
i  sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich 

—  „Życie  muzyczne  Ustronia" 
—  „Cisownica  w starej  fotografii" 
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. 

Galeria  grupy  plastycznej   „Brzimy " 
wystawa  i  sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich  w  budynku  Cen
tralnej  Informacji  i Recepcji,  Rynek  7. 



Wiosna  już  w pełni,  co  widać  i sły
chać. Widać po  świeżej zieleni  traw 
i  liści,  która  za  chwilę  będzie  szara 

— wszak na kurz nie ma mocnych. Słychać bo ptaki śpiewają  i nie  tylko 
one. W  ruch  poszły  wszelkiego  rodzaju  kosiarki  i piły. Co  do  ścinania 
—dobrze zostały wykorzystane pnie z drzew nad Wisłą. Takich  „ławek" 
nikt  w przypływie  złości  nie  rozbierze  na  drobne  kawałki. 
Niektórzy  z was podczas wiosennych  spacerów przechodzili  koło  stawu 
kajakowego. Dopóki  nie  był napełniony  wodą  sprawiał  smutne  wraże
nie.  Być  może  słońce,  zieleń  sprawią,  że  i  w  tym  roku  znajdą  się 
ochotnicy do pływania po nim  w kajaku. Wydaje się jednak,  że miejsce 
to  nie  jest  jeszcze  w  pełni  wykorzystane  i  w  obecnym  stanie  chluby 
miastu  nie przynosi. Do  porządnego  wysprzątania  Ustronia  potrzebna 
by była taka rocznica jaką  obchodzi  Wisła. Ponieważ mam mniejszą  lub 
większą  przyjemność  jeździć  tam  każdego  powszedniego  dnia  więc 
widziałam  jak  postępują  porządki.  Najpierw  naiwna  sądziłam,  że  to 
tylko  wiosenne  sprzątanie,  ale  wyprowadzono  mnie  z  błędu.  Wisła 
obchodzi  swe  350—Jecie.  Jest  tam  tak  czysto,  a  jak  się  wjeżdża  do 
Ustronia,  to  prawie  w  każdym  rowie  pełen  zestaw  butelek,  papierów 
i  różnych  innych  oryginalnych  rzeczy,  które  obecnie  przykryła  trawa. 
Jednak  kamień  spadł  mi  z  serca,  gdy  dowiedziałam  się,  że  oni  mają 
jubileusz. Z tej okazji przed kinem  „Marzenie" nawet  fontannę włączyli 
co  od  dawna  nie  było  praktykowane. 
Znaleźli się już nawet pierwsi amatorzy mycia nóg. U nas takich atrakcji 
na  razie  nie  ma,  ale  pożyjemy  zobaczymy  ... 
Na  koniec  jeszcze  jedna  sprawa.  Po  przeczytaniu  ostatniego  mojego 
artykułu  pt:  „Powiew"  wielu  mogło  pomyśleć,  że  szaleństwo  wiosny 

Przeglą d  i mnie dało  się we znaki,  bo  początkowy  cytat  nie bardzo  pasował  do 
następnego  zdania.  To  nie  wiosna  tylko  chochlik  drukarski.  Cytat 
powinien brzmieć: „N a  twarzy prawdziwego Polaka widać zawsze miły, 
pogodny  uśmiech;  wyraża  on  spokój  ducha  płynący  z  poczucia  nie 
spełnionego  obowiązku." 
Przepraszam  za  chochlika  jak  również  za  nieco  mniej  optymistycznie 
brzmiący cytat.  .  .  ^  , 

Ania  Dobranowska 

A  to  staw  kajakowy  w  Ustroniu  Fot.  W.  Suchta 

Mały Janek z RAF 
Tadeus z  D y t k o 

OSTATN I  LO T  JANK A 
Ostrzegano  go, że to się źle dla niego skończy.  Lekceważył  te 

rady.  Nie  miał  czasu.  Wychodził  z  zakładu,  obiad  jadł  na 
stojąco, w biegu,  potem  pędził  do  Miejskiej Rady  Narodowej. 
Potem  śpieszył  do  szkoły  na  zbiórkę  z  harcerzami.  Do  domu 
wracał  bardzo  późno.  Zjadł  kanapkę,  wypijał  kubek  mocnej 
kawy, i kiedy już wszyscy poszli  spać, pracował: pisał  konspek
ty,  przygotowywał  referaty,  kreślił  plany.  Niekiedy  znalazł 
chwilę na  wykonanie  nowego  modelu. 
—  To  dla  synka,  Karolka  —  usprawiedliwiał  się,  gdy  Alicj a 
grymasiła. 

Żona często przymykała  oczy, wiedziała, że i tak nie zdoła  go 
przekonać. 

Koledzy namawiali go do odpoczynku. Nie chciał ich słuchać. 
Stanowisko  urzędnika  w  biurze  planowania,  na  które  go 
powołano, zmobilizowało  go do jeszcze  intensywniejszej pracy. 
Coraz rzedziej latał. Odczuwał dotkliwy brak czasu. Doba  stała 
się  zbyt  krótka.  Któregoś  dnia  po  wylądowaniu  na  lotnisku 
poczuł  się  źle.  Był  słaby,  blady.  Podejrzewał  ,że  to  serce.  Gdy 
wrócił  do  domu  o  dolegliwościach  nie  wspomniał  słowem. 
Minęło  kilka  dni.  Do  dawnej  formy  już  nie  wrócił.  W  czasie 
pracy  znowu  zasłabł.  Przewrócił  się.  Wezwany  lekarz  zakłado
wy  stwierdził  że  to  zawał  serca.  Pół  godziny  później  był  już 
w cieszyńskim  szpitalu.  Zagrożenie  minęło.  Po  miesiącu  wstał, 
nogi miał jak z waty. Zdawał sobie sprawę, że z lataniem  koniec. 
Każda  komisja  odrzuci  go.  Nie  miał  złudzeń.  Po  opuszczeniu 
szpitala  przez  jakiś  czas  przebywał  jeszcze  na  zwolnieniu 
lekarskim.  Lekarze  zalecali  odpoczynek,  bez  stresów,  bez 
najmniejszej pracy. Tylko  kilka dni wytrzymał w bezczynności. 
Później sięgnął po  książkę, odwiedzili  go harcerze.  I znowu  się 
zaczęło.  Praca  z  młodzieżą.  Potrzebowali  go.  Miał  szerokie 
plany.  Zrekonstruował  relację  lotu  nad  płonącą  Warszawę 
i uzupełnił swój wojenny pamiętnik. Znowu pracował  intensyw
nie. 
—  Pilnujcie  tego  jak  największego  skarbu  —  przykazał  Alicj i 
i dzieciom, wskazując na gruby brulion — to wszystko, co wam 
mogę  po  sobie  zostawić. 

Nie  brali  poważnie  tych  słów.  Miał  przecież  zaledwie  czter
dzieści  pięć  lat. 
— Tylko pochowajcie mnie w mundurku  harcerskim  — powie
dział  pół  roku  później. 

Na  komisję  lekarską  wezwano  go  do  Cieszyna  30  września 

1966 roku. Stan jego zdrowia, według opinii  komisji, nie budził 
zastrzeżeń.  Inny  skakałby  z  radości,  a  Janek  był  zupełnie 
obojętny. Napotkanych  kolegów poinformował, iż jest  zupełnie 
zdrów,  lecz na zakończenie  rozmowy dodał: —  Zapraszam  was 
na  pogrzeb.  Myśleli,  że  żartuje.  Lubił  żartować.  Jeszcze  tego 
samego dnia późnym  wieczorem  drugi  atak  zwalił go z nóg.  To 
znowu  serce!  —  krzyknęła  przerażona  Alicja.  Lekarz  był 
w pobliżu.  Natychmiast  przystąpił do  reanimacji. Niestety,  nic 
nie dało  się  zrobić... 

Uroczystości  pogrzebowe  zgromadziły  tysiące  harcerzy. 
Przyszli  pożegnać swojego druha.  Wartę honorową  przy  trum
nie zaciągnęli  lotnicy, przedstawiciele  władz i  wychowankowie. 
Orszak żałobny ciągnął się przez kilka kilometrów. Pogoda  była 
piękna,słoneczna.  Błękit  nieba  przecinały  samoloty,  krojąc 
niebo. Wyły syreny, biły dzwony  kościelne,  orkiestra  fabryczna 
grała  marsza  Chopina.  Tak  oto  Ustroń  żegnał  jednego  z naj
większych  synów  tej ziemi. Stały zastępy  chłopców  w  zielonych 
i  szarych  mundurkach.  Kilk u  starszych  panów  niosło  trumnę. 
Byli  to  lotnicy  z dywizjonów bombowych:  Czeppe,  Kwiatkow
ski,  Kalfas. Przy  trumnie  stała  staruszka,  matka  Janka  Chole
wy. Pozostała sama na świecie. Sama — ale dumna  z tego, czego 
dokonał jej starszy  syn  i co po  sobie zostawił.  Miał  też  synową 
i  parę  wnuków. 

Dopiero  po  dwudziestu  latach  od  śmierci  znowu  przypom
niano  sobie  o  małym  pilocie  z  Ustronia.  Wtedy  to  Uchwałą 
Rady  Państwa  Jan  Cholewa  został  pośmiertnie  odznaczony 
Warszawskim  Krzyżem  Powstańczym.  Szkoda,  że  Janek  tego 
nie doczekał.  KONIEC 

Grób  na  cmentarzu  ewangelickim  w  Ustroniu  Fot.  W.  Suchta 
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Dariusz  Molek  bije  rekord  Fot.  W.  Suchta 

TYCZKARSK I  REKORD 
3 maja w samo południe odbyły  się Otwarte Mistrzostwa  Ustronia 

w skoku  o  tyczce,  które  rozegrano  na  boisku  Szkoły  Podstawowej 
w Lipowcu. Pogoda dopisała, przybyło  trochę widzów. Wystartowali 
zawodnicy  z  trzech  klubów:  zabrzańskiego  „Górnika",  „Sprintu" 
Bielsko Biała i LKS „Równica" z Ustronia Lipowca. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych  uzyskano następujące wyniki: do  13 lat — 1. 
Marcin  Janeczek  (2,00  m)  2.  Cezary  Kędzierski,  Mariusz  Krysta 
i Dominik Tomiczek pokonali  wysokość  1,80 m, wszyscy LKS „Rów
nica".  Do  lat  15 —  1. Jacek  Matyjasik  (3,40)  „Górnik"  2.  Damian 
Chraścina (3,20), 3. Wojciech Chrapek (2,40) obaj LKS „Równica". Do 
lat 17 — 1. Adam Pytlasiński (3,40) „Górnik", 2. Zbigniew Górny (3,20) 
„Sprint",  3. Remigiusz Stec  (2,80) LKS „Równica".  Wśród  juniorów 
starszych  zwyciężył Dariusz Molek z LKS „Równica",  który pokonał 
wysokość 3,81 m, co jest nowym rekordem  okręgu. Drugi  był Robert 
Kamiński  (3,40)  „Górnik",  a  trzeci  Tomasz  Szewczuk  (3,20)  LKS 
„Równica". 

Zawody  zorganizował  Marek  Konował.  który  jest  jednocześnie 
trenerem  LKS  „Równica".  Może pochwalić się prowadzeniem  sekcji 
tyczkarzy jako jeden z trzech w województwie bielskim. Powiedział nam 
że jest  to sport drogi — tyczka kosztuje 3 min, a dotacja na  1993 rok 
wynosi 1 min. O tym, że klub przeżywa trudności finansowe można było 
się przekonać podczas zawodów. Tak  się pechowo składało że zawod
nicy parę razy złamali poprzeczkę. Nowa kosztuje 300 tys. zł, więc byłby 
to znaczący wydatek dla klubu. Dlatego sztukując i łącząc ciągle łamaną 
poprzeczkę  udało  się  konkurs  doprowadzić  do  końca.  Nagrody  dla 
najlepszych ufundował Urząd Miasta.  (ws) 

Roztomili  ludeczkowie 
Muszym  wóm powiedzieć,  że  rada na  targu przedowóm  i nima 

pyndzialku  abo pióntku,  cobych  z czymsi  na torg nie szła.  Nó,  ale 
coby  kocury  na  targu  przedować,  to  by  mi  ani  do  głowy  nie 
prziszło. 

Ale  jak  żech  roz  przeczytała  w  „Ustrońskij",  co  to  Hanka 
Jyndrysowi  o tym przedowaniu  kocurów  pisała,  tóż  pomyślałach, 
że  by  trzeja  było  spróbować.  Prawie  co sie  nóm  miesiónc  tymu 
koczka  łokociła  i miała  trzi  małe  kocurki,  tóż  pomyślałach,  że 
może  by  sie  dało co na nich  utarżyć. 

Nie  chciało  mi  sie  bawulkać  i  krateczki  na  tych  kocurach 
sztrajchować,  jako  to  Hanka  pisała.  Mieli  my  dóma  kapkę 
zielonej farby,  tóż  wziyłach  pyndzel  i hónym  żech  po  nich  piski 
porobiła.  Straszecznie  przi  tym  sztrajchowaniu  wrzeszczały 
i skrobały  pazurami,  ale jakosi  żech  se dala z nimi  rade.  Na  tego 
ostatnigo  kocurka  mi farby  chybiło,  tóż zrobiłach  mu jyny  jednóm 
zielónóm  piske  na grzbiecie  na samym  postrzodku. 

Na  drugi  dziyń  wziyłach  ty  kocury  do  koszyczka  i  poszłach 
z nimi na targ. Napisałach  se  też  kartkę,  że  to je  tako  specyjalno 
rasa kocurow,  kierom  mi znómi  prosto  z Hameryki  dokludzili.  Te 
kartkę  żech se powiesiła na tym  koszyczku  z kocurami  i stojym  na 
tym  targu. 
Stola  żech  tak  chwile,  aż prziszel  ku  mnie  gazda,  co wedla  lobili 
sprzedowol.  Powiedzialach  mu,  że móm  na przedój  takóm  fajnóm 
rase  kocurów,  co  roz  tela  myszy  chytajóm,  jako  ty  lobyczajne 
kocurska.  Tóż  se  tym  gazda  kupił  jednego  na  sprube. 
Potym  prziszel  ku  mnie  taki  panoczek  z  loseczkóm  i  strasznie 
narzykol  na  remwe  w kolanie.  Tóż  powiedzialach  mu,  że jak  se 
kupi  lodymnie  kocura  i  bydzie  go  na  kolanach  dzierżol,  to  mu 
remwa  roz dwa przyndzie.  On se  tego dwa  razy  nie kozol  prawić, 
jyny  zaroz  kocura  kupowoł  i jeszcze  mi  przi  tym  dziynkowoł 
sztraszecznie  pieknie. 

Został  mi jyny  jeden  kocurek,  tyn  z  tóm jednóm  piskom  przez 
postrzydek,  jak  prziszeł  ku  mnie  takijedyn,  co jo  wiym,  że ón sie 
straszecznie  politykom  interesuje.  Pytol  sie  mnie,  cóż  to je  za 
kocur z takóm  zielónóm piskom,  a jo mu prawiym,  że to je  ta hrubo 
kryska,  co  to  nikierzi  chcieli  nióm  stare  porzóndki  od  nowych 
lodkryślić.  Tak ón sie już  o nic wiyncyj  nie pytol, jyny  se zaroz  tego 
kocura  kupił. 

I  tak  żech  wszycki  kocury  poprzedała.  Tak  widzicie,  ludecz
kowie  złoci,  że  jak  kiery  mo  głowę  na  karku,  to  może  aji  na 
kocurach  zarobić. 

Jewka  z  Goji 

Poziomo:  1)  Coca....  4)  kuzyn  modrzewia  6)  przy  adresie  8) 
łóżko  marynarskie  9)  wspomagało  milicję  10)  złotówki  jugo
słowiańskie  (wspak)  11)  szkło  w  oknie  12)  sumeryjska  bogini 
rybaków  13) łódź kozacka  14) chluba  lisicy  15) rodzaj  zapięcia 
16)  wujek  gwarowo  17)  miejsce  ostatniego  spoczynku  18) 
wielka  w  tv  19)  padają  w  meczu  20)  duża  skrzynia 
Pionowo: 1) ostre warzywo przyprawowe  2) kuzynka  oranżady 
3)  Bałtyckie,  Czerwone  4)  miasto  uniwersyteckie  w  Anglii  5) 
smakuje z kremem  6) mieszkanka  Kanady  7) życzenia z piosen
ką  11)  rząd  żołnierzy  13)  ssak  z  rodz.  krętorogich 

Rozwiązanie  (przysłowie)  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
oczekujemy  do  25  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   15 
WIOSNA  PANI  RADOSNA 

Nagrodę  wylosował  Maria n  Kowalski  z  Ustronia,  os.  Cen
trum  512.  Zapraszamy  do  redakcji. 

Krzyżówk a  ze  sponsore m 
100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 
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