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24  OKRĘGI 
Rozmowa  z  Czesławem  Gluzą, 

naczelnikiem  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  UM 

Zbliżaj ą  się  wybory  samorządowe.  Czy  mógłby  nam  pan  powie
dzieć  jak  będziemy  wybierać  radnych  w  Ustroniu? 
Z  wyborami  tymi  związane  były  kontrowersje  dotyczące  tego, 
według  jakiej  ordynacji  wybierać  będziemy  radnych.  Dopiero 
niedawno  mieliśmy  okazję  się dowiedzieć,  kiedy  i jak  będziemy 
głosować.  Kontrowersje  dotyczyły  w  szczególny  sposób  miast 
takich jak  Ustroń,  który  liczy niewiele ponad  15.000  mieszkań
ców. Do  końca  nie było wiadome jaka  ordynacja będzie w  nich 
obowiązywać.  Sprawa  wyjaśniła  się  z chwilą  rozpisania  wybo
rów  przez  premiera  Pawlaka.  Wiadomo  już,  że  głosujemy  tak 
jak w roku  90 czyli według ustawy  „Ordynacja  wyborcza do  rad 
miast  i  gmin"  z  8  marca  1990  roku.  Ordynacja  ta  wprowadza 
dwie zasady głosowania:  większościową  i proporcjonalną.  Wię
kszościowa  obowiązuje  w  miastach  do  40.000  mieszkańców, 
a  więc  Ustroń  będzie  nią  objęty. 
Na  czym  polega  większościowa  ordynacja  wyborcza? 
Jak  sama  nazwa  wskazuje,  polega  to  na  tym,  że  zwycięża 
kandydat,  który  zdobędzie  największą  ilość  głosów.  Głosować 
będziemy  na  konkretnego  kandydata,  a  nie  na  listę  wyborczą. 
Jest  to  sposób  głosowania  dużo prostszy,  obliczanie  głosów  też 
jest  mniej  skomplikowane. 

Czy  tak,  jak  cztery  lata  temu  będziemy  wybierać  jednego 
radnego? 
Tak.  W  każdym  okręgu  wybieramy  jednego  radnego.  Ustroń 
został  podzielony  na  24  jednomandatowe  okręgi  wyborcze 
o mandat  radnego można  ubiegać się w każdym z tych  okręgów. 
Gdzie  będziemy  głosować? 
Głosować  będziemy  w  9  obwodach  do  głosowania  w  tych 
samych  miejscach  jak  w  poprzednich  wyborach.  Wyjątek 
stanowi  os.  Manhatan  z  którego  wyborcy  będą  głosować 
w  przedszkolu  przy  ul.  Gałczyńskiego  a  nie  jak  poprzednio 
w  świetlicy  SM  „Zacisze". 
Kt o  może  ubiegać  się  o  mandat  radnego? 
Tak jak  to  formułuje ordynacja  wyborcza  o mandat  ubiegać  się 
mogą  wszyscy, którzy posiadają prawo wybierania. Wnioskując 
z  tego  zapisu  można  stwierdzić,  że wybierać  będziemy  spośród 
kandydatów  zameldowanych  na  pobyt  stały  w  Ustroniu. 
Czy  kandydata  musi  wysuwać  jakieś  ugrupowanie? 
Nie. Oczywiście nie wyklucza  się takiej możliwości, jednak  reguły 
są tu jednakowe dla wszystkich,  a więc członków partii  i  ugrupo
wań,  jak  i  osób  niestowarzyszonych.  Zgłoszenie  kandydata  na 
radnego powinno  być podpisane przez co najmniej 15 wyborców 
zamieszkałych  w  danym  okręgu  wyborczym.  Zgłoszenie  winno 
zawierać imię i nazwisko  kandydata, jego zgodę na  kandydowa
nie i powinien  być określony okręg wyborczy, w którym chce być 
wybierany. Na życzenie kandydata na karcie do głosowania może 
być  zaznaczony  skrót  ugrupowania  które  reprezentuje. 
Czy  kandydat  musi  mieszkać  w  okręgu  z  którego  ubiega  się 
o  mandat? 

(dokończenie  na  str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

Na  ostatniej sesji RM  Irena 
Pawelec  tradycyjnie  poinfor
mowała  radnych  o  nieprawid
łowościach  dziejących  się  na 
wysypisku.  Tym  razem  cho
dziło o wyciek wody z wysypi
ska  co  ma  być  skutkiem  pęk
nięcia  betenowej  czaszy.  26 
kwietnia  wieczorem  wraz  z  I . 
Pawelec  byłem  na  ustrońskim 
wysypisku.  W  oględzinach 
uczestniczył  też  ojciec  pani 
Ireny. 

—  Za  komuny  było  lepiej 
—  oświadczył  na  wstępie.  Nie 
szczędził  też  ostrych  sformu
łowań  pod  adresem  władz 
miasta. 

Pokazany  został mi  wyciek. 
Pani  Irena  w  tym  czasie  prze
konywała,  że  czasza  pękła, 
a jest  to  spowodowane  błęda
mi  przy  budowie  wysypiska. 
Twierdziła  też, że obecnie wła
dzom  tego  nie  daruje.  Po 
szczegółowym  obejrzeniu 
przepływu  wody  zakończyliś
my wieczorną  wizytę na  wysy
pisku. 

W  dwa  dni  później  odwie
dziłem  jeszcze  raz  wysypisko, 
tym  razem  z zastępcą  burmist
rza  Tadeuszem  Dudą,  naczel
nikiem  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  UM  Janem Sztef
kiem i rzeczoznawcą  Minister
stwa  Ochrony  Środowiska 
i  Zasobów  Naturalnych  Zy

(dok.  na  str.  4) 

Salon  eleganckiej  konfekcji 
damskiej  i  męskiej 

z a p r a s z a  c o d z i e n n i e 
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Us t roń ,  ul .  D a s z y ń s k i e go  7 0a 
obok  „ W i n t e r s  R e s t a u r a n t" 
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(dokończenie  ze str.  1) 

Nie. Może mieszkać w innym okręgu w Ustroniu, natomiast istotne jest, 
że kandydować  wolno  tylko w jednym  okręgu  wyborczym. 
Czyli  aby  ubiegać  się o  mandat  radnego  wystarczy  na  stale  mieszkać 
w Ustroniu  i zebrać  piętnaście  podpisów  popierających wniosek  o kan
dydowanie. 
Tak.  Jeżeli  kandydat  na  radnego  jest  w  stanie  zebrać  piętnaście 
podpisów pod  swą kandydaturą, zgłosić ją  i zarejestrować w terytorial
nej komisji wyborczej, nie ma przeszkód  by startował na własne konto. 
Kiedy można się zgłaszać? 
Ordynacja mówi, że najpóźniej na 30 dni przed terminem wyborów czyli 
20 maja upłynie termin  zgłaszania  kandydatów,  natomiast  rozpocznie 
się 5 maja. 
Czy jest wymagana określona  frekwencja by wybory były ważne? 
Nie ma  takiego progu  frekwencji. 
Kiedy znane będą wyniki? 
Myślę, że rano następnego dnia, natomiast  nieoficjalne pojawią  się już 
po paru godzinach na drzwiach siedzib komisji obwodowych. Głosowa
nie kończy się o 20, więc najwcześniej wyniki mogą pojawić się około 22. 
Sporo było zamieszania  z  ordynacją  wyborczą.  Czy  teraz, gdy premier 
rozpisał już wybory, są możliwe jakiekolwiek zmiany w sposobie wybiera
nia? 
Nie ma takiej możliwości. Wraz z rozpisaniem wyborów na 19 czerwca 
został  uruchomiony  cały  kalendarz  wyborczy  i  żadne  zmiany  nie  są 
możliwe. 
Jest pan naczelnikiem  Wydziału Spraw Obywatelskich UM.  Czym ten 
wydział się zajmuje? 
Kompetencje tego wydziału są dosyć szerokie i dotyczą  kilku dziedzin. 
Wykonujemy  część  zadań  z zakresu  administracji  rządowej. Są  nimi: 
ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe. Wykonujemy 
też zadania powierzone w wyniku umowy między kierownikiem Urzędu 
Rejonowego a władzami miasta. Dotyczy to zmian imion i nazwisk oraz 
komunikacji.  Wreszcie  trzeci  krąg  spraw  to  zadania  typowe  dla 
samorządu jak np. ochrony przeciwpożarowej, administracji i związane 
z szeroko pojętym  funkcjonowaniem Urzędu  Miejskiego. 
Czy  wykonywanie  zadań  samorządowych  i  rządowych  nie  powoduje 
napięć w waszej  pracy? 
Myślę, że nie, jest to bowiem związane z umiejętnością  zorganizowania 
sobie pracy. Na  pewno  nadzór  wojewody nad  naszym  wydziałem  jest 
bardziej bezpośredni  niż w innych  wydziałach  UM. 
Czy wszyscy mieszkańcy Ustronia  mają swój  PESEL? 
Nie chciałbym tu używać sformułowania wszyscy, gdyż zawsze może się 
znaleźć ktoś kto  tego numeru  nie posiada. Mogę stwierdzić, że ma  go 
zdecydowana  większość mieszkańców  Ustronia. 
Do czego służy ten numer? Wszyscy posiadają przecież dowody osobiste. 
Wiąże się to przede wszystkim  z wprowadzeniem  technik  komputero
wych.  Numer  dowodu  osobistego  to  numer  dokumentu  a  nie  danej 
osoby.  Numer  PESEL  posiad  się  tylko  jeden  i  to  od  urodzenia. 
Numerem  PESEL  posługujemy  się  przy  płaceniu  podatków,  wypeł
nianiu  formularzy  paszportowych.  PESEL  to  skrót  nazwy  Powszech
nego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Myślę, że będziemy 
odchodzić od dokumentów  typu dowód osobisty. Musimy tu pamiętać 
o tradycji państwa, z którego wychodzimy, a które chciało by w dowo

z  holenderskim  miasteczkiem 
Willemstad. 

*
Towarzystwo  im. Z.  Kossak 

działające  w  Górkach  Wlk. 
myśli  o  powołaniu  Fundacji, 
która  mogłaby  wspierać  dzia
łania  na  rzecz  popularyzacji 
twórczości  cenionej  pisarki. 

  *

Jaworzynka  liczy  ponad 
2800 mieszkańców.  Numerów 
domów  jest  więcej  niż  600. 
Nazwy  kilkunastu  przysiół
ków  pochodzą  z  XVI I  w. 

dzie  osobistym  było  jak  najwięcej  informacji  o  obywatelu,  wszelkie 
adnotacje  dotyczące  pracy,  zameldowania.  Pamiętajmy  o  ustawie 
o uchylających się od pracy, o kartkach, które też wydawano na dowód 
osobisty. 
Podlega panu również dawniejszy Wydział  Organizacyjny. Czym on się 
obecnie zajmuje? 
Zapewnia on po prostu  sprawną  pracę UM. Jako odrębny wydział nie 
istnieje już  od  dwóch  lat. Trzeba  wspomnieć,  że z chwilą  jego  likwi 
dacji  została  też  zlikwidowana  pewna  ilość  etatów.  Wychodzono 
wówczas, moim zdaniem, z błędnego założenia, że pewne rzeczy można 
łatać  ludźmi  z  zewnątrz.  Ten  punkt  widzenia  chyba  już  naJeży  do 
przeszłości. 
Pracuje  pan  już  trzeci  rok  w  UM.  Wiele  się  słyszy  o  ograniczonych 
kompetencjach samorządu.  Co pan o  tym sądzi? 
Mówiąc  żartobliwie,  widzę  to  z  tzw.  żabiej  perspektywy,  to  znaczy 
z dołu.  Jednocześnie  patrzę  na  to  też przez  pryzmat  zadań  zlecanych 
przez administrację rządową. Pozwolę sobie tu na pewien osobisty wtręt 
—  pracowałem  8  lat  w  administracji  państwowej  i  miałem  okazję 
obserwować stosunki  między  urzędem  wojewódzkim  a urzędami  tere
nowymi.  Myślę,  że  w  codziennym  życiu  nie  dostrzegamy  generalnej 
zmiany  ustrojowej jak  nastąpiła.  Nie  do  pomyślenia  był  ten  zakres 
władztwa  w  gminach  jak  obecnie,  nie  do  pomyślenia  była  taka 
samodzielność działania rad i zarządów. Zależności nie tylko od władzy 
administracyjnej  ale  i  politycznej  zostały  w  sposób  radykalny  prze
rwane. To jest rzeczywisty przełom. Pozostaje pytanie czy nie mogło być 
jeszcze  lepiej. Oczywiście  mogło  być.  Moim  zdaniem  reforma  samo
rządowa została zatrzymana w pół kroku około trzy lata temu. Dotyczy 
to  zwłaszcza  finansów.  Gmina  zatrzymuje  1215%  środków  finan
sowych od swoich obywateli i mimo to finanse gmin są w stanie o niebo 
lepszym  niż  finanse  państwa.  Gdyby  tych  pieniędzy  było  więcej, 
z pewnością samorząd miałby też więcej do powiedzenia i mógłby zrobić 
o  wiele  więcej.  Przykładem  mogą  być  drogi.  Gdyby  np.  pieniądze 
z  utrzymania  dyrekcji  okręgowych  dróg  publicznych  przenieść  na 
szczebel niższy, to mamy kolosalne oszczędności. Myślę, że zatrzymanie 
reformy  nastąpiło  na  skutek  oporu  administracji  specjalnej.  Polska 
resortowa  nie została  naruszona,  ale to  odrębny  temat. 

Rozmawiał:  Wojsław Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

Gmina  Brenna  wzbogaciła 
się o ultrasonograf  ufundowa
ny przez  firmę  „Ado "  ze Świę
tochłowic. 

  *  * 
Helena  Kamieniarz  —  zna

komita  koronarka  z Koniako
wa  (sztuki  heklowania  uczyła 
się  u  samej  Gwarkowej)  zo
stała  uhonorowana  nagrodą 
im.  O.  Kolberga.  Docenio
no  jej  wkład  w  popularyza
cję  kultury  ludowej  i  fol
kloru. 

(nik) 

TO  I  OWO 

Najstarszym  sklepem  mo
toryzacyjnym  w  naszym  re
gionie  (według  naszych  da
nych)  jest  placówka  przy  ul. 
Zamkowej  w  Cieszynie  — 
obecnie w prywatnych  rękach. 

*

Brenna nawiązała  kontakty 

'J  riarata  Tlcłrnńclrg 

TO  I  OWO 
Gmina  Istebna  jako  jedyna 

na  Podbeskidziu  i jedna  z  nie
licznych  w  kraju  graniczy 
z dwoma  państwami.  W  przy
siółku  Trzycatek  zbiegają  się 
granice  Czech  i Słowacji,  któ
re tworzą  swoisty  trójkąt z na
szą  granicą  państwową. 

*   *  * 
W Chybiu  działa  Stowarzy

szenie  Lokalne  Salos,  będące 
organizacją  sportowowy
chowawczą. Opiera się na  tzw. 
wartościach  chrześcijańskich 
i  nauce  społecznej  Kościoła. 



26  kwietnia  Szkołę  Podstawową  nr  1  odwiedziła  grupa  młodzieży 
duńskiej z  regionu,  który  ostatnio  odwiedzili  ustrońscy  rolnicy.  Po  SP 
1 oprowadzali  ich uczniowie klas siódmych i ósmych, którzy przy okazji 
mogli  sprawdzić  swoją  znajomość  języka  angielskiego.  Pieczę  nad 
wszystkim miały nauczycielki języka angielskiego Beata Bobola i Bogu
sława  Rożnowicz.  Podczas  spotkania  w szkole  nawiązały  się  nowe 
znajomości.  Umocnił  je  krótki  mecz  piłki  nożnej, a dnia  następnego 
dyskoteka, na którą  została zaproszona młodzież wraz z nauczycielami. 
Z duńskimi  gośćmi  spotkał  się  także  przewodniczący  Rady  Rodziców 
Władysław  Macura.  Duńczycy  przekazali  szkole  wiele  drobnych  pre
zentów,  jak  zeszyty,  ołówki,  długopisy,  tornistry.  Zaoferowali  swoją 
pomoc na przyszłość oraz zaprosili polskie dzieci do Danii. Obie strony 
były  bardzo  zadowolone  ze  spotkania  i mają  nadzieję,  że  nawiązane 
kontakty  będą  się umacniać i rozwijać. Z  rozmów  z młodzieżą  można 
było  wywnioskować,  że całkiem  inaczej  sobie  wyobrażali  Polskę. 
A  tymczasem  u nas  jest  bardzo  fajnie. W  Ustroniu  młodzi  Duńczycy 
mieszkali  w hotelu  „Muflon" .  (MD) 

ćr  * ær 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

23 kwietnia  1994 r. 
Elżbieta Mitręga,  Ustroń  i Krzysztof  Mojeścik,  Brenna 

Ar   ćr 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Karol  Balcar,  lat  80,  ul.  Chałupnicza  23 
r   ćr 

Przed  3 Maja wokół  pomnika  trwały  gorączkowe  roboty  porządkowe 
i remontowe.  Fot.  W.  Suchta 

ćr   £r 
Polski  Klub  Ekologiczny  Koło  w  Ustroniu  zaprasza  na  spotkanie 

z  prof.  dr  inż.  Władysławem  Sabelą  z Politechniki  Częstochowskiej, 
poświęcone zagrożeniom  środowiska  naturalnego  ze strony  przemysłu 
hutniczego.  Spotkanie  odbędzie  się  12 maja  (czwartek) o godz.  17.00 
w sali  sesyjnej Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu. 

14  maja  (sobota)  PKE  zaprasza  na wycieczkę  przyrodniczą  do 
rezerwatów  flory stycznych  „Lasek  Miejski  nad  Puńcówką" i  „Lasek 
Miejski  nad  Olzą"  w  Cieszynie.  Poznamy  interesującą  historię  rezer
watów, ciekawą  florę  i aktualne zagrożenia  środowiska  przyrodniczego 
Lasków  Miejskich. 

Wszystkich zainteresowanych  zapraszamy na godz. 9.30. Spotykamy 
się  pod  pomnikiem  Mieszka  I (dojście  od  ul.  3  Maja  lub  ul.  Miarki 
i  Kraszewskiego). 

ær  * ær 

W dniu  27 kwietnia  ustalono  okoliczności i sprawców  włamania  do 
SP  1 i Zespołu  Szkół  Zawodowych  dokonanego  w  nocy z 17  na  18 
kwietnia.  Jednym  ze  sprawców  jest  16letni  mieszkaniec  Goleszowa. 
Został zatrzymany  w Olsztynie  podczas  sprzedaży  skradzionych  w  SP 
1 cegiełek na rozbudowę szkoły.  „Zarobił" w ten sposób około 4 min zł. 
Dalsze  czynności  wyjaśniające prowadzone  są  przez  ustrońską  jedno
stkę  Policji. 

Ci, którzy  od  nas odeszli: 

Ewa  Poloczek,  lat  85,  ul.  Ślepa  40 
Zuzanna  Gogółka,  lat  81,  ul.  Stalmacha  7 
Jan  Magierowski,  lat  57,  ul.  Grażyny  12 

KRONIK A  POLICYJNA 
22.4.94  r. 
O  godz.  16.25  na ul.  3  Maja 
kierujący  samochodem  marki 
Fiat  126p  mieszkaniec  Ustronia 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
na  prawidłowo  jadącym  samo
chodzie  marki  Polonez  doprowa
dzając do kolizji drogowej. Kiero
wcy  trzeźwi.  Na  winnego  nałożo
no  mandat  karny. 

23/24.4.94  r. 
W godzinach nocnych zostało do
konane włamanie do sklepu  AGD 
przy ul. Cieszyńskiej. Sprawcy do
stali  się  do  środka  po  wybiciu 
szyby  wystawowej  i  wynieśli ze 
sklepu  dwie  maszyny  do  szycia. 
Łączne straty oblicza się na  około 
6,5 min  zł. 

Tej samej nocy dokonano  włama
nia  do  samochodu  marki  Mer
cedes,  zaparkowanego  przy  Szpi

talu  Uzdrowiskowych  na  Zawo
dziu. Sprawca wybił szybkę  bocz
ną w samochodzie  i skradł z niego 
radiomagnetofon  marki  Pionier 
o  wartości  około  6  min  zł  na 
szkodę  mieszkańca  Oświęcimia. 

26.4.94  r. 
O  godz.  15.00  Komisariat  otrzy
mał powiadomienie o zgonie męż
czyzny w budynku przy ul. Graży
ny. Zmarły mieszkał samotnie, nie 
miał rodziny. Zgon nastąpił w po
koju  zamkniętym  od  środka.  Nie 
stwierdzono  udziału  osób  trze
cich. 

26/27.4.94  r. 
W  nocy  włamano  się  do  domu 
towarowego  „Krokus"  przy ul. 
Cieszyńskiej.  Sprawcy  wybili 
otwór  w drzwiach  oraz  zerwali 
kraty  od  strony  zaplecza.  Spene
trowali  cały  budynek.  Skradzio
ny  został  różnego  rodzaju to
war  o przybliżonej  wartości  100 
min  zł. 

STRAŻ  MIEJSKA 
27.4.  —  Po  otrzymaniu  zgłosze
nia  przeprowadzono  kontrolę 
terenów  położonych  przy  ul. 
Gościrad owiec.  Ustalono  za
śmiecenie  przy  jednej  z  posesji. 
Śmieci zostały natychmiast  uprzą
tnięte. 

Znaleziono 2 min zł, które wypad
ły z samochodu.  Ustalono  właś
cicielkę  pieniędzy  —  mieszkankę 
Godziszowa.  Zguba  została  od
dana. 

23/24.4.  —  Wspólny patrol z po
licją.  Wykryto  włamanie  do  sa

mochodu  marki  Mercedes na  Za
wodzi u oraz do  baru  „Utropek". 

25.4.  —  Sprawdzanie  terenów 
w Lipowcu, na których  nakazano 
przeprowadzić  porządki  podczas 
pierwszej  kontroli. 

26.4.  —  Kontrola  porządków  na 
posesjach  przy  ul. 3 Maja  od  ul. 
Partyzantów  do  ul.  Lipowej.  Na
kazano uporządkowanie 2 posesji. 

27.4.  —  Kontrola porządków na 
osiedlu  domków  jednorodzin
nych  przy  ul.  Wantuły  i  osiedlu 
Manhatan. Uwagi zostały przeka
zane  do  Spółdzielni  Mieszkanio
wej  „Zacisze". 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Zakład  Kąpielowy  zwany  później  Przyrodoleczniczym.  Jest  to  foto

grafia  rysunku  obiektu  z  początku  naszego  wieku.  Zakład  został 
wybudowany  w 1901  r. i  funkcjonował  na  tym  miejscu  do  1992 r. 
Muzeum  otrzymało  w  darze  od  Zakładu  Przyrodoleczniczego  kilka 
porcelanowych naczyń m.in. miednice i nocnik, wagę lekarską  oraz wiele 
dokumentów:  dawne  statuty,  księgi  protokołów,  foldery  reklamujące 
Ustroń.  Inicjatorem  przekazania  tych  cennych  materiałów  do  Muzeum 
był pan Zdzisław Pokorny, dyrektor administracyjny Szpitala  Uzdrowis
kowego, a materiały  przechowywała przez wiele lat długoletnia  pracow
nica  Zakładu  Przyrodoleczniczego,  mieszkająca  nadal  w  tym  obiekcie 
pani  Janina  Chroboczkowa.  Serdecznie  dziękujemy. 

PODZIĘKOWANI E 
Dzieci  z  Ośrodka  RehabilitacyjnoWychowawczego  w  Ustroniu 

Nierodzimiu  dziękują  za  sponsorowanie  turnusu  rehabilitacyjnolecz
niczego  oraz  bardzo  życzliwe  przyjęcie:  pp.  Piotrowi  i Irenie  Kiecoń, 
Adamowi Kędzierskiemu, Michałowi Bożkowi, Teresie Mokrysz, Krys
tianowi  Mężyk.  Dzięki  Państwa  pomocy  możemy  w  lepszej  kondycji 
powitać  lato. 
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gmuntem Wyrobą.  Przybył  też 
eksploatujący  wysypisko  szef 
„TrosEko"  Leon  Troszok. 
Pokazał  on skąd  bierze się 
wyciek.  Jego  zdaniem  jest to 
woda  przepływająca  pod  cza
szą  wysypiska  wcześniej  ście
kająca  sporym  strumyczkiem 
z  urwiska  nad  wysypiskiem. 
To,  iż wyciekająca woda  cuch
nie bierze się stąd, że pod  czaszą 
wysypiska  znajdują  się  śmieci 
składowane  tam  w  latach  sie
demdziesiątych  i  osiem
dziesiątych. O wypowiedź  na 
temat  wycieku  poprosiliśmy 
Z.  Wyrobę.  Powiedział  on: 

Na  podstawie  przeprowa
dzonej  wizji  stwierdziłem,  ze 
wyciekająca  z  obwałowania 
wysypiska  woda,  jest  wodą 
z  opadów  atmosferycznych. 
Wody  opadowe  spływające  po 

skarpach  w  kierunku  wysypis
ka,  infiltrują  w  głąb  pod  jego 
szczelną  czaszą  wypływając 
w  miejscu  najkorzystniejszym, 
w  tym  wypadku  u podnóża  ob
wałowania.  Wypływające  wo
dy  nie mają  kontaktu  z  wodami 
gromadzącymi  się  w  szczelnej 
czaszy  wysypiska,  które  są 
ujmowane  odpowiednim  syste
mem,  gromadzone  w  szczelnym 
zbiorniku  i systematycznie  wy
wożone  do oczyszczalni  ście
ków.  O  tym, że  podwójne 
uszczelnienie  wysypiska,  dwie 
warstwy  bimatizolu  plus  4,5  cm 
warstwa  asfalto  betonu,  nie 
uległo  uszkodzeniu  świadczy 
fakt,  że w czaszy  wysypiska 
gromadzi  się  woda, a w  przypa
dku  opadów  atmosferycznych 
jej  poziom  podnosi  się,  co  dobi
tnie świadczy,  że  woda nie  znaj
duje  ujścia.  Od  początku  roku 
wywieziono  z czaszy  wysypiska 
2000  m3  wód  odciekowych. 

Wojsław  Suchta 

Woda  w czaszy  wysypiska.  Fot  W. Suchta 

Listy  da redakcji 
12 kwietnia  1994r. odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze  ZNP 

sekcji  emerytów.  Bałam  się  pójść  na  to  zebranie,  bo przeżyłam  wiele 
podobnych, a organizm  ludzki  po  osiemdziesiątce  sprawia  wiele nie
spodzianek  nie  nadających  się  do publicznych  wystąpień.  Tymczasem 
prezes Koła kolega Zwardoń w kilku zdaniach powiedział co robili  przez te 
cztery lata, ile pieniędzy mieli, ile wydali i koniec. Że można w taki prosty 
sposób przedstawić  taki  szmat  zrobionej roboty,  konkretnej  roboty,  bez 
podkreślania —  ile myśmy  to mieli pracy,  ile godzin straciliśmy  na  to, 
a przecież są to nieodpłatne godziny  itd. Kol. Zwardoń,  to tu, to tam, nie 
siedzi, a przecież jego serce też już  sfatygowane,  wymaga remontu. A  kol. 
Binek też znany z tego, że wszędzie pomaga. Koleżanki Pasterna i Kozieł 
też wciąż są w ruchu. 

I koniec zebrania rozeszliśmy się. Dopiero w domu w ciszy i samotności 
rodzą się refleksje. Kochani koledzy, przepraszam  Was bardzo, że nikt nie 
podziękował Wam za ten czteroletni trud, że nie pomyślano o kwiatku dla 
koleżanek  i malej pamiątce  dla  kolegów. 

Należę do ZNP  od 1928 r. To wiele lat. Ostatnie 8 lat przed emeryturą 
byłam w Zarządzie  Głównym ZNP  w sekcji  Opieki nad Dzieckiem.  Ale 
w ciągu tych długich lat nie zaznałam nigdy tyle dobrego, tyle troski i opieki 
co właśnie od kolegów, właśnie tego Zarządu Koła Emerytów. W samotno
ści  każdy  odruch dobroci bardzo  się  odczuwa.  Te  paczki  przynoszone 
z różnych okazji  ważne były nie ze  względu na zawartość, ale dlatego, że 
0 mnie pomyślano, że dla mnie kupowano, pakowano i dźwigano. Tyle trudu 
dla mnie, właśnie dla mnie. Bardzo sobie to cenię, bardzo Wam dziękuję 
1 przepraszam, że sama nie podziękowałam na zebraniu. 

Józefa  Jabczyńska 

DYTK O  W  KLUBI E 
25  kwietnia  w  ramach 

ustrońskiego  Klubu  Propozy
cji w oddziale muzeum  Zbiory 
Marii  Skalickiej  odbyło się 
spotkanie  z Tadeuszem  Dyt
ko,  pochodzącym  z  Ustronia 
autorem  powieści  „Duch  ry
cerza",  który  wygłosił  prelek
cję  „182  dni  w  Błękitnym  Be
recie  na  Wzgórzach  Golan". 
Gość  opowiadał o swoim  po
bycie  na pograniczu  syryjs
kolibańskim  z  misją  pokojo
wą  ONZ. T.  Dytko  był  człon
kiem  16 zmiany polskiej. Swo
je  opowiadanie  urozmaicił 
prezentacją  amatorskich fil 
mów,  na  których  Dytko 
utrwalił  krajobraz  Syrii,  tam
tejszych  ludzi i miast  oraz  ży
cie  obozowe  polskich  żołnie
rzy.  Na  spotkanie  przyszedł, 
po  przeczytaniu  w  naszej  ga
zecie  zaproszenia  na  nie,  Ro
man  Biernat  — mieszkaniec 
Ustronia,  który  także  pełnił 
służbę  wojskową  w  kontyn
gencie  ONZ  na  Wzgórzach 

Golan.  Był członkiem  32 
zmiany  na  przełomie  89 i  90 
roku.  Przyniósł  różne  pamią
tki ,  między  innymi  błękitny 
beret,  albumy  ze zdjęciami, 
a  także  medal,  który  dostaje 
każdy  członek  kontyngentu 
ONZ,  po  zakończeniu  służby. 
R.  Biernat  pełnił  swoją  służbę 
jako  kierowca.  Obaj  panowie 
przyznali,  że  służba  na  Blis
kim  Wschodzie  jest  trudna, 
głównie  ze  względu  na  skraj
nie  odmienne  warunki  klima
tyczne  i silny, gorący wiatr. T. 
Dytko  wspomniał  również 
o  innych  misjach  pokojowych 
O NZ  w zagrożonych  rejonach 
świata,  m.  in.  w Kambodży, 
Jugosławii,  Iraku.  Misje  te  są 
trudne  głównie  ze  względu  na 
bliskość  działań  wojennych 
lub  możliwość  ich  wybuchu. 
Na  zakończenie  prelekcji,  zg
odnie z miłym  zwyczajem  pa
nującym w  Klubie  Propozycji, 
T.  Dytko  otrzymał  akwarelę 
Bogusława  Heczki.  (MD) 

4  maja  to  dzień  św.  Floriana  —  patrona  hutników  i straża
ków.  Tradycje  obchodów  tego  święta  sięgają  w  Ustroniu 
połowy  XIXw .  Oto  co  pisze  na  ten  temat  Józef  Chlebowczyk 
w  monografii  dotyczącej  Kuźni:  „ Z  biegiem  czasu  tradycyjnie 
obchodzono  dzień  św.  Floriana  —  patrona  hutników.  W  1848 
roku dyrekcja ufundowała dla załogi  specjalny sztandar z wyha
ftowaną  sylwetką  świętego.  W  trakcie  obchodów  występowali 
robotnicy w specjalnych uniformach, również kupowanych  z ich 
własnych  wpłat  oraz z kar  pieniężnych,  nakładanych  na  nich 
przez  kierownictwo  huty  w drodze  administracyjnej. W tym 
dniu  (...)  zbierali  się  przy  fabryce  maszyn  i  przy  dźwiękach 
kapeli werkowej  udawali  się do  kościoła  katolickiego,  następnie 
maszerowano  do  Kuracyjnego  Zakładu.(...)  Tu  kapela  zagrała 
hymn  cesarski,  występował  z  krótkim  przemówieniem  hut
mistrz  w imieniu  robotników  przemówił  mówca  ze Żmija 
—  regimentu  (jak  szyderczo  nazywano  umundurowanych), 
dziękując zarządcy  i wszystkim  panom  arcyksiążęcym  za  to,  że 
starali  się o pracę  i chleb,  prosząc  aby  i na  przyszłość o nas 
pamiętali.  (...)  Następowało  rozdzielenie  zafundowanego  przez 
zarząd  huty  piwa  bez  „zagryski"  (zakąski), w  ogrodzie  przy
grywała  kapela".  (ls) 

Fol  W. Suchta 
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WYBORCZ E  POROZUMIENI E 
Mimo, że do wyborów samorządowych pozostało jeszcze ponad miesiąc 

czasu, temperatura przedwyborcza rośnie. Zawiązują się koalicje i poro
zumienia.  Z  inicjatywy  radnych  obecnej   kadencji  zawiązane  zostało 
„POROZUMIENI E  DLA  USTRONIA" ,  które  przekazało  nam tekst 
zamieszczony  poniżej. 

Zbliża  się koniec  kadencji  Rady  Miejskiej. Wkrótce  nowe  wybory. 
Mieszkańcy  zaczynają  więc zapytywać,  kto  zasiądzie w nowej Radzie 
i  jaki  program  ta  nowa  Rada  będzie  realizować.  Pojawiają  się  też 
pierwsze oceny pracy dotychczasowej Rady. Chociaż tę ocenę najlepiej 
pokażą najbliższe wybory, to nawet one nie podważą  faktu, że te cztery 
ostatnie  lata  były  okresem  ciężkiej pracy.  Jasne jest,  że nie  wszystko 
udało się tak jak to sobie na początku kadencji zakładaliśmy. Myśleliś
my,  że  zrobione  zostanie  węcej,  być  może  niektóre  rzeczy  inaczej. 
Jednak porównując się z innymi gminami można stwierdzić, że w sumie 
Ustroń  przez  ten  czas był  miastem  sukcesu  i marszu  do przodu  a nie 
klęski  i  rozczarowania. 

Chcielibyśmy żeby prace, które Rada w tej kadencji rozpoczęła, były 
kontynuowane,  zwłaszcza,  że wiele jest jeszcze do  zrobienia  i  dokoń
czenia.  Pamiętać  przy  tym  trzeba,  że  jesteśmy  uzdrowiskiem  i miej
scowością  wypoczynkową  a  to  zobowiązuje.  Przyszłej  Radzie  nie 
zabraknie  więc  pracy  nad  poprawieniem  stanu  dróg,  chodników, 
budynków komunalnych, czystości, nad utrzymaniem zieleni itd. Trze
ba  też  dokończyć  tę  jakże  kosztowną  choć  nieefektywną  inwestycję 
kolektora sanitarnego, aby wszystkie budynki mogły byćpodłączone do 
kanalizacji. Wiemy wszyscy, że miasto nasze pilnie potrzebuje nowego 
układu komunikacji, w tym oczywiście dokończenia obwodnicy. Na to 
potrzebne są jednak pieniądze z budżetu państwa, a więc trzeba je będzie 
wyegzekwować. 

Powstaje pytanie jak  wybrać  Radę,  które  podejmie takie działania? 
Naszą propozycją jest „POROZUMIENIE DLA USTRONIA" czyli 

koalicja poza partiami, poza wyznaniami i poza podziałem na tych stela 
i nie stela. Taką koalicję chcemy stworzyć,  w  niej znaleźć kandydatów na 
radnych  i z nią  wystąpić w wyborach. 

Budujmy wspólnie takie porozumienie! Na pewno uda nam się razem 
wyłonić  ludzi  rozsądnych,  otwartych  i  bez  zabagnionej  przeszłości 
— ludzi  godnych  bycia  radnymi  w  Ustroniu. 

Ustroń,  28.4.1994  Zygmunt  Białas,  Włodzimierz  Chmielewski,  Hen
ryk  Gaś,  Włodzimierz  Głowinkowski,  Andrzej Si
kora,  Lesław  Werpachowski 

22  kwietnia  obchodzony  jest  jako  Dzień  Ziemi.  Z  tej  okazji 
w  sobotę  23  kwietnia  przy  pięknej  pogodzie  uczniowie  szkół 
podstawowych  z Nierodzimia, Lipowca, Polany  i centrum  Ustro
nia  porządkowali  ustrońskie  potoki,  brzegi  Wisły  oraz  tereny 
wokół  swoich  szkół.  Zebrane  śmieci  wystawiane  były  w  niebies
kich  workach  foliowych  przy  drodze  skąd  zabierano  je  na 
wysypisko śmieci. Zebrano  około 40 m3 śmieci. Również z okazji 
Dnia  Ziemi  ustrońscy  członkowie  Polskiego  Klubu  Ekologicz
nego  przeprowadzili  akcją  sadzenia  drzewek  w  Dobce. 

USTROŃSCY 
TWÓRC Y 

ANDRZEJ  PIECHOCKI  uro
dził się 15  marca  1946  r. w Będzinie. 
Z  wykształcenia  jest  leśnikiem 
i  nauczycielem.  Jego  przygoda 
z rzeźbą  zaczęła  się w czasach  gdy 
był  nauczycielem  w  ustrońskiej 
Szkole Leśnej. Jak  sam  wspomina 
na  co  dzień  obcował  z  drzewami 
— ścinał je, sadził — zauroczył się 
ich pięknem. Wtedy to zaczął z dre
wna wydobywać kształty ze swoiś
cie pojętą  estetyką,  ale  tak  by  nie 
zatracić istoty drewna. Te początki 
rzeźbiarstwa  to  koniec  lat  sześć
dziesiątych.  Jego  zainteresowania 
artystyczne  poszerzały  się.  Przez 
pewien  czas zajmował się  snycers
twem,  nawet  zawodowo.  Obecnie 
już  tylko  amatorsko.  W  latach 
198487 prowadził  pracownię  rze
źbiarską  w ustrońskim  amfiteatrze 
w  ramach  Ogniska  Pracy  Pozasz
kolnej.  Dzieła  jego  uczniów  zys
kiwały  uznanie  m.  in.  na  dorocz
nych  konkursach  „Koroneczka". 
Z rzeźbami A. Piechockiego, które 
były  nagrodą  publiczności  wyjeż
dżali z Ustronia ulubieńcy Festiwa
lu  Piosenki  Czeskiej  i  Słowackiej. 
Podejmował się  zadań nietypowych 
jak  np.  rzeźbienie  na  oczach  wi
dzów postaci górala podczas Tygo
dnia Kultury Beskidzkiej. Prace A. 
Piechockiego  można  zobaczyć 
w  DW  „Barbara",  w  bibliotece 

w Wiśle, galerii „Goje". Większość 
znajduje  się  w  zbiorach  prywa
tnych,  głównie w  Belgii  gdzie rze
źbiarz  przebywał  kilkakrotnie.  Je
dna z jego większych rzeźb znajduje 
się w Nawsiu na Zaolziu u znanego 
poety Władysława Młynka. A. Pie
chocki  wspomina, że rzeźba ta zo
stała nabyta drogą handlu wymien
nego przez grupę plastyczną  „Brzi

my" jako prezent na „pięćdziesiąt
kę"  W.  Młynka.  Dostarczeniem 
rzeźby na  Zaolzie w stanie wojen
nym zajął się WOP. 

A.  Piechocki  prezesuje  grupie 
plastycznej „Brzimy", która została 
reaktywowana w wersji ustrońskiej 
w  listopadzie  1993r.  Członkiem 
„Brzimów" jest  od  roku  1980. 

Czerwone drzewo A.  Piechockiego w DW  „Barbara" Fot.  W.  Suchta 

CHĘTNI  DO  POMOCY 
Zarząd  Towarzystwa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi 

w  Ustroniu  poszukuje  chętnych  do  pomocy  przy  zorganizowa
niu  tradycyjnej imprezy  „Dzieci  dzieciom".  Najbliższe  zebranie 
robocze  odbędzie  się  10 maja  1994  r.  o  godz.  17 w  sali  sesyjnej 
UM .  Jeżeli  dysponujecie  Państwo  chwilą  wolnego  czasu,  to 
zgłoście  się  na  zebranie.  Robimy  to  dla  waszych  dzieci. 
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Ogłoszenia  drobne 

Pilnie  sprzedam  rower  górski 
—  2,5  min,  ul. Jaśminowa 28 
(wypożyczalnia  kaset). 

Wynajmę lub kupię garaż w okoli
cy  os.  Centrum.  Zgłoszenia na 
adres  os.  Centrum  1/15. 

Komfortową will ę w Ustroniu  lub 
okolicy  zdecydowanie  kupię.  Teł. 
grzecznościowy  Ustroń  3698. 

Do  wynajęcia pokój z używalnoś
cią kuchni  i łazienki, płatne za rok 
z  góry.  Ustroń,  ul.  Daszyńskiego 
40. 

FUH  „Capri"  —  Pośrednictwo 
w  Obrocie  Nieruchomościami, 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  40 
poszukuje  do  kupna  na  terenie 
Ustronia  i  okolicy:  działek  bu
dowlanych  do  10  arów,  miesz
kań,  lokali  sklepowych  oraz  do
mów. 

TAK

UCHWAŁ A  NR  LIV/384/94 
Rady Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia 8 kwietnia  1994 r. 

w sprawie  przeprowadzenia  referendum  gminnego. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 iart.  13 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990r. 
o  samorządzie  terytorialnym  (Dz.U.  Nr  16,  poz.  95  z późn.  zm.) 
w  związku  z art.  5 i art.  6 ustawy  z dnia  11  października  1991 r. 
o  referendum  gminnm  (Dz.  U.  Nr  110, poz.  473) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 

u c h w a la 

§1 
1.  Przeprowadzić  łącznie  z  wyborami  samorządowymi  referendum 
gminne  w  sprawie  samoopodatkowania  mieszkańców  miasta  w  celu 
pokrycia  części  kosztów  związanych z wywozem  odpadów  komunal
nych  z  terenu  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń. 
2.  Wysokość  opłat  będzie  ustalana  jeden  raz  w roku  przez  Radę 
Miejską na podstawie kosztów wywozu  odpadów  komunalnych  pono
szonych  przez  miasto  po  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  i  po 
zastosowaniu współczynników dostosowanych do poszczególnych  mie
szkańców.  Natomiast  dla  domków  campingowych  i  letniskowych 
opłata  będzie  obliczana  na  podobnej  zasadzie  dla  każdego  obiektu. 
3.  Opłaty będą  pobierane w terminach  płatności podatku  od  nierucho
ności,  natomiast  od  mieszkańców  bloków  spółdzielczych i budynków 
ADM u  w  czynszu. 
4.  Ustala  się wzór  karty  do  głosowania  stanowiący  załącznik  nr  1 do 
niniejszej  uchwały. 
5.  W  przypadku  pozytywnego  wyniku  referendum  opłata  zostanie 
wprowadzona  z dniem  1 października  1994  r. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez  rozplakatowanie 
na  tablicach  ogłoszeń  na terenie  miasta  i  podlega  opublikowaniu 
w  Gazecie  Ustrońskiej  oraz  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Bielskiego. 

Załącznik  nr 1 
do  Uchwały  Rady Miejskiej 
Uzdrowiska  Ustroń 
nr  LIV/384/94 
z dnia  8 kwietnia  1994  r. 

HURTOWNI A PSP 
USTROŃ, UL. 3 MAJA 61, TEL 3214 

p o l e c a :  papierosy, 
napoje,  słodycze, 

opakowania  (kubki,  tacki, 
sztućce, worki  foliowe,  inne) 

MIECZYSŁA W KOTARSKI 
lekarz  specjalista  chorób dzieci 
przeprowadził  się  od  1.5.94  r . 

do  Ustronia,  Os.  Centrum  1/15 
Przyjmuj e  wizyty  lekarskie 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  2996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 
—  wystawa i sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze  nabytki 
—  Wojewódzka  Wystawa  Filatelistyczna  „ Z  biegiem  Wisły" 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku wgodz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00.  w sobotę w godz.  9.00—13.00,  w niedzielę  po  uprzed
nim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  2996 

czynne  od  wtorku  do  soboty  od  9.00 do  13.00 

Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 

Galeria  na Gojach  B. i K.  Heczko 
Ustroń,  ul. Błaszczyka  19 —  czynna  codziennie 

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy " 
—  wystawa  stała  CIR  —  Rynek 7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  3244) 
zajęcia stałe w kołach zainteresowań  i zespołach artystycznych,  rytmika, 
języki  obce,  informatyka,  taniec  towarzyski  i  współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie. 

Klub  Propozycji: 
9.5.1994  r.  Włodzimierz  Gołkowski  —  „Moj e  lata  w Ustroniu" 
godz.  17.00  Oddział  Muzeum  —  Zbiory  Marii  Skalickiej 
poniedziałek 

Sport: 
7.5.1994  r.  Mecze o mistrzostwo  Ligi  Juniorów i Trampkarzy 
sobota  Kuźnia  Ustroń  —  Chybie  —  Stadion  KS  Kuźnia 
godz. 930  „Trampkarze" 
godz.  11.00  „Juniorzy 

HURTOWNI A 
PIWA 

I  NAPOI 
ul.  Daszyńskiego  26 

(były  Ruch) 
^ajyrcŁST.CŁ 

Dowóz  towaru  na 
miejsce bezpłatny 

Fot.  W.  Suchta Awaria. 
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15 kwietnia  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  otwarto  wystawę 
filatelistyczną  zorganizowaną  z  okazji  konkursu  młodzieżowego  „ Z 
Biegiem Wisły" . Jest już tradycją  organizowanie przez Polski Związek 
Filatelistyczny  corocznych  konkursów  tematycznych  dla  młodzieży. 
W ubiegłym roku było to kolejnictwo, w tym jest Wisła. Poza Ustroniem 
podobne prezentacje zbiorów znaczków przewidziano jeszcze w Płocku 
i  Gdańsku.  Na  uroczyste  otwarcie  do  Muzeum  przybył  zastępca 
burmistrza Tadeusz Duda, prezes Zarządu Okręgu PZF w BielskuBiałej 
Adolf  Halama,  naczelnik  Wydziału  Oświaty  i  Kultury  UM  Danuta 
Koenig, dyrektorka  SP1 Bogumiła  Czyż, dyrektor  ZSZ  Piotr  Szwarc, 
prezes  ustrońskiego  koła  ŚZŻ  AK  Bolesław  Szczepaniuk,  instruktor 
młodzieżowej komisji PZF w BielskuBiałej Stanisław Kudrys. Wystawę 
otworzył Stanisław Głowacki —przewodniczący Komitetu  Organizacy
jnego  Wystawy. 

Jak poinformował nas A. Halama zebrano zbiory i kwalifikowano je 
do  wystawy  na  podstawie  regulaminu  I  stopnia  Międzynarodowej 
Federacji Filetalistycznej. W ocenie bierze się pod  uwagę podejście do 
tematu,  oryginalność  i  plan  zbioru.  W  sumie  zaprezentowano  21 
zbiorów  młodzieżowych  i  6  zbiorów  dorosłych  filatelistów  z  Biels
kaBiałej,  Czernichowa,  Katowic,  Opola,  Skoczowa,  Andrychowa 
i oczywiście Ustronia. Z naszego miasta Adam Kwoczyński przedstawia 
zbiór  „Po  morzach  i  oceanachKrzysztof  Michalski  —  „Jak  Ikar 
w przestworzach",  Bogusław Zgondek —  „Historia  znaczkiem  pisana", 
Radosław Czyż — „Miasta z biegiem Wisły"  oraz dorośli Paweł Cieślar 
—  „ONZ"i   dwa  zbiory Aleksander  Bujok — „Folklor"   i  „Festiwale". 
—  Znaczek uczy, bawi, wychowuje. Uczy cierpliwości, gdyż zbiór  buduje 
się często przez kilkanaście  lat — powiedział  nam  A.  Halama. 

Z okazji wystawy zaprojektowany został specjalny datownik  i wyda
ny katalog, w którym  burmistrz  Kazimierz  Hanus pisze: 
„Zbieranie znaczków pocztowych jest  najpowszechniejszą formą  kolekc
jonerstwa.  Wśród szerokich  rzesz zbieraczy spotyka  się ludzi dorosłych, 
jak  i  dzieci  i  młodzież,  z  których  w przyszłości  wyrastają  prawdziwi 
entuzjaści ogarnięci pasją zbieractwa — ludzie szczęśliwi. Filatelistyka to 
również  ogromny  zasób  wartości  dydaktycznych  i  wychowawczych. 
Album ze znaczkami  to „podręcznik"geografi,  biologii, fizyki,  historii...., 
to po  prostu  encyklopedia  wiedzy  o  otaczającym  nas świecie.  To  tak 
pożyteczne  hobby rozbudza  instynkt  poznawczy,  jest  formą  zachowania 
pamięci  o przeszłych  czasach,  a  także  pozwała  zachowanie jej  przez 
przyszłe  pokolenia." 

Zaprezentowanie  zbiorów  znaczków  i wydanie  katalogu  było moż
liwe dzięki  sponsorom:  PSS  „Społem",  Wytwórni  Wód  Gazowanych 
„Ustronianka" ,  Zakładowi  UsługowoHandlowemu  „Kosta" ,  ciastka
rni  „Delicje" ,  i zakładowi  „Mokate" . 

Honorowy  protektorat  nad  wystawą,  którą  zwiedzać można  do  15 
maja, objęli: burmistrz K. Hanus i przewodniczący RM Zygmunt Białas. 

Od 22 do 24 kwietnia w DW „Beskidy" przebywała młodzież biorąca 
udział  w  półfinale  konkursu  filatelistycznego,  przebiegającego  pod 
hasłem  „Z biegiem  Wisły". Eliminacje przeprowadzone  były w trzech 
województwach: bielskim, katowickim i opolskim. W konkursie ocenia 
się zarówno przygotowane kolekcje jak i wiedzę filatelistyczną. Konkur
sowi, zorganizowanemu  przez  Polski  Związek  Filtelistyczny,  towarzy

Od  lewej: P. Szwarc, S. Głowacki, B. Czyż  i T. Duda. FoŁ  W. Suchta 

szyło  wiele  imprez  np.  konkurs  plastyczny  na  projekt  znaczka  po
cztowego. Podsumowanie tego konkursu  odbyło się 23 kwietnia w sali 
gimnastycznej SP1. W uroczystości, oprócz nauczycieli i dyrekcji SP1, 
wziął  udział  burmistrz  miasta  Kazimierz  Hanus,  proboszcz  parafii 
rzymskokatolickiej ksiądz kanonik Leopold Zielasko, członkowie PKF, 
naczelnik Poczty w Ustroniu Hanna Maciążek, instruktorzy młodzieżo
wi i uczestnicy półfinału. Gospdynią  spotkania  była  Maja Pawłowska 
absolwentka SP1, a obecnie uczennica II I  klasy LO im. M.  Kopernika 
w Cieszynie. W części  artystycznej wystąpił chór  szkolny  pod  kierun
kiem  Elżbiety Stanieczek  oraz  uczniowie  Katarzyna Mogielska,  Mag
dalena  Drózd, Anna  Pietrzak, Joanna  Prochaczek,  Jarosław  Strygner, 
Wojciech Andrzejewski i Grzegorz Matuszek, którzy recytowali wiersze 
Józefa  Węgrzyna.  Program  ten  został  przygotowany  przez  Teresę 
Pawłowską.  Po  występie uczniów  na  salę wkroczył  regionalny  zespół 
dziecięcy, działający przy Ognisku  Pracy  Pozaszkolnej w  Koniakowie 
„Mały Koniaków". Dali wspaniały pokaz tańców i pieśni  beskidzkich 
górali. Wciągnęli do wspólnej zabawy  zachwyconą  występem  publicz
ność.  Po  części  artystycznej  prezes  Zarządu  Okręgu  PZF  w  Biels
kuBiałej Adolf Halama wraz  z prezesem  Zarządu  Okręgu  w Katowi
cach  wręczyli  dyplom  Karolini e  Urbańczyk  z  kl.  VIb ,  jako  przed
stawicielce zwycięzców konkursu plastycznego. Oprócz niej wyróżnieni 
w  tym  konkursie  zostali  Magda  Szkaradnik  z  ki.  IVa  oraz  Andrzej 
Hawranek z kl. VIc. Wszyscy  są  uczniami  SP1. 
Ponad  to  Piotrowi  Szwarcowi,  byłemu  dyrektorowi  Państwowego 
Domu  Dziecka  w Dzięgielowie,  a zarazem  opiekunowi  Koła  Filatelis
tycznego wręczono brązową honorową  odznakę PZF za propagowanie 
filatelistyki  wśród  młodzieży.  Burmistrz  Ustronia  uhonorował  SP1 
ufundowaną  przez  niego  nagrodę  za  zorganizowanie  konkursu  plas
tycznego. Nagrodą  była  akwarela  Bogusława  Heczki. 

Finał konkursu  filatelistycznego będzie się odbywał  od  1  do  3 lipca 
w Tczewie. Jak nam powiedział Stanisław Kudrys instruktor młodzieżo
wy i jeden z organizatorów konkursu, młodzież powoli znów zaczyna się 
interesować filatelistyką, chociaż jest tyle innych możliwości wykorzys
tania  wolnego  czasu.  Filatelistyka  nie jest  tanim  hobby.  Nie  każdego 
młodego człowieka stać na powiększanie swych kolekcji o nowe znaczki. 
Mogą  jednak  tworzyć  swe  zbiory  w  oparciu  o  znaczki  będące 
w obiegu. 

(MD). 

Od  niedawna  w Muzeum  działa  punkt  filatelistyczny.  FoŁ  W. Suchta 

*   n a j t a ń s za  k o l o r o w a  k o s t ka  b r u k o w a 

—
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FoL  W. Suchta 

Informuje  się,  że  w  okresie 
wakacji  letnich  dyżury  pełnić 

będą następujące przedszkola: 
lipiec — Przedszkole nr  1 przy 
ul.  Partyzantów 
sierpień  —  Przedszkole  nr 
6  w  Ustroniu  Nierodzimiu. 

NADLEŚNICTW O  USTROŃ 
UL .  3  MAJ A  108 

zgłasza  do  przetargu  następujące  pojazdy: 
NYSA  T522  1989  r.,  zużycie  65%,35.700.00  zł  +  22  VA T 
Wózek  widłowy  spalinowy  DVH M  322TM  1983  r.,  zużycie 
75%,  35.000.000  zł  +  VA T 
Przetarg  odbędzie  się  w  14  dniu  roboczym  po  ukazaniu  się 
ogłoszenia  (licząc dzień  ogłoszenia  jako  pierwszy)  w  Nadleś
nictwie Ustroń,  ul. 3 Maja  108, godz. 9.00 w dniu  19.5.1994  r. 
Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  do  wpłacenia 
wadium  w  wysokosci  10 procent  ceny  wywoławczej  w  Kasie 
Nadleśnictwa  Ustroń  najpóźniej  w  przeddzień  przetargu 
18.5.1994  r.  godz.  12.00. 
W  przypadku  nie  dojścia  do  skutku  I  przetargu  II  przetarg 
odbędzie  się w  tym  samym  dniu  o  godz.  12.00. 
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo  unieważnienia  przetargu 
bez  podania  przyczyny. 
Zastrzeżenie, że wadium  przepada  na  rzecz sprzedawcy, jeżeli 
żaden  z  uczestników  licytacji  nie  zaoferuje  ceny  nabycia 
równej  co  najmniej  cenie  wywoławczej. 

Roztomili  ustróniocy 
Słyszeliście,  ludkowie,  złoci,  co się  to łostatnio  porobiło?  Na  dyć 

tydziyń  tymu  głosili  w telewizorze,  że jednómpaniczke  zrobili  tym, 
wiycie,  wiceministrym  w  tym,  jako  to  nazywajóm,  Ministerstwie 
Obrony.  Pomyślcie  se,  widzioł  to  świat,  coby  paniczka  wojokóm 
rozkazowała?  Isto  óna musi  być fest  energiczno,  że  tam  na  wyrchu 
uznali,  że  óna se na  takij  posadzie  do  rady.  Jyny  tak  mi  sie z do,  że 
óna  teraz  bydzie  musiała  dobrze  dowaćpozór,  coby  se nie  pomylić 
tych,  wiycie,  slóżbowych  obowiónzków,  z obowiónzkami  dómowy
mi  i coby  swoimu  panoczkowi  nie  zaczyła  rozkazywać  jak  jakimu 
wojokowi.  Na  dyć dómapanoczek  miołby  mieć  wyrch.  Nó,  nie  taki 
wyrch,  coby  rozmaicie  z paniczkóm  nagrowoł,  ale  dyć  przeca  to 
panoczek  je  tóm,  jako  to  nazywajóm,  głowom  rodziny.  A jak  sie 
rozchodzi  o to  wojsko,  to nie  wiym,  czy  kaj  na świecie  paniczka  je 
wiceministrym  obróny,  tóż  zaś  by dymy  w  czymsikej  piyrsi. 

Jak  by  sie jeszcze  rozchodziło  o politykę,  to  przeca  półdrugo 
tydnia  tymu  w  sobotę  sie  złóńczyły  do  kupy  ty  dwie  partyje, 
0  kierych  sie już  downo  słyszało,  że  sie  chcóm  złóńczyć.  Nikierzi 
bydóm  mieli  skyrs  tego  moc  rozmyślanio,  a  gor  teraz  przed 
wyborami  do  gminy,  kiere  bydóm  na  prziszły  miesiónc. 

Tóż  widzicie,  że  w polityce  fórt  sie cosikej  zmiynio,  a  najwiyncyj 
lostudy  z  tym  majóm  szkolnicy,  bo  sie  muszóm  o  tym  wszyckim 
uczyć.  Nó,  najwiyncyj  nauki  majóm  teraz  ci  młodzi,  kierzi  łoto 
kole  dziesióntego  bydóm  zdowali  te, jako  sie  to  nazywo,  maturę. 
Tóż  im  też pieknie  winszujymy,  coby jak  najlepiej  te maturę  zdali 
1 coby  sie  im  to  wszycko  nie  pobałuszyło,  bo  telkowne  wieca  sie 
pozminiały.  Całe  szczynści,  że  teraz  były  ty  trzi  dni  wolnego,  tóż 
młodzi  sie  mógli  fest  poluczyć. 

W  ty  dni  wolne jak  kiery  nimioł  nic  inszego  zaplanowane,  to  se 
móg  poczytać  te  ksiónżke,  kierom  niedowno  wydrukowali  jed
nymu  ustrónikowi,  kiery  teraz  w Krakowie  miyszko.  Podle  tytułu 
to by miało  być o rycerzach,  ale wiycie, jakby  tak  kiery  te  ksiónżke 
przeczytoł  i  myślol  by  se,  że  to  je  wszycko  prowda,  co  tam  je 
napisane,  tóż  by  mu  włosy  na  głowie  stanyły  i  isto  by  sie  boł  do 
Ustrónio  przyjechać,  skoro  tu jyny  strzylajóm  i  rozmaicie  kóm
binujóm.  Ale  ta ksionżka  to jyny  je  tako  bojka,  jakich  teraz  je  po 
ksiyngarniach  na  kila  i  wszycki  na jedno  kopyto. 

Tyn  ustróniok  z  Krakowa  półdrugo  tydnia  tymu  przijechoł  do 
Ustronia  i  łopowiadoł,  jako  w siedymdziesióntych  rokach  słożył 
we wojsku  na  tym, jako  to nazywajóm,  Bliskim  Wschodzie.  On  też 
snoci  napisoł  ksiónżke  o  naszym  lotniku  ustróńskim,  Janku 
Cholewie.  Ciekawe,  kiedy  te  ksiónżke  wydrukujóm.  Aspóń  by  se 
ludzie,  jak  jóm  bydóm  czytać,  o  Ustroniu  spómnieli  i może  by  też 
ustróniocy  co  mieli  z  tego. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) trafia na kamień 4) szał, brak  opamiętania 6) 
występ  „wymuszony"  przez  publiczność  8)  spada  z  jasnego 
nieba 9) kocie słowo 10) mecenas, opiekun  11) bogini mądrości 
12) człowiek niesprawny 13) kapelusz i państwo 14) ciżba, tłum 
ludzi 15) rosi z nieba 16) nie ma głosu 17) zestaw kart do gry 18) 
pierwsza kobieta  19) składnik  powietrza 20) wawelski  skonał 
w Wiśle 
PIONOWO: 1) lotnik  — samobójca 2) szermierz 3) wiodą  do 
piekieł 4) rodzaj nawozu  azotowego  5) piękno,  czar  6) wyraz 
przeniesiony z jęz. obcego 7) Carlos, znakomity gitarzysta  11) 
kolczaste drzewo  13) mały pal  14) dawny  podatek  drogowy 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu. Na  odpowiedzi  czeka
my do  22 maja. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr   14 
KWIECIE Ń  —  PLECIE Ń 

Nagrodę  wylosowała  Emilia Cicociala  z Ustronia,  ul. Traugutta  15. 
Zapraszamy do  Redakcji. 

1D0 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy  100 tysięcy  100 tysięcy 

GAZETA 


