J a k duże jest pana gospodarstwo?
W tej chwili jestem już na rencie, gospodarstwo przepisałem
w 1986 r. na syna. Jest tego 10 ha i d o tego 3,5 ha dzierżawimy.
Czy pole jest jedynym źródłem utrzymania rodziny?
Oprócz tego, że wozimy mleko d o zlewni j a k o stali wozacy
i synowa pracuje w Lipowcu na otaczarni, to podstawą
utrzymania jest pole.
Jaki charakter produkcji przeważa w gospodarstwie?
Mlecznoopasowy, oprócz tego trochę świń. Jest to zbyt małe
gospodarstwo, by się specjalizować w jakimś kierunku. Poza
tym ziemia nasza to bardzo ciężkie iły. Głównie dlatego 6 ha to
pastwiska, a 4 ha pozostaje pod uprawy. W roku 1974 całe
gospodarstwo było drenowane, rok później ogrodzono pastwis
ka. Nam się t o opłacało, gdyż uznano, że mamy tu teren
podgórski i nie musieliśmy za to płacić w całości. Dlatego też
taki charakter naszej produkcji rolnej.
Od którego roku pan tu gospodaruje?
Urodziłem się koło „wapiennika" na Jelenicy. T u mieszkała
babcia. W 1955 r. przeprowadziliśmy się tu, do tego domu. Do
60 roku pracowałem jeszcze w spółdzielni odlewniczej, a potem
trzeba było się zdecydować i wziąłem gospodarstwo. Od tego
czasu tu mieszkam i pracuję. Ożeniłem się w 1961 r. a po 10
latach zmarła żona. Zostałem z dwójką dzieci — 3 i 7 lat. Były to
ciężkie lata. Trochę pomagała rodzina. Później syn skończył
szkołę rolniczą w Międzyświeciu, w 1985 r. ożenił się i teraz on tu
gospodaruje.
Czy w okolicy wielu jest gospodarzy, którzy żyją tylko z roli?
Tu przez okna widać granicę z Cisownicą. Jest tu zaraz obok
gospodarstwo, które obrabia sąsiad, bo właściciel nie miał już sił
pracować. Najbliższe większe gospodarstwa należą do Steca
i Wacławikowej. Można powiedzieć, że na Gojach nasze
gospodarstwo m a obecnie największą powierzchnię. Wielu
gospodarzy, tak jak ja, ze względu na wiek nie jest w stanie już
prowadzić gospodarstwa. U mnie syn zdecydował się przejąć
dorobek. Jest trochę narzędzi dawniej kupionych, dwa ciągniki
— przy dogodniejszych kredytach było możliwe się w to
zaopatrzyć.
Mieszka pan prawie pod Małą Czantorią. Czy odczuwacie tu
zanieczyszczenie środowiska. J a k to dawniej wyglądało?
Jest to podstawowy problem. D o tego dochodzą dziki niszczące
uprawy. Jednak najwięcej kłopotów dostarcza nam huta
w Trzyńcu. Czasem padający deszcz jest aż biały od zanieczysz
czeń. Poza tym smród. Wszystko to wpływa na trawę, którą je
bydło. Był taki okres, że nie mogliśmy odstawić mleka do
mleczarni, gdyż było kwaśne. T o znaczy było nadkwaszone.
Przywoziło się świeżo udojone mleko d o mleczarni, a tam się
okazało, że po opadach jest nadkwaszone. Dotyczyło to też
Cisownicy i Polany, czyli terenów podgórskich. Niżej w Koza
(dokończenie na słr. 2)

Fot. W. Suchta

Obchody święta 3 M a j a
rozpoczęło składanie kwiatów
pod pomnikiem przy ul. Par
tyzantów
przez
młodzież
szkolną w piątek 29 kwietnia.
Główne obchody odbywały
się 3 maja, a zapoczątkowało
je nabożeństwo w kościele
EwangelickoAugsburskim
i msza święta w Kościele Ka
tolickim. Następnie przenie
siono się pod pomnik przy
Ratuszu, gdzie p o odśpiewa
niu hymnu
państwowego,
wiązanki kwiatów złożyły de
legacje: Rady Miejskiej, Urzę
du i Zarządu Miasta, ks. pro
boszcz Leopold
Zielasko,
Związku
Kombatantów

Rzeczpospolitej i Byłych Wię
źniów Politycznych, Związku
Inwalidów Wojennych, Świa
towego Związku Żołnierzy
A K , Polskiego Związku By
łych Więźniów Politycznych
Więzień Hitlerowskich, Sto
warzyszenia
Kombatantów
Polskich Sił Zbrojnych na Za
chodzie,
Straży
Pożarnej
z Nierodzimia, Straży Pożar
nej Kuźni Ustroń oraz N S Z Z
„Solidarność" Kuźni Ustroń.
C o warte podkreślenia po de
legacjach oficjalnych kwiaty
pod pomnikiem składali też
mieszkańcy miasta, zdarzyło
się babcie z wnuczkami. Uro
czystość zakończyło odśpie
wanie Roty, p o czym koncer
towała orkiestra dęta K W K
„Pniówek" pod dyrekcją Ja
nusza Śmietany.

Nowo otwarty

w pawilonie handlowym na os. Manhatan, poleca:

— segmenty młodzieżowe
— segmenty pokojowe

od 4 300 000 zł
od 6150000 zł

— segmenty kuchenne

od 3 9 5 0 0 0 0 zł

— zestawy wypoczynkowe

od 4470000 zł

Ponadto fotele 1 i 2osobowe, biurka, narożniki kuchenne
i inne. Parkiety dębowe, bukowe, brzozowe. M o ż n a zama
wiać całe komplety mebli, bądź pojedyncze elementy.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
od 9.00—17.00, w soboty od 9.00 do 13.00

(dokończenie ze str. 1)
kowicach takich problemów rolnicy nie mieli. Przecież stąd widać
jak dymy ciągną tu z Trzyńca.
Mówi się, źe ostatnio z Trzyńca jest już o wiele mniej zanieczyszczeń.
Faktycznie od pewnego czasu to ustało. Na pewno dalej atmosfera
nie jest całkiem czysta, ale jest lepiej niż dawniej.
Jest pan również radnym. Na co najczęściej skarżą się pana wyborcy?
Pierwszym problemem było załatwienie drogi od ul. Pasiecznej do
ul. Cieszyńskiej. Chodziło ojej wykończenie. Teraz ta droga już jest,
za co jesteśmy wdzięczni. Wiele jest spraw bieżących, z których
najpoważniejszą jest chodnik przy ul. Cieszyńskiej. Droga ta jest
bardzo wąska i gdy mijają się dwa samochody, to nie ma już miejsca
dla pieszego. Chodzi, przede wszystkim o to, aby pobocze po
szerzyć, wyrównać i przynajmniej nawieźć drobnego klińca. Potem
to przewalcować. Zazwyczaj wszystkie sprawy bieżące staram się
załatwić bezpośrednio w wydziałach UM, a nie występować od razu
na sesjach RM. Ostatnio zdewastowano przystanek na Gojach
i mamy obiecane, że zostanie on wyremontowany. Nie wiem jednak,
czy na to się znajdą pieniądze. Tak samo jak na ten chodnik. Jest 400
min na drogi wojewódzkie, myślałem że z tego coś się da na jego
budowę, ale okazuje się, że pieniędzy tych na przebudowę poboczy
przeznaczyć nie wolno. Jest to chyba najruchliwsza droga w Ustro
niu nie posiadająca chodnika. A chodzą tu wszyscy, szczególnie
chodzi o bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły.
Jaki jest pana kontakt z wyborcami?
Spotykamy się na ulicy, rozmawiamy. Nie powstał tu komitet
osiedlowy, gdyż na zebranie przyszły tylko dwie osoby. Wiele
naszych spraw przejął na siebie Komitet Osiedlowy Centrum,
któremu przewodniczy Adam Heczko. W sumie to, że nie powstał
niewywołało jakichś większych szkód dla nas. Jak już mówiłem
większość problemów staramy się rozwiązywać na bieżąco.
Kończy się kadencja Rady Miejskiej. Jak pan ocenia jej działania?
Uważam, że Rada dobrze działa. Oczywiście powstają problemy,
ale moim zdaniem współpraca między radnymi i z Urzędem Miasta
jest dobra. Moim zdaniem tą współpracę między radnymi widać.
Każdy ma inne poglądy, każdy chce najwięcej uzyskać dla swojej
dzielnicy, ale wszyscy zdają sobie sprawę z ograniczeń finansowych.
Radni się już rozumieją i nie odgrywa teraz większej roli to skąd kto
przyszedł. Myślę, że co roku budżet miasta będzie się powiększał,
więc może kiedyś będzie można wykonać tyle, ile założą sobie radni
na początku kadencji.
Jest pan radnym PSL. Czy wasza partia liczy na sukces wyborczy 19
czerwca w Ustroniu?
Trudno to na razie określić. Wystawiamy na pewno najlepszych
kandydatów. Problemem jest, że nie wszyscy chcą się godzić na
kandydowanie. Wielu zdaje sobie sprawę, jak jest to niewdzięczna
rola. Gdyby wszystko dało się załatwić, to i kontakty z ludźmi
byłyby przyjemniejsze, a tak, gdy niewiele można spełnić, raczej
mają do radnego pretensje.
Łącznie z wyborami ma się odbyć referendum. Jaki przewiduje pan
wynik?

Gmina Brenna jako pierw
sza w naszym regionie wzięła
na swoje utrzymanie Szkoły
Podstawowe.
Administruje
nimi 3 rok. Szkoły pozytywnie
odczuwają tę zmianę.
*
*
Od ponad roku Teatr im.
Mickiewicza w Cieszynie jest
1 HoToło TIctrnńskfl

placówką miejską. Wcześniej
był drugą sceną Teatru w Biel
skuBiałej. W ub. roku odbyło
się 108 imprez, z udziałem 75
tys. widzów.
*
Towarzystwo Miłośników
Ogrodnictwa w Cieszynie roz
poczęło br. tradycyjnie od cy
klu szkoleń, które cieszyły się
dużym powodzeniem.
*
*
82 dni trwała ostatnia
— 108 z kolei kampania cuk
rownicza w Cukrowni Chy

Trzeba powiedzieć, że jest to bardzo dobry pomysł. Mieszkam
w dzielnicy gdzie sporo jest gospodarstw, w których w większości
zużywa się śmieci. Dlatego słyszę protesty, że referendum i podatek
śmieciowy nie są potrzebne. Staram się ludziom tłumaczyć, jakie
z tego będą korzyści, że skończy się podrzucanie śmieci. Wtedy
przyznają mi rację i widzą potrzebę takiego podatku. Tu, wzdłuż
naszej drogi, często rano stoją sobie podrzucone worki ze śmiecia
mi. Uważam, że to nie jest działanie naszych ludzi. Są to raczej obcy
tu przyjeżdżający. Uważam, że takie podatki od śmieci powinny być
wprowadzane wc wszystkich gminach. Wtedy skończy się problem
podrzucania, gdyż nikomu nie będzie się opłacało tego robić.
Przecież jeżeli zapłaci, to legalnie mu śmieci wywiozą i nie ma
potrzeby podrzucać komuś brudów. Największe problemy będą,
moim zdaniem, z odległymi gospodarstwami, gdzie nie dojedzie
śmieciarka. Generalnie jednak uważam, że ludzie na taki podatek
od śmieci się zgodzą. Ludzie liczą pieniądze, ale też proponowane
kwoty podatku nie są zbyt wysokie, a większość chce, by w Ustroniu
było czysto. Wszystko też będzie zależało od prawidłowej reklamy.
Może trzeba będzie wyjaśniać zasady referendum i potrzebę
podatku w szkołach i zakładach pracy.
Jaki pana zdaniem jest największy sukces tej Rady Miejskiej? Czym
się ta Rada może pochwalić?
Śmietnisko było najpoważniejszą inwestycją, ale też nie chcianą
przez mieszkańców Poniwca. Zrobiono przez te cztery lata trochę
dróg, trochę uporządkowano miasto. Wykonano też takie prace,
których nie widać, a pochłonęły sporo pieniędzy. Myślę, że ciągle
zbyt mało ludzi odwiedza Ustroń i w tym kierunku należy
w przyszłości działać.
Czy będzie się pan ponownie ubiegał o mandat radnego?
Żyję już teraz spokojnie. Widzę, że trzeba będzie zrezygnować
z aktywności społecznej ze względu na zdrowie. Nogi też już nie chcą
tak nosić jak dawniej. Swych wyborców w końcu kadencji chciał
bym przeprosić za wszelkie niedociągnięcia i podziękować za
wyrozumiałość.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

'.ąto**^
30 kwietnia na stadionie Kuźni Ustroń odbyły się zawody latawcowe,
zorganizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. „Maszyny" star
towały w dwóch kategoriach — latawców płaskich i skrzynkowych.
Drużynowo wygrała ekipa młodych modelarzy z SP6.
Fot. F. Bojda
bie. Wyprodukowano m.in.
ponad 20 tys. ton cukru bia
łego.
Kalendarz Skoczowski na
1994 r. ukazał się w nakładzie
2000 egzemplarzy.
*
*
Klub Abstynentów „Fami
lia" w Cieszynie uruchomił
Telefon Trzeźwości (24—000).
Korzystają z niego ludzie ma
jący problemy alkoholowe
oraz ich rodziny. Telefon do
stępny jest dla wszystkich

osób zainteresowanych pro
blemami alkoholizmu.
*
Koło Łowieckie „Jastrząb"
w Pruchnej gospodarzy w ob
wodzie o pow. 4150 ha. Sięga
on od Zebrzydowic poprzez
Dębowiec i Ochaby p o gminę
Strumień. Członków jest blis
ko 40.
*
Cieszyn został okrzyknięty
najlepszym samorządem 1993
r. na Podbeskidziu.
(nik)

Z opóźnieniem otrzymaliśmy informację z warszawskiej TV, że w czwa
rtek 12 maja o godz. 19.00 w programie II w cyklu „Małe Ojczyzny"
wyemitowany zostanie film o Ziemi Cieszyńskiej, w tym fragment
o Ustroniu.
Na ślubnym kobiercu stanęli:
Małgorzata Lajkert, Ustroń i Sławomir Klósko, Ustroń
Józefa Czerniakowska, Ustroń i Bogusław Sadlik, Ustroń
Joanna Adamkowska, Płock i Tadeusz Podżorski, Ustroń
Gizela Łomozik, Bładnice Dolne i Roman Pezda, Ustroń
Renata Ulłmann, Rybnik i Tomasz Wawrzyczek, Rybnik
Bożena Stekla, Ustroń i Roman Szturc, Ustroń
Maria Bartkowska BielskoBiała i Andrzej Kabziński, Warszawa
£r
tr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Zofia Kiecoń, lat 80, ul. Katowicka 221
Anna Śliwka, lat 80, ul. Daszyńskiego 4
Augustyna Jenkner, lat 80, ul. Nadrzeczna 33
Emilia Gruszczyk, lat 90, ul. Katowicka 241
Tir

*
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29/30.4.94 r.
W nocy dokonano włamania do
SP5 w Lipowcu. Sprawca wyrwał
kratę w oknie, po czym spenet
rował cały budynek szkoły.
Skradł 10 min zł. Koszty związane
ze zniszczeniami niewielkie.
30.4.94 r.
Około godz. 18.00 komisariat
otrzymał zgłoszenie od mieszkań
ca Ustronia o dokonanym na jego
osobie rozboju w dniu 29.4.94
w godzinach wieczornych. Zda
rzenie miało miejsce na osiedlu

29.04.94 r. — Wiga lokalna w jed 
nym z zakładów naprawy samo
chodów w Hermanicach. Przyczy
ną była skarga jaka wpłynęła do
UM na uciążliwości związane
z prowadzeniem zakładu. W wizji
uczestniczyli również pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska
UM.

w Hermanicach w rejonie baru
piwnego. Pokrzywdzony, wracając
do domu, został napadnięty i pobi
ty do nieprzytomności. Skradzio
no mu zegarek oraz portfel z pie
niędzmi i dokumentami. W wyni
ku podjętych działań rozpoznaw
czych zdołano wytypować i ustalić
dwóch podejrzanych o dokonanie
tego czynu. Obaj są mieszkańcami
Hermanie. Jednego ze sprawców
(nieletniego, 16 lat) przekazano do
Izby Dziecka w Bielsku. Drugi
został osadzony w areszcie KRP
w Cieszynie i doprowadzony do
prokuratora, który zastosował
wobec niego sankcję w postaci
aresztu tymczasowego.
30.04 i 1.05.94 r.— Kontrola tere
nów wzdłuż rzeki Wisły od ul.
Nadrzecznej do Nierodzimia. Po
moc w oznakowaniu i przygoto
waniu ogólnopolskiego biegu
przełajowego.
2.05.94 r. — Zabezpieczenie trasy
biegu przełajowego.
3.05.94 r. — Zabezpieczenie im
prez związanych z obchodami
święta 3 Maja.

Ze zbiorów Muzeum

Kilkanaście dni temu na Rynku wzdłuż postoju taksówek ustawiono
donice z ozdobnymi drzewkami iglastymi. Rynek, dzięki temu, zyskał
na wyglądzie.
ćr
ćr
Od 28 do 30 maja br. w Hajdunanas (Węgry) — mieście partners
kim — na zaproszenie tamtejszych władz przebywała delegacja Ustro
nia. W jej skład wchodzili: Kazimierz Hanus — burmistrz, Franciszek
Korcz — zca przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Bogusław Binek
— prezes Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych.
W czasie rozmów ustalono harmonogram działań na najbliższą
przyszłość. Uzgodniono, iż prowadzona będzie wymiana młodzieży
szkolnej, grup twórców kultury, grup emerytów (wypoczynek i leczenie
w wodach termalnych), a w dalszej przyszłości planuje się rozegranie
meczu piłkarskiego pomiędzy władzami partnerskich miast.
Delegacja zapoznała się z kompleksem basenów i zapleczem spor
towym Hajdunanas, jak również z hodowlą strusi, która przysparza
dewiz właścicielom, a miastu wiele sławy.
r * ćr
Nie zapomnieli o strażackim święcie uczniowie z Nierodzimia. Ich
wizyta w miejscowej OSP była okazją do wręczania kwiatów, życzenia
pomyślności. Wysłuchano informacji o sprzęcie, działalności i historii
nierodzimskiej OSP.
r
ćr
29 maja w budynku administracyjnym Szpitala Uzdrowiskowego
w ramach Muzycznych wieczorów przy świecach koncertowała Orkiest
ra Salonowa z Cieszyna pod dyrekcją Hilarego Drozda. Sala wypeł
niona była po brzegi, głównie przez kuracjuszy przebywających w Szpi
talu. Niestety z wybiciem godziny 18.00, czasu kolacji, widownia zaczęła
pustoszeć. Opuszczający koncert przeszkadzali pozostałym słuchaczom
i muzykom. W przyszłości organizując imprezy na Zawodziu w więk
szym stopniu należy liczyć się z rozkładem dnia kuracjuszy i wczasowi
czów.

100 lat temu w m a j u 1894 roku powstało K ó ł k o Śpiewackie
„ L u t n i a " R o b o t n i k ó w Fabryki Maszyn Arcyksięcia Albrechta
w Ustroniu. Chór i założona później orkiestra działały d o
I wojny światowej. Już w r o k u założenia rozpoczęto występy
publiczne, p o c z ą t k o w o w języku polskim i niemieckim, a p o
kilku latach tylko w języku polskim. Koncerty połączone były
z występami zespołów amatorskich.
O występach „ L u t n i " niejednokrotnie pisano w cieszyńskiej
prasie. N a przykład w „Gwiazdce Cieszyńskiej" nr 14 z 1909 r.
opisano występ „ L u t n i " na balu Towarzystwa Gimnastycznego
„ S o k ó ł " w Cieszynie: „ D o świetnego wyniku balu przyczyniła
się także wielce d o s k o n a ł a m u z y k a ustrońskiego towarzystwa
muzycznego „ L u t n i a " . Dzielna kapela grała nie tylko z po
dziwienia godną wytrwałością, lecz także co ważniejsza, zupeł
nie poprawnie, tak że mogła zadowolić nawet wybredne wyma
gania. (...) Ustrońska „ L u t n i a " jest towarzystwem naszym, bo
polskim i dlatego pod każdym względem zasługuje na popar
cie".
W numerze 73 tejże gazety zamieszczono informację o występie
„ L u t n i " w hotelu Lubojackiego w Ustroniu: „Towarzystwo
śpiewackie „ L u t n i a " w Ustroniu u r z ą d z a humorystycz
nowokalny wieczorek. W p r o g r a m wchodzą: śpiewy w miesza
nym chórze, monologi i kuplety, w końcu z a b a w a taneczna".
P o d o b n e informacje w prasie zamieszczano wielokrotnie.
O „ L u t n i " i innych ustrońskich chórach pisał Józef Pilch. Jego
artykuł n a ten temat zamieszczono w Kalendarzu Cieszyńskim
w 1987 roku.

O, którzy od nas odeszli:
Andrzej Sawkiewicz, lat 55, ul. Ogrodowa 5
Genowefa Szymańska, lat 77, ul. Lipowa 62

Gazeta Ustrońska 3

Dodatkowe atrakcje na mecie Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego.
Fot. W. Suchta

Każdy z kandydatów ubiegających się o mandat w Radzie Miejskiej
Ustronia będzie mógł bezpłatnie zaprezentować się na łamach Gazety
Ustrońskiej. Przyjęto następujące zasady:
1. Każdy kandydat może bezpłatnie zamieścić w Gazecie Ustrońskiej
tekst nie większy niż 7 wierszy znormalizowanego maszynopisu.
2. Kilku kandydatów może połączyć przyznane im miejsce w GU
i zamieścić jeden tekst większy, nie przekraczający jednak sumy wierszy
przypadających na poszczególnych kandydatów.
3. Wszelkie teksty przekraczające te ramy objętościowe zamieszczane
będą za dodatkową opłatą pokrywającą różnicę wielkości tekstu
i przyznanego miejsca w GU. Ceny w tym wypadku są takie jak za
ogłoszenia ramkowe nie niższe niż 100.000 zł.
4. Teksty można składać w redakcji Gazety Ustrońskiej w nieprze
kraczalnym terminie do 25 maja 1994 r.

W Gazecie Ustrońskiej 18/94 w rozmowie ze mną pt. „24 okręgi"
znalazło sę sformułowanie nie dość precyzyjnie oddające wymogi jakim
powinna sprostać osoba kandydująca do Rady Miejskiej. Mianowicie
znalazł się tam fragment:
„wybierać będziemy spośród kandydatów zameldowanych na pobyt
stały w Ustroniu."
Jest to stwierdzenie prawdziwe ale niepełne. O mandat radnego ubiegać
się mogą również osoby stale zamieszkałe w Ustrniu, a nie jest to
równoznaczne z wymogiem posiadania przez kandydata zameldowania na
pobyt stały. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 2298.
Czesław Gluza

3 maja na boisku Szkoły Podstawowej w Lipowcu odbyły się
VI Otwarte Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce zor
ganizowane przez Sekcję Lekkiej Atletyki L K S Równica, KS
Sprint BielskoBiała i SKS Promień. Walczono w czterech
kategoriach wiekowych juniorów i juniorów młodszych. Naj
wyżej skakali oczywiście najstarsi, a wśród nich Zbigniew
Górny p o k o n u j ą c poprzeczkę na wysokości 3,5 m. Drugie
miejsce zajął Grzegorz Krysta (3,40), a trzecie Grzegorz Gór
niok (3,20). W pozostałych grupach wiekowych osiągnięto
wyniki:
młodzicy 1979: 1. Wojciech Chrapek (3,00) 2. Krystian Żila
(2,70) 3. Sebastian Tomaszko (2,00)
młodzicy 1980:1. Marcin Janeczek (2,40) 2. Dominik Tomiczek
(2,20) 3. Cezary Kędzierski (2,00)
młodzicy 1981: 1. Łukasz Staniek (2,20) 2. Przemysław Janik
(1,50) 3. Grzegorz Waluś (1,40)
Atrakcją zawodów było to, że po raz drugi w Polsce w konkursie
skoku o tyczce brały udział dziewczęta, podopieczne M a r k a
Konowała. D o konkursu przystąpiło 7 dzielnych dziewcząt.
Najwyżej poszybowała nad poprzeczką Monika Staniek, druga
była Agnieszka Frycz. Trzecie miejsce zajęły Katarzyna Heller
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Tegoroczne wybory do samorządu lokalnego wręcz obligują Spół
dzielnię Spożywców do aktywnego jej włączenia się w kampanię
wyborczą. Sprawiło to kilka przyczyn.
Na przestrzeni 75 lecia istnienia PSS, Spółdzielnia po raz pierwszy nie
posiadała w ostatniej kadencji swojego przedstawiciela w Radzie
Narodowej Ustronia, po wtóre swoimi obiektami handlowymi i produ
kcyjnymi oraz wyrobami na trwałe wpisała się w krajobraz Ustronia i po
trzecie winna istnieć bliska współpraca pomiędzy organami samo
rządowymi miasta a organami spółdzielczymi. Zatrudniając 450 praco
wników i 100 uczniów, a także angażując 440 członków Spółdzielni
stanowimy znaczny odsetek populacji miasta. Również majątek nasz
mający aktywa około 50,0 mld. zł., w skład którego wchodzą obiekty
handlowe a nawet mieszkalne jak chociażby pawilony przy ul. Partyzan
tów, na Polanie, kompleks „Beskidu", „Delicje", „Alicja" sklep
w Hermanicach i wiele innych, z gastronomii „Zajazd" w Nierodzimiu,
bar „Wrzos", a także obiekt na górze Czantorii, w produkcji Wytwórnia
Wód Gazowanych, masarnia, 4 piekarnie, zakład produkcji konserw
wymagają stałej współpracy z miastem i wzajemnej życzliwości i koor
dynacji w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć. Widzimy w mieście
potrzeby dalszego rozwiązywania problemów komunalnych, parkin
gów (dojazdów do obiektów handlowych), lepszej ochrony mienia przez
organy ścigania, unormalnienia pewnych opłat uchwalanych przez
Samorząd Lokalny. Nie w pełni uważamy za prawidłowe relacje
w wysokości opłat dzierżawczych. Przykładem jest dzierżawa na grunt
pod obiektami handlowymi, która wynosi w skali roku za lm2 — 600
tys. zł., gdy tym czasem górna granica ceny zakupu parceli w Ustroniu
wynosi do 200 tys. zł. za lm2. Posiadając swoich przedstawicieli
w Radzie Narodowej, stawiać będziemy wnioski o dalszą decentralizację
władz państwowych, a szczególnie decentralizację budżetu państwa.
Płacąc rocznie około 10,0 mld zł. podatków i 3,5 mld zł. od wynagrodzeń
pracowników, widzielibyśmy większą redystrybucję tego pieniądza,
który w większej części wracałby do Spółdzielni i jej pracowników.
Dlatego chcemy mieć swoich przedstawicieli we władzach miasta
i którzy kandydując z odrębnej listy nazwanej „Samorząd Społemow
ski" przenosili będą tam nasze problemy by wspólnie je rozwiązywać.
Na kandydatów proponujemy: Borowiecka Anna, Chwastek Jolanta,
Lipska Maria, Michalik Władysław, Krysta Władysław, Pomper Leo
pold, Sztwiertnia Anna, Wójcik Irena, Zajdel Wanda.
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni

Prosi się Kierowników domów wczasowych o odbieranie w Centralnej
Informacji i Recepcji miesięcznych afiszy reklamujących imprezy spor
towe i kulturalne mające się odbyć na Ziemi Cieszyńskiej i w Ustroniu.
i Barbara Mocarska. Są to wyniki nieoficjalne, ponieważ
konkurs został rozegrany na sali gimnastycznej. Zwycięzcy
otrzymali puchary ufundowane przez Urząd Miasta oraz upo
minki od trenera tyczkarzy z Lipowca, a zarazem dyrektora
SP5 Marka Konowała.
(md)

Zwycięzca zawodów Z. Górny.

Fot. W. Suchta

z dnia 29 kwietnia 1994 roku

I
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Przyjmę młodą
sprzedawczynię
do pracy.
Tel. grzecz. 2942, 2943

Wystawy:
Maj — miesiąc zakochanych.

FoL W. Suchta

SONY

s.c.

«STANDARD»

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, teł. 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" do dnia
15.5.1994 r.
— Zabytki Ustronia — od dnia 17.5.1994 r.
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 „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 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.

Listy da redukcji
Piórnik miałem — napisałem.
Nielada, jak się okazało, schody mieli do pokonania uczestnicy
spotkania w hotelu „Jaskółka" w dniu 12.04.94, a zorganizowanego
z okazji „Promocji Ustronia w kraju i zagranicą". Zmęczenie nie
ominęło również przedstawiciela lokalnej prasy, biorąc pod uwagę
fakty, atmosferę spotkania, prezentowane na nim generalne opinie
(nie propozycje) z jednej, a wnioski wysnute i zaprezentowane na
pierwszej stronie Gazety Ustrońskiej z drugiej strony.
Szczególnym zaś upodobaniem owego Pana cieszyli się przedstawicie
le Agencji Artystycznej „IMPREARS"— „wykwintnisie językowi".
Wypowiedzi obu tych panów zostały spuentowane, a wczśniejprzyto
czone — w sposób zaczerpnięty żywcem z rubryki „Pan Prezydent
powiedział".
Niby wszystko jak w „NIE", ale na miły Bóg — Panie Redaktorze,
nie ten papier, nie to konto, i nie ten atrament — choćby w pelikanie.
— Wszystko, co się da powiedzieć — da się powiedzieć jasno — to
Ludwig Wittgenstein — ale on wiedział, że słowa nie istnieją w próżni.
Wyrwane z kontekstu, dowolnie przytoczone, czy trawestowane
zdania mogą być bełkotem, wskazywać na „gonitwę myśli" — ale nie
negują problemu — o ile Istnieje.
Dało się słyszeć głosy na tymże spotkaniu, daleko bardziej zrozumiałe
i brzemienne jak np. „Ustroń można promować, jako zaplecze
sypialne dla takiego np. Cieszyna" — Nie jest to cytat „in ekstensio "
całego wystąpienia mówcy.
Amnezja — schody — serwilizm?
Ale, było, nie było, można nawet na bankiecie zajść kogoś od tylu może
akurat nie stoi przed lustrem.
Słowem, wykwintnie, niewykwintnie, rozumieć nie muszę, napisać
mogę.
List nadesłała Agencja „Imprears"
Wykwintniś
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Sport
16.5.1994 r. Kuźnia Ustroń — LKS Pogórze
godz. 16.00 (mecz o mistrzostwo Aklasy)
niedziela

Muzyka

dla serca

18.5.1994 r. Koncert absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej
godz. 18.30 w Rybniku SCR „REPTY"
środa

Konkurs

ekologiczny

19.5.1994 r. Finał Szkolnego Konkursu Ekologicznego
godz. 10.00 Szkoła Podstawowa nr 1
czwartek

Odsłonięcie

tablicy

19.5.1994 r. Odsłonięcie tablicy z okazji 100lecia Ratusza Miejskiego
godz. 17.00 Rynek — Ratusz Miejski
czwartek

Wieczornica
19.5.1994 r. Wieczornica poświęcona 100leciu Ratusza Miejskiego
godz. 17.00 i zabytkom Ustronia
czwartek
Koncert zespołu „Mała Czantoria"

Otwarcie

remizy

21.5.1994 r. Uroczyste otwarcie remizy Straży Pożarnej w Lipowcu
godz. 11.00 — Koncert orkiestry dętej KWK „Pniówek"
sobota
— Koncert NEL „Czantoria"

Festyn
21.5.1994 r. Festyn majowy z okazji Święta Ludowego
godz. 17.00 Lipowiec — Olszynka
sobota

Fot. w. Suchta
Przez cztery dni wydłużone
go weekendu, od soboty 30
kwietnia do wtorku 3 maja,
rozgrywano w Ustroniu VII
Zawody Lotniowe i Paralot
niowe o Puchar Ustronia '94.
Otwarcia dokonał zastępca
burmistrza Tadeusz Duda na
ustrońskim Rynku wśród par
kujących samochodów. Lot
niarzom to jednak nie prze
szkadzało i p o krótkim oficjal
nym otwarciu ruszyli na tre
ning, który tego dnia odbył się
na Równicy. Wcześniej jed
nak zażądali od burmistrza,
by w ceremonii wręczenia na
gród uczestniczyła Miss Wa
kacji '93. Następnego dnia
warunki atmosferyczne unie
możliwiły rozegranie zawo
dów, lotniarze więc, chcąc nie
chcąc, spędzili dzień w „ N a r 
cyzie" na Zawodziu, który był
ich bazą noclegową. Zasadni
czą część zawodów rozegrano

w poniedziałek 2 maja lecz
tym razem startowano z Cza
ntorii. N a zakończenie pozos
tało kilka przelotów 3 maja.
Ostatecznie zawody lotniowe
wygrał
Roman
Roclawski
z Chojnic (Aeroklub Bydgo
ski), drugi był Bolesław Kli
mosz z Klubu Lotniowego
Ziemi Cieszyńskiej, a trzeci
Alan Don z Aeroklubu Krako
wskiego. Wśród paralotniarzy
zwyciężył Krzysztof Szmyd
z Orlika BielskoBiała przed
Grzegorzem Fridrizzi z Klubu
Lotniowego Ziemi Cieszyńs
kiej, trzecie miejsce zajęła Do
rota Nowak z Aeroklubu Jele
niogórskiego. Pobito też reko
rdy długości przelotu. N a lo
tni Alan Don przeleciał 17 km
i wylądował w Istebnej, na
paralotni Dorota Nowak star
tując z Małej Czantorii przele
ciała 10 km lądując w Wiśle.
Uroczyste zakończenie za

2 maja rozegrano w Ustroniu Ogólnopolski Górski Bieg Przełajowy.
Start i metę zlokalizowano przy basenie kąpielowym na bulwarach
nadwiślańskich. Na trasę liczącą 15 km wystartowało 57 zawodników
z województw bielskiego i katowickiego. Jako że panowała słoneczna
pogoda nie zawiedli kibice, których w takiej ilości dawno nie oglądano

wodów odbyło się 3.V w ustro
ńskim amfiteatrze. Burmistrz
T. Duda sprostał żądaniom
lotniarzy i nagrody wręczyła
Miss Wakacji '93 Dagmara
Kukla. W niemal rodzinnej at
mosferze najlepsi uczestnicy
podniebnych zmagań opowia
dali o swoich przeżyciach.
Główny organizator impre
zy, prezes Klubu Lotniowego
Ziemi Cieszyńskiej Henryk
Cieślar powiedział nam:
— Zawody rodziły się dość
ciężko po dwuletniej przerwie.
Jednak udało się wszystko do
grać organizacyjnie, dopisała
pogoda, a przede wszystkim
udało się zdobyć pieniądze od
sponsorów. Rozegraliśmy dy
scypliny lotniarskie i paralot
niarskie. Chodzi w nich o to,
kto doleci do określonego celu
najszybciej, kto uczyni to naj
precyzyjniej i kto zaleci naj
dalej w przelocie otwartym.

J a k Ustroń prezentuje się
z góry?
Miasto jest pięknie wkompo
nowane w całą gamę zieleni
między d w o m a masywami
gór, a do tego pięknie wije się
Wisła ze swym srebrzystym
odcieniem. Szczególnie pa
mięta się o tej porze roku
zieleniące się buki. Wśród tej
scenerii wyróżniają się „pira
midy", których biały kolor
kontrastuje z wiosenną ziele
nią. Z góry jest t o naprawdę
widok, który może urzec nie
jedno serce.
Czy zawody odbędą się w przy
szłym roku?
T r u d n o w tej chwili powie
dzieć co nam przyniesie czas
i
gospodarcze
przemiany
w kraju. Niemniej jednak, je
żeli sponsorzy pomogą, a nam
starczy sił i wytrwałości, myś
lę, że za rok znowu spotkamy
się w Ustroniu.
(ws)

powyżej 35 lat — Zofia Lcśkiewicz 1.25.24 (BielskoBiała), mężczyźni
— 1619 lat — Jerzy Zawierucha, 3039 lat Jan Mróz, 4049 lat Wiesław
Mroziński 1.05.31 (Czeladź), 5059 lat — Ryszard Krępuszewski 1.10.14
(Jastrzębie), powyżej 59 lat — Kazimierz Wojtkowski 1.19.55 (Czeladź).
Wystartowało trzech ustroniaków, a najlepszy z nich Andrzej Pilch
z czasem 1.15.41 zajął 22 miejsce. Najlepszych na mecie uhonorowano
nagrodami, które wręczał burmistrz Kazimierz Hanus. Bieg zorganizo
wał Wydział Oświaty, Kultury i Rekreacji UM. Impreza została
umieszczona w kalendarzu imprez Centralnego Klubu Biegacza Pol
skiego Związku Lekkiej Atletyki, a swój udział w jej przeprowadzeniu
mieli sponsorzy: DW „Mazowsze", Polkap, Wytwórnia Wód Gazo
wanych „Czantoria", Galeria Sztuki Współczesnej K. B. Heczko,
Uzdrowisko Ustroń, Zakład Poligrafii Reklamowej P. Zwias, S. C.
Standard. Oprawę artystyczną zapewniła orkiestra dęta Zespołu Szkół
Zawodowych z Iławy. Muzycy umilali publice czas oczekiwania na
biegaczy, przede wszystkim zaś podkreślając uroczystą atmosferę startu
i wręczania nagród.
(ws)

Już od końca lutego trwają nasze wycieczki przyrodnicze, których
celem jest obserwowanie przyrody, jej fotografowanie, ochrona itd.
Uczestniczą w naszych wycieczkach dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe
interesujące się przyrodą gór, łąk, lasów, stawów. Nasz klub ornito
logiczny działający przy Zarządzie Okręgu LOP w BielskuBiałej
zachęca też osoby niezrzeszone w naszym klubie ale zainteresowane
wycieczkami do wzięcia w nich udziału. Teren Ustronia od dawna nas
Fot. W. Suchta interesuje, ale brak nam osób tu zamieszkałych, co na pewno niekorzyst
nie odbija się na jakości naszych wycieczek w okolice Ustronia. W 1994
podczas biegów nad Wisłą. Trasa wiodła od basenu do mostu wiszącego r. planujemy zwiedzić lasy i łąki między Czantorią a Tułem. Pierwsze
w Lipowcu, następnie ulicami Krzywaniec, Górecką, Górną, Leśną, wycieczki ruszą w połowie maja. Następnie interesuje nas teren między
leczniczą, Nadrzeczną do mostu przy stacji benzynowej na Brzegach ido Równicą a Brenną Qasy, potoki) okolice Orłowej i Gronika i potoku
mety przy basenie. Zwyciężył Jan Mróz z Czeladzi w czasie 1 godz. 1 min Leśnica. Wycieczki na ogół rozpoczynamy o 7 rano i wracamy między
12 a 13 w zależności od pogody i terenu. Zachęcamy do przyłączenia się
2 sek. Następne miejsca zajęli: 2. Kazimierz Skowroński 1.02.55
(Czeladź) 3. Jerzy Zawierucha 1.03.42 (Jastrzębie). Wśród kobiet: 1. osoby z okolic Ustronia. Być może z tutejszymi miłośnikami przyrody
Ewa Chybińska 1.10.10 (Mysłowice) 2. Lilianna Podżorska 1.17.47 znajdziemy więcej stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Osoby chcące do nas dołączyć proszone są o kierowanie korespondencji
(Istebna) 3. Sylwia Białecka 1.19.24 (Jastrzębie). W poszczególnych
kategoriach wiekowych zwyciężyli: kobiety do 35 lat — Ewa Chybińska, na adres: Adam Mosz ul. Sixta 147, 43—300 BielskoBiała.
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Roztomili ustróniocyl

Fot W. Suchta
1 maja, mimo przejmującego
zimna, około dwustu kibiców
dopingowało piłkarzy Kuźni
Ustroń w meczu o mistrzostwo
klasy „A". Ostatni niefortunny
mecz na wyjeździe z Wisłą prze
grany przez Kuźnię 3:0, nie wró
żył niczego dobrego przed spot
kaniem z wyżej notowanym ze
społem LKS Wapien ica. Obawy
okazały się niesłuszne i pierwszą
połowę Kuźnia kończy prowa
dzniem 1:0 po celnym strzale
Adama Stańka, który zdobył już
piątą bramkę w tych rozgryw
kach. Druga część meczu, bar
dziej wyrównana okazała się
szczęśliwa dla gości z Wapienicy.
Stopniowo zaczynają przewa
żać i na piętnaście minut przed
końcem wyrównują. Ostatnie
minuty meczu są bardzo ner
wowe i chyba szczęśliwsze dla
piłkarzy Kuźni. Spotkanie koń
czy się remisem 1:1, co jest wyni
kiem nie krzywdzącym żadnej
ze stron. Po meczu terener Ku

źni Andrzej Czermak dziękował
zawodnikom za grę, a nam po
wiedział: „Do meczu z Wapeni
cą przystąpiliśmy w osłabionym
składzie bez dwóch czołowych
zawodników. Jeden wyjechał do
RFN, drugi poszedł do wojska.
Mecz było moim zdaniem wyró
wnany, przy czym wspomnieć
należy, że nie wykorzystaliśmy
dwóch stuprocentowych sytua
cji. Kłopoty kadrowe sprawiły,
że w meczu drużynę seniorów
zasiliło aż pięciu juniorów. Za
grę pochwała należy się stopero
wi Piotrowi Popławskiemu, po
mocnikowi Adamowi Stańko
i bramkarzowi Grzegorzowi
Piotrowiczowi. Kapitanem ze
społu był Jarosław Ficek."
Dzień wcześniej trampkarze
Kuźni Ustroń pokonali 3 : 0
drużynę Budowlanych z Biels
kaBiałej. Dwie bramki zdobył
Adrian Sikora, a jedną Mietek
Sikora.
(ws)

POZIOMO: 1) telewizyjna pszczółka 4) pierwszy chłop 6) wart
pałaca 8) zabójczy dwutlenek 9) przystań statków 10) fioletowe
jesienią 11) dawna władza w Rosji 12) niemiecka odmiana
faszyzmu 13) wdzianko bezpieczeństwa 14) wyspa koralowa
15) spisy, wykazy 16) napad na bank 17) w rodzinie Fiatów 18)
Czarna Woda (wspak) 19) z Mont Blanc 20) mocna karta
PIONOWO: 1) góra garnituru 2) stare miasto w woj. kieleckim
3) błotnisty osad 4) paprocie z karbonu 5) grzechu warta 6)
jeden z czworokątów 7) mnożą się 11) część spadochronu 13)
wieko, pokrywa 14) miara po w. gruntu
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do 31 maja.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 15
USTROŃ UZDROWISKO
Nagrodę otrzymuje Jerzy Wantulok z Ustronia, Os. Manhatan 10/12.
Zapraszamy do Redakcji.

Ciekawo żech je, czyjuż też wszyccy, roztomili ludkowie, mocie strzewiki
na wiosnę przirychtowane? Nó, prowda, że z poczóntkym kwietnia zime se
0 nas spóśmniala istraszecznie mocka śniega napadało, a do prziszlej zimy
by sie móg zepsuć, toż go teraz wysulo. Na dyć przeca, jako to prawióm,
wszycko musi pasować i nimoże kansi czegosi chybiać ani nadbywać. Tóż
tyn śniyg napadoł, ale hónym stajol. Żodnymu sie już teroz nie chce
w zimo wej loblyczce chodzić i trzeja wiosynne lobleczyni z szafy wysmyczyć.
Z tóm wlosynnóm tobtyczkóm te Je doś lostudy, bo jak sie kiero paniczka
na wiosnę do szafy podziwo, to zaroz prawi panoczkowi, że se nimo co
loblyc. Ale nąjwiynkszóm sumeryje to my tu w Ustroniu mómy z botami.
1 to niejyny paniczki, ale wszyccy. Nó bo wiycie.jak se człowiek na wiosnę
ty strzewiki pozloglóndo, to widzi, że w tym bocie krómflek lodlatuje,
w drugim by trzeja było dać nowe z ołówki, a jeszcze w inszym sie posek
urwoł. Trzeja by to zaniyś do szewca, coby posprawowoł. Nó i tu sie
zaczyno ta łostuda.
Myślol by se kiery, cóż to je za łostuda zónś do szewca? Ale w Ustroniu je
jyny jedyn szewiec, a ku tymu jeszcze mo swój warsztat łodewrzity jyny do
trzecij po połedniu, tóż jak kiery idzie z roboty, to już nie poradzi se
z botami do sprawowanio zónś. Pół biydy.jak kiery mo jakóm starkę abo
ciotkę, coby mu do szewca dopołednia zaszła, ale jak tak kiery miyszko
sóm, aho jak wszyccy dóma robióm? Pumału by se trzeja było brać lorlap
abo przepustke z roboty, coby zónś do szewca. Na dyć to żodyn kiyrownik
nie uwierzi, że skyrs szewca trzeja pryndzyj wychodzić z roboty. Raczyjse
pomyśli, że sie z niego blozna robi abo że kierysi chlado przileżytości, coby
z roboty pryndzyj uciyc. Ale przeca to już nie sóm ty czasy, jako kiesi
ludzie kombinowali i niekiery downij aji siedym razy brol przepustke na
pogrzyb starki, niż sie to rozmaite nacióngani skończyło, ale czymu by
teroz mioł kiery skyrs przepustki do szewca wylecieć z roboty?
Nó, a ku tymu tyn szewiec mo warsztat w takim miejscu, wjednym z tych
nowych bloków kole „Zociszo", że biyda go je znónś. Jak tak jakij
letnikorce krómflek od bota odleci, to kaj óna bydzie szewca po tych
blokach chladać?
Trzeja by było z tym jaki porzóndek zrobić, coby szewiec był w cyntrum
i coby mioł też po połedniu łodewrzite. Na dyć to je gańba na taki
uzdrowisko, jako je Ustroń. Myślym, że łojcowie Ustrónio cosikej na to
wymysłom, jak chcóm, coby my ich w tych majowych wyborach po drugi
roz wybrali.
Hanka z Manhatanu

W ROCZNICĘ BITWY
18 maja o godz. 12.00 z okazji 50 rocznicy bitwy o Monte Casino
i zdobycia klasztoru, odbędzie się składanie kwiatów pod pomnikiem
Pamięci Ofiar przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbroj
nych na Zachodzie. Do udziału w uroczystości Stowarzyszenie Kom
batantów PSZZ zaprasza inne organizacje kombatanckie oraz społecze
ństwo Ustronia.
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