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Jakie były  początki  pana  kariery  piłkarskiej ? 
Moim  klubem  macierzystym  jest  Kuźnia  Ustroń.  Tu  grałem 
9  lat.  Zaczynałem  od  trampkarzy  w  1954  roku.  Pochodziłem 
z  rodziny  utalentowanej  sportowo.  Wszyscy  moi  bracia  upra
wiali  sport.  Najstarszy  Gustaw  był  bramkarzem,  średni  brat 
Józek  też był bramkarzem,  ja  byłem  bramkarzem i najmłodszy 
również  był  bramkarzem.  Karierę  zrobiłem  tylko  ja dzięki 
usilnej pracy. Nie paliłem, nie piłem, prowadziłem zakonny  tryb 
życia.  Potem, gdy pracowałem  w Kuźni  dostałem  lżejszą  pracę 
na suwnicy. Pamiętam,  że kiedyś kupiłem  sobie gazetę  „Sport" 
i  tam  przeczytałem  artykuł  o Alfredo di Stefano,  wówczas 
jednym z najlepszych napastników świata, o tym, jak przyjechał 
do  Europy  robić  karierę  i pieniądze.  Przeżyłem  ten  artykuł 
i wtedy marzyłem  o  takiej karierze.  W części  mi się to  spełniło. 
Gdzie  poza  boiskiem  Kuźni grało  się  wtedy  w Ustroniu? 
Na  Kamieńcu  godzinami  kopaliśmy  piłkę.  Również  w  Her
manicach,  w  tzw.  „kozim  mieście",  graliśmy  w  piłkę. 
A piłkę  zawsze  mieliście? 
Ja piłki nie miałem — była za droga.  Uszyłem sobie  szmaciankę 
i  godzinami  ją odbijałem  przy  ścianie  betoniarni.  Już  wtedy 
narzuciłem sobie ostry reżim jeśli chodzi  o trening.  Trenowałem 
trzy  razy  z pierwszym  zespołem,  dwa  razy  z  trampkarzami 
i juniorami.  Szósty  raz  trenowałem  sam  szmacianką.  Tysiące 
razy  ją odbijałem  od ściany,  rzucałem  się.  Byłem  strasznie 
ambitny i marzyłem o karierze piłkarskiej. W ogrodzie zrobiłem 
sobie  bramkę  wymiarową  i  tam  z braćmi i kolegami  graliśmy. 
Kto pana  trenował  w Ustroniu? 
Aleksander  Palowicz, jeden  z najlepszych  trenerów.  Właściwie 
on  był  ojcem  moich  sukcesów.  Sam  umiał  grać,  miał  przegląd 
sytuacji, dobrą  technikę  i umiał  to przekazać młodzieży.  Umiał 
też wprowadzić dyscyplinę. Ustrońska piłka nożna ma mu wiele 
do zawdzięczenia. Prezentowaliśmy wtedy dosyć dobry poziom. 
W  Pucharze  Polski  graliśmy  z pierwszoligowcami  z Górnika 
Radlin  i przegraliśmy  dopiero  w drugiej połowie  3:1.  Graliśmy 
też  z  Ruchem  Chorzów,  wygrywaliśmy  z  trzecioligowymi 
zespołami.  Tu  wtedy  był  dobry  zespół. 
Do  którego  roku grał  pan w Kuźni? 
Do  1964  roku.  Odchodząc  miałem  23  lata. 
Gdzie  pan trafił ? 
Na  pół  roku  do  Unii  Racibórz.  Miałem  szczęście,  gdyż  często 
w  Ustroniu  były  zgrupowania  kadry  Śląska.  Przyjeżdżali  tu 
wielcy  trenerzy  i ja  starałem  się  jak  najlepiej  przed  nimi 
zaprezentować.  Spodobała  się  im  moja  gra  i przez  Racibórz 
trafiłem do Górnika  Zabrze. Z początku nie mogłem  uwierzyć, 
że  będę  grać  z  takimi  gwiazdami.  Tam  rezerwowymi  byli 
reprezentacyjni  piłkarze.  Znalazłem  się obok  Szołtysika,  Pola, 
Lubańskiego  w jednym  zespole. 
Jak  pana  przyjęli  w drużynie? 
Dobrze.  Zawsze  byłem  skromny  i nie przeszkadzało  mi,  że na 
początku  nie  mówiłem  do  nich  per  „ty" .  Mówiło  się:  „panie 
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WYBORCZA  N I E D Z I E l U 
68  kandydatów  ubiega  się o 24 miejsca w  Radzie  Miejskiej. 

Wybierzemy  ich  już  w niedzielę.  Na  tych,  którzy  zostaną 
radnymi,  ciążyć  będzie  obowiązek  wywiązania  się  z  przed
wyborczych  obietnic,  spełnienia  roli  reprezentanta  swego  okrę
gu i  roztropnego  decydowania  o  sprawach  dotyczących  całego 
miasta.  Głosować  będziemy  na znanych  nam  ludzi,  często 
sąsiadów,  którzy  mieszkają  obok  nas  od  lat.  Znamy  ich  wady 
i  zalety,  ich  dokonania.  Wybierzmy  zatem  najlepszych. 

We wszystkich  wyborach  po  1989 roku  frekwencja w  Ustro
niu  była  wyższa  niż  średnia  krajowa.  Zapewne  i w tych 
wyborach ustroniacy nie zawiodą. Pozostaje jednak grupa osób, 
które  już  teraz  deklarują,  że  w  wyborach  nie  wezmą  udziału, 
gdyż jak mówią:  „ I  tak  to nic nie da." Pamiętajmy jednak, że to 
właśnie  od  Rady  Miejskiej  zależy  wiele  decyzji  dotyczących 
naszego  codziennego  życia.  To  właśnie  my  swymi  glosami 
oddanymi  19 czerwca powołamy  ludzi, którzy  będą  decydować 
o dniu  powszednim  miasta  i o jego  przyszłości.  Im  więcej  osób 
dokona  wyboru,  tym  większa  szansa,  że  Rada  Miejska  spełni 
nasze  oczekiwania. 

Salon  eleganckiej 
damskiej  i  męskiej 

zaprasza  codziennie 
w  godz.  11.OO  20.00 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
obok  „Winter s Resta 
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Pol",  „panie  Lubański",  „panie  Oślizło".  Potem  dopiero mogłem  się 
wkupić i przejść na  „ty" . 
Kiedy zagrał pan pierwszy mecz w pierwszej  lidze? 
Jeszcze w Unii Racibórz w kwietniu  1965. Wtedy wygraliśmy 4:0, a mój 
debiut wypadł pomyślnie. Potem grałem przeciwko Polonii w Bytomiu 
i  to  był  mój  śląski  debiut.  Polonia  wtedy  była  dobrym  zespołem. 
Przegraliśmy  1:0. Puściłem  strzał  Pogrzeby  w dolny prawy róg. 
Potem w Górniku był pan drugim bramkarzem? 
Przyjęto mnie do Górnika jako  rezerwowego, dublera  Kostki.  Potem 
okazało się, że gdy znalazłem się w bramce, to Hubert siedział na ławce. 
Przez te dziesięć lat w Górniku  różnie bywało — raz on bronił, raz ja. 
Gdy coś nie wyszło trzeba było iść na ławkę i bronił drugi do czasu, gdy 
on popełnił błąd. Później broniliśmy  na zmianę po jednym  meczu. 
Jak się układały pana stosunki z Hubertem Kostką? 
Z  Hubertem  żyliśmy  bardzo  dobrze,  pomimo  że  on  miał  trudny 
charakter. Nie był dym kolegą, może trudnym we współżyciu. Ja z kolei 
zawsze szedłem na kompromis, nie byłem kłótliwy. Niektórym  zawod
nikom po dobrym  meczu  uderza  woda  sodowa  — mnie nigdy. 
Kiedy trafi ł pan do reprezentacji  Polski? 
Pierwszy mecz zagrałem  6 maja  1966 roku  przeciw  Szwecji we Wroc
ławiu.  Było  1:1.  Puściłem  bramkę  po  akcji  sam  na  sam.  Dobrze  się 
czułem we Wrocławiu, choć popularny  był tam  wtedy Szeja. 
W  reprezentacji  przez  długi  okres  czasu  byliście  razem  z  Hubertem 
Kostką? 
Np. w 68 r. graliśmy przeciwko Rumunii i w pierwszej połowie Hubert 
puścił bramkę, ja w drugiej zachowałem  czyste konto. 
Ile raz grał pan w europejskich pucharach? 
Zaledwie w kilku. Pamiętam szczególnie mecz w błocie z Manchesterem 
City  przegranym  2:0.  Rok  później doszliśmy  do  finału. Do  tej pory 
żadna drużyna  polska nie doszła  tak  daleko. 
Jak się gra na obcych stadionach? 
Nie można  zapominać  o publiczności,  ale  trzeba  skupić  się na  grze. 
Gwizdy  i  docinki  jednak  bardzo  przeszkadzają,  a  doping  pomaga. 
Zachowanie publiczności  zawsze wpływa na piłkarza. 

Fot.  w.  Suchta 

Pana kariera w kraju skończyła się przed największymi sukcesami polskiej 
piłki . Nie żal panu? 
Największym  moim  nieszczęściem  była  kontuzja  kręgosłupa,  którą 
złapałem  podczas  meczu  z  Olimpique  Marsylia  15  września  71  r., 
a właśnie w 71  r. uznano mnie najlepszym bramkarzem w Polsce. W 72r. 
była  Olimpiada.  Choć  wróciłem  po  kontuzji  do  formy  i  marzyłem 
0 Olimpiadzie nie powołano mnie. W 76 r, już w Meksyku, Kazimierz 
Górski powiedział mi, że nie powołał mnie, gdyż bał się odnowienia tej 
kontuzji. 
Jak  po  kontuzji  ułożyły  się  pana  losy? 
Jeszcze  przez  3  lata  grałem  w  Górniku,  a  potem  wyjechałem  do 
Meksyku  w  1974  roku,  wtedy  gdy  polska  piłka  odniosła  największy 
sukces na  Mistrzostwach  Świata w Monachium. 
Właściwie ominęło to wszystkich wielkich piłkarzy Górnika. W kraju was 
przekreślono, a wy jeszcze dość długo graliście w zagranicznych klubach. 
Trzeba  sobie  powiedzieć  prosto  z  mostu,  że  tam  się  o  wiele  więcej 
zarabiało i wszyscy piłkarze chcieli  gdzieś wyjechać. 
W kraju też nieźle zarabialiście. 
Oczywiście,  dużo  lepiej  niż  przeciętny  człowiek.  Dostawałem  5500 
z kopalni plus premie za wygrane mecze i kadrowe  1200 zł. Nie były to 
cuda,  ale zawsze parę  razy  więcej niż  kowale w Kuźni,  którzy  nieźle 
zarabiali jak  na  tamte czasy,  a dostawali  1800 zł. 
Jak pana przyjęto w Meksyku? 
Bardzo dobrze. W klubie Atletico Espaniol  wyszedł mi pierwszy mecz 
1 prasa  zaczęła  o mnie dobrze pisać.  Potem  ludzie poznawali  mnie na 
ulicy. Nazywano mnie tam Jango — taki  skrót  od  imienia i nazwiska. 
W sklepach wisiały moje duże kolorowe zdjęcia. Przykro było wyjeżdżać 
z Meksyku. Chciano ze mną przedłużyć kontrakt o trzy lata,  lecz żona 
tęskniła za krajem i wróciłem tu w 1978 r. Trochę szkoda, bo mój kolega 
z  Meksyku,  Bora  Milutunovic,  prowadzi  teraz  reprezentację  USA, 
a mieliśmy razem rozpoczynać karierę trenerską  w zespole Universidat 
de Mexico. 
Czy utrzymywał pan kontakty z Ustroniem? 
Zawsze byłem i będę związany z Kuźnią, moim macierzystym  klubem, 
w którym  grałem  9  lat.  Szkoda,  że  teraz  Kuźnia  ma  takie  kłopoty 
finansowe. 
Co pan sądzi o obecnym zespole Kuźni? 
Widziałem  tych  chłopców  i  można  z  nich  zrobić  zespół.  Trzeba  ich 
jednak  prowadzić  przez  parę  lat  i  stale  uczyć.  Oczywiście  jeżeli  jest 
praca, powinna być też nagroda,  a niestety  na to ci chłopcy nie mogą 
liczyć. 
Zbliżają się mistrzostwa świata. Jakie są pana typy? 
Myślę,  że  tam  wiele  do  powiedzenia  będzie  miała  Brazylia,  choć 
wszystko mówi, że mistrzami będą Niemcy lub Włosi. Choć Niemcy nie 
mają takich gwiazd jak dawniej, to ich dyscyplina taktyczna sprawia że 
zawsze są  groźni. 
A który piłkar z będzie gwiazdą tych mistrzostw? 
Trudno  teraz powiedzieć. Mistrzostwa  Świata  są  wielkim  przeżyciem 
dla  piłkarza  i  każdy  staje  na  głowie,  by  się  pokazać,  a  w  futbolu 
światowym jest  wielu bardzo dobrych  zawodników. 
Jaki był pana najbardziej  pechowy mecz? 
Z ROW Rybnik. Piłka po „kaczce" odbiła mi się od ramienia, wpadła 
do bramki i przegraliśmy 1:0. Zazwyczaj nie zdarzało mi się by drużyna 
przeze mnie przegrała mecz. Zawsze bardzo lubiła mnie publiczność i to 
pomagało. 

Rozmawiał: W. Suchta 
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Najstarszym  drewnianym 
kościółkiem w naszym  regionie 
jest  świątynia  w  Kaczycach, 
pochodząca  z  1620  r.  Do  Ka
czyc kościół  został  przeniesio
ny z  Ruptawy  przed  22  laty. 

  * 
Polski  Zespół  Śpiewaczy 

„Hutnik "  z Trzyńca  obchodzi 
40lecie. Na  początku br.  chó
rzyści  wystąpili  z  koncertami 
na  Słowacji  i w Austrii.  Dyry
gentem  jest  wiślanin  C.  Drze
wiecki. 

22  osoby  straciły  życie 
w wypadkach,  które  wydarzy
ły  się  w  ub.  r.  na  drogach 
regionu  cieszyńskiego.  Wypa
dków  było  192  —  najwięcej 
w  Skoczowie  i  okolicy  —  48, 
Ustroniu  —  19  i  Haźlachu 
—  17. 

Ponad  2,7  min  aut  przeje
chało  w  ub.  r.  przez  granicę 
w  Cieszynie.  TIRów  około 
126  tys. 

  *
Graniczna  statystyka  ruchu 

osobowego  mówi  o  15,8  min 
ludzi, którzy  korzystali z mos
tów nad Olzą. Ruch był mniej
szy  niż  przed  rokiem. 

  *  * 
Wśród  obcokrajowców 

prym  na  granicy  wiedli  Czesi, 
których  naliczono  2,8  min. 
Słowaków  było  800  tys. 

Warto  przypomnieć,  że 
przed  75  laty  na  nadzwyczaj
nym  zgromadzeniu  Polskiego 
Towarzystwa  Turystycznego, 
został  zatwierdzony  wniosek 
w sprawie rozpoczęcia  budowy 
nowego  schroniska  na  Stożku. 
Natomiast  160 lat  temu  na  Ba
ranią  Górę  i do  źródeł  „królo
wej polskich  rzek",  dotarł  kra
kowski literat Tomkowicz,  któ
ry  następnie  dokładnie  opisał 
całą  wyprawę.  Do  źródeł udaje 
się nadal  wielu  miłośników  tu
rystycznych  wędrówek,  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



W święto Bożego  Ciała  tradycyjnie „Przy  kamieniu" na  Równicy 
w  miejscu  tajnych  nabożeństw  odbywanych  przez  ewangelików 
w  czasie  prześladowań  —  modli ło  się  tysiące  wiernych  z  Ziemi 
Cieszyńskiej.  W  kościołach  katolickich  na  terenie  miasta  procesje 
ku  czci  Bożego  Ciała  do  czterech  ołtarzy  przeszły  tradycyjnymi 
trasami.  W  parafii  Domin ikanów  w  Hermanicach  po  raz  pierwszy 
każdorazowemu  zbliżeniu  się  procesji  do  ołtarza  towarzyszył 
dźwięk  dzwonów.  Dopisała  pogoda,  przez  cały  świąteczny  dzień 
świeciło  słońce. 

ćr   ćr 

Jako  pierwsi  kampanię  wyborczą  do  Rady  Miejskiej  rozpoczęli 
kandydaci  z listy Samorządu  Społemowskiego. W  niedzielę 5 czerw
ca  spółdzielcy  prezentowali  swe  programy  w  barze  „Wrzos".  Poza 
sprawami  ogólnomiejskimi  skupili  się na  zamierzeniach  inwestycyj
nych  PSS  „Społem".  Słuchacze  pili  piwo  i słuchali  zespołu  muzycz
nego. Najwięcej zebrań  przedwyborczych  zaproponowali  kandyda
ci  PSL  i  bezpartyjni  startujący  ze  wspólnej  listy.  Odbyli  oni 
spotkania  we  wszystkich  dzielnicach  Ustronia.  Najwięcej  kan
dydatów  z  tej  listy  zaprezentowało  się  8  czerwca  w  kawiarni  na 
basenie  kąpielowym.  Jako  że  na  tym  spotkaniu  byli  również 
przedstawiciele  Zarządu  SM  „Zacisze",  w dyskusji  zajmowano  się 
głównie  współpracą  między  miastem  a  spółdzielnią.  Nie  zawsze 
układała  się  ona  dobrze  i  należy  dążyć  do  lepszego  zrozumienia 
i zwiększenia  wspólnych  działań,  twierdzono.  Spotkanie  prowadził 
Jan  Kubień,  dyrektor  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 
i  Kanalizacji,  więc  pytano  o  ceny  wody  i  o  przekształcenie 
przedsiębiorstwa.  Spotkania  przedwyborcze  nie  cieszą  się  zbyt 
dużym  zainteresowaniem  mieszkańców.  Przychodzi  po  kilka,  kil 
kanaście  osób,  wśród  których  nie  dostrzegliśmy  młodzieży. 

ćr   sir 

Na  swej ostatniej  sesji  Rada  Miejska  postanowiła  przyznać  tytuł 
Honorowego  Obywatela  Miasta  Ustronia  Leo Siebierskiemu  z  Neu
kirchenVluyn.  Jest  on  wiceprezesem  Towarzystwa  Partnerstwa 
Miast  w  NV  i  zajmuje  się  kontaktami  z  Ustroniem.  Okazją  do 
wręczenia  zaszczytnego  tytułu  był  wernisaż  wystawy  „Ustrońskie 
lasy"  w  Muzeum  Kuźnictwa  i Hutnictwa.  Wręczenia  tytułu  doko
nał  przewodniczący  RM  Zygmunt  Białas.  (O  wystawie  napiszemy 
szerzej  w  następnym  numerze  GU). 

2/3.06.94  r. 
W  nocy  na  parkingu  przy  os. 
Centrum  doszło  do  uszkodzenia 
trzech  samochodów,  wszystkich 
marki Fiat  126. Sprawcy nieznani. 

3.06.94  r. 
O  godz.  15.30 kolizja na  skrzyżo
waniu  ul.  Katowickiej  z  ul.  Cie
szyńską.  Kierująca  Skodą  miesz
kanka  K?towic  wymusiła  pierw
szeństwo  przejazdu  na  prawidło
wo  jadącym  Fiacie  125  kierowa
nym przez mieszkańca Wisły. Kie
rowcy  trzeźwi,  nałożono  mandat 
karny. 

3.06.94  r. 
O godz.  15.55 kolizja na ul. 3 Ma
ja w rejonie stacji CPN. Kierująca 
samochodem  Renault  Twingo 
mieszkanka  Ustronia  wymusiła 
pierwszeństwo  na  prawidłowo  ja
dącej  Skodzie  kierowanej  przez 
mieszkańca  Krakowa.  Kierowcy 
trzeźwi,  nałożono  mandat  karny. 

3.06.94  r. 
O godz.  17.30 na ul. Grażyńskiego 
kierujący  VW  Golfem  mieszka
niec Warszawy najechał na  prawi
dłowo  skręcającego  w  ul.  Spor
tową  Kamaza  z naczepą.  Kierow
cy  trzeźwi, nałożono  mandat  kar
ny. 

3/4.06.94  r. 
W  nocy  z  terenu  posesji  przy  ul. 
Polańskiej został skradziony  Mer
cedes 300E nr rej. KBO 30—52 na 
szkodę  mieszkańca  Katowic. 

4.06.94  r. 
O godz.  12.30 kolizja na ul. 3 Ma
ja.  Kierujący  Fiatem  126  miesz
kaniec  Ustronia  wymusił  pierw
szeństwo  przejazdu  na  prawidło
wo  jadącym  Polonezie  kierowa
nym  przez  mieszkańca  Będzina. 
Kierowcy  trzeźwi, nałożono  man
dat  karny. 

4.06.94  r. 
O  godz.  15.30  na  ul.  3  Maja 
kierujący Skodą  mieszkaniec  Go

leszowa  najechał na  tył  Fiata  126 
kierowanego  przez  mieszkańca 
Ustronia. Kierowcy trzeźwi, nało
żono  mandat  karny. 

5.06.94  r. 
O godz. 4.00 zatrzymano  nietrzeź
wego  mieszkańca  Bażanowic  kie
rującego  motocyklem  Jawa  350. 
Zawartość  alkoholu  we  krwi 
—  0,54  prom. 

5.06.94  r. 
O  godz.  13.50  kolizja  na  ul.  Cie
szyńskiej.  Kierujący  Mercede
sem  mieszkaniec  Jastrzębia  utra
cił  panowanie  nad  kierownicą 
przez  co  zajechał  drogę  prawi
dłowo  jadącej  Skodzie  kierowa
nej przez  mieszkańca  Czech.  Kie
rowcy  trzeźwi,  nałożono  mandat 
karny. 

5.06.94  r. 
O godz.  16.00 kolizja na ul. 3 Ma
ja.  Kierujący  samochodem  Seat 
Toledo  mieszkaniec  Rybnika  wy
musił pierwszeństwo przejazdu  na 
prawidłowo  jadącej  Skodzie  kie
rowanej przez mieszkańca  Cieszy
na.  Kierowcy  trzeźwi,  nałożono 
mandat  karny. 

5.06.94  r. 
O  godz.  17.00 na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący Fiatem  126 mieszkaniec 
Ustronia  utracił  panowanie  nad 
pojazdem  i  wypadł  z  drogi  do
prowadzając do  uszkodzenia  pło
tu  posesji  klasztoru  sióstr  boro
meuszek. Kierowca trzeźwy, nało
żono  mandat  karny. 

6.06.94  r. 
O  godz.  7.00  na  ul.  Cieszyńskiej 
VW  Golf  kierowany  przez  miesz
kańca  Wisły najechał na  tył  Wart
burga.  Kierowcy  trzeźwi,  nałożo
no  mandat  karny. 

6.06.94  r. 
W  dniu  tym  komisariat  został 
powiadomiony  o  kradzieży  Fiata 
126 numer  rej. BBG  18—48 z par
kingu  na  os.  Manhatan.  W  dniu 
9.06.94  r.  samochód  ten  został 
odnaleziony  na  terenie  Goleszo
wa,  gdzie  został  porzucony. 

27.11.  —  2.06.—  Po  skardze 
mieszkańców  interweniowano 
w  sprawie  wałęsającego  się  wil 
czura. Właściciel  tłumaczy, że pies 
mu  uciekł. 

3.06 —  Po  skardze  mieszkańców 
na zbyt głośną muzykę w wesołym 
miasteczku  w Polanie  interwenio
wano i nakazano ściszenie nagłoś
nienia. 
—  zakazano  sprzedaży  piwa  bez 
zezwolenia  w kiosku  gastronomi
cznym  w  Polanie. 

4,5.06.—  Patrolowano  bulwary 
wzdłuż  Wisły  i  placówki  gastro
nomiczne pod  względem  niezbęd

nych  zezwoleń  i posiadania  przez 
pracowników  książeczek  sanitar
nych. 

6.06. — Sporządzono  wniosek  na 
kolegium  na  właściciela  terenu  na 
którym  ma  powstać  stacja  paliw 
przy  skrzyżowaniu  ul.  Katowi
ckiej  i  Goleszowskiej.  Mimo 
dwukrotnego wymierzenia najwy
ższego  mandatu  jest  tam  nadal 
brudno. 

7.06.—  Kontrolowano  porządki 
przy  domach  wczasowych  w  Ja
szowcu. 

8.06.  —  Przeprowadzono  wspól
ny  patrol  z  policją  w  Polanie. 
Kontrolowano  porządek  przy 
prywatnych  posesjach. 
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Blisko  30  osób  przyszło  na  spotkanie  z  jednym  z  liderów 
KPN, Krzysztofem Królem, które odbyło  się 4 czerwca w  Urzę
dzie  Miejskim.  Zdaniem  posła  ludzie  odwracają  się  od  demo
kracji  po  nie  spełnieniu  kolejnych  obietnic  wyborczych.  19 
września  ludzie głosowali  z przekory,  na  tej samej zasadzie  jak 
wiatach  60. Funkcjonowało powiedzenie:  „ Wróć Bierucie,  wróć 
Stalinie,  bo  robotnik  z  głodu  zginie."  Na  tej  przekorze  i  roz
czarowaniu  opiera  się sukces wyborczy  SLD,  którego  program 
też  jest  wyborczym  oszustwem.  Większą  część  krótkiego,  bo 
zaledwie  godzinnego  spotkania,  wypełniły  pytania  do  posła. 
Poruszano  sprawy  rent  i  emerytur,  górników  żołnierzy,  za
proszenia  na  obchody  50  rocznicy  powstania  warszawskiego 
Jelcyna  i  Herzoga. 

Jeden  z dyskutantów  poruszył  sprawę  rozliczeń.  Przy  okazji 
zarzucił,  że  prezydent  to  Bolek,  Michnik  —  ubek,  Kuroń 
—  Gebels,  Bielecki  —  aferzysta  papierosowy,  a  Balcerowicz 
— aferzysta spirytusowy.  Poseł  w żaden  sposób  tym  zarzutom 
nie  zaprzeczył. 

Fot. W. Suchta 

K. Król zachęcał też wszystkich, by wzięli udział w wyborach 
samorządowych. — Nie namawiam do glosowania  na KPN,  ale 
proszę, by nie kierować się emocjami  i przekorą, ale  programem 
—  przekonywał  poseł. 

24  maja  w  Zakładowym 
Domu  Kultury  odbyło  się 
uroczyste  otwarcie  Wystawy 
Prac  Dzieci  działających 
w  Ognisku  Pracy  Pozaszkol
nej.  Okazją  do  zorganizowa
nia tej wystawy było dwudzie
stolecie  istnienia  OPP.  Przy
był  burmistrz  Kazimierz  Ha
nus oraz  przewodniczący  Ra
dy  Miejskiej  Zygmunt  Białas, 
instruktorzy  pracujący z dzie
ćmi,  dawni  pracownicy  OPP, 
a przede wszystkim dzieci. Og
nisko  funkcjonuje od  30 maja 
1974  roku.  Pierwszym  dyrek
torem  był  Maria n  Żyła,  za
stąpiła go Janina Chałaj, a na
stępnie przez  14 lat  ogniskiem 
kierowała  Danuta  Koenig. 
Obecnie prowadzi je Irena Wi
ńczyk. W ciągu dwudziestu  lat 
działalności  przez  OPP  prze
winęło  się  około  20  tysięcy 
dzieci  i  młodzieży. 

Najdłużej,  bo  29  lat,  działa 
zespół  akrobatyki  widowisko
wej. Corocznie nagradzany jest 
wyróżnieniem  na  Wojewódz
kim  Przeglądzie  „Odkrywamy 
Talenty".  Mogliśmy  go  także 
oglądać w młodzieżowym  pro
gramie  telewizyjnym  „Tęczo
wy  Music  Box".  Od  samego 
początku  prowadzi  go Wanda 
Węglorz.  Jej  wieloletnia  praca 
z młodzieżą  została  doceniona 
przez odchodzącą  Radę Miejs
ką. Podczas otwarcia  wystawy 
K.  Hanus  wraz  z Z.  Białasem 
wręczyli  instruktorce  honoro
wy  dyplom  „Zasłużony  dla 
miasta  Ustronia".  Obecnie  W. 
Węglorz  w  pracy  z  dziećmi 
wspierają  Czesława  Chlebek 
i  Anna  Depta.  Innym  wielo
krotnie  wyróżnianym  zespo
łem  działającym  przy  OPPjest 
dziecięcy ludowy zespół  woka
lnoinstrumentalny  „Mał a 

Czantoria".  Od  ośmiu  lat  ze
spół  prowadzi  Marian  Żyła. 

Wiele  prac  dzieci  związa
nych z OPP zostało  nagrodzo
nych  i wyróżnionych  podczas 
Ogólnopolskiej  Wystawy  In
spirowanej  Twórczością  Lu
dową  „Koroneczka".  Natalia 
Kubica i Elżbieta Ryszcz w ka

tegorii  tkanin  artystycznych, 
Joanna  Gawlik,  Małgorzata 
Hyla i Agata Żmijewska w ka
tegorii  makramy.  Prace  N. 
Kubicy  i E.  Ryszcz  nagrodzo
no  wyróżnieniem  na  Ogólno
polskiej  Wystawie  Sztuki 
Dziecięcej  „Europa  Pokoju". 
Podczas  „Koroneczki"  na
grodzone  zostały  także  dzieci 
z koła  „sprawne  ręce" Karoli 
na Kubicjus, Monik a Szczurek 
i  Aleksandra  Ziewiec.  Dwie 
ostatnie  dziewczynki  zostały 
również  laureatkami  Ogólno
polskiej  Wystawy  „Europa 
Pokoju". W OPP znajdują za
jęcie  chłopcy.  W  pracowni 
modelarskiej  budują  modele 
statków  i  samolotów.  Jeden 
z młodych  konstruktorów  Se
weryn Weinert zajął II miejsce 

na  Wojewódzkim  Konkursie 
Modeli  Pojazdów  Kartono
wych.  Młodzi  ludzie  interesu
jący się tańcem  rozwijają swo
je  talenty  w  działającym  od 
niedawna  zespole  tańca  no
woczesnego  „Hadarm".  Choć 
młody  to zespół,  ale od  pięciu 
lat  otrzymuje  wyróżnienia  na 

Wojewódzkim  Przeglądzie 
Zespołów  Artystycznych. 
Przy OPP działa  również  „Es
trada  Poetycka",  początkowo 
prowadzona  przez  długolet
nią  dyrektorkę  OPP  D.  Koe
nig,  obecnie  przejęta  przez 
Danielę  Łabuz.  Jej  podopie
czni  Robert Wińczyk  i Karoli 
na Kubicju s zdobyli  wyróżnie
nia  w Rejonowym  Konkursie 
Recytatorskim  w  Cieszynie, 
a  Karolina  zakwalifikowała 
się  do  Wojewódzkiego  Kon
kursu  Recytatorskiego.  Moż
na by jeszcze długo wymieniać 
osiągnięcia  dzieci.  Podczas 
uroczystości  otwarcia  wysta
wy  wszystkie  dziecie  obecnie 
związane  z  OPP  dostały  pa
miątkowe  dyplomy.  Dyplo
mami  uhonorowano  także 

obecnych  i dawnych  instruk
torów  Ogniska:  Janinę  Cha
łaj,  Mariana  Żyłę,  Danutę 
Koenig, Andrzeja  Piechockie
go,  Ryszarda  Szymkiewicza, 
Ilonę  Weisman,  Franciszka 
Bojdę,  Aleksandrę  Szczurek, 
Józefę  Kubicę,  Tadeusza  Mi
chalaka,  Mieczysława  Grądz
kiego,  Wandę  Węglorz,  Czes
ławę  Chlebek,  Halinę  Darms
teader, Danielę Łabuz,  Halinę 
Puchowską. Dyplomem  doce
niano  również  współpracują 
z  OPP  kierowniczką  ZDK 
„Kuźnik "  Henrykę  Tambor. 

Na  zakończenie  tej  miłej 
uroczystości  zebranych  gości 
zaproszono  na  premierowe 
przedstawienie  teatrzyku  ku
kiełkowego. Wystawiono  „Ba
jkę o królu Bulu" Przedstawie
nie wyreżyserowała  i  akompa
niowała  młodym  aktorom  Ilo
na  Weisman.  W  poszczególne 
role wcielili  się Mirosław Win
ter   —  król  Bul,  Grażyna  Łu
kosz  —  król  teść,  Anna  Sma
gacz  —  ochmistrzyni,  Izabela 
Procner  — królewna, Karolin a 
Hołubowicz —  królowa,  Mag
dalena  Weisman  —  kot  i  bła
zen,  Andrzej  Kowalski  —  ku
charz,  Michał  Wiecha —  den
tysta, Szymon Caputa  — czar
noksiężnik  i  rycerz  I, Agniesz
ka Caputa — rycerz II , Dorota 
Borowiecka  —  panna  I, Anna 
Milaniu k — panna  II , Patrycja 
Borowiecka  — strażnik  I  i Iza
bela  Grzybek —  strażnik  II . 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
nie ma stałej siedziby. Poszcze
gólne koła zainteresowań znaj
dują  oparcie  w  różnych  insty
tucjach  w  Ustroniu.  Działają 
przy  szkołach,  domu  kultury, 
muzeum  Zbiory  Marii  Skalic
kiej,  Spółdzielni  Mieszkanio
wej  „Zacisze".  (MD) 

Fot.  W. Suchta 
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TO  MY  —  Towarzystwo  Rozwoju  Turystyk i  w Ustroniu  do  Wyborców 
Ust roń  jest  miejscowością  turystyczną  i uzdrowiskową,  odwiedzaną  przez  tysiące gości  z k ra ju  i z zagranicy,  a T U R Y S T Y K A  to 

przyszłość  mias ta,  jego  rozwój  i  d o b r o b yt  mieszkańców. 
Szansą  miasta  jest  rozwój  wszelkich  fo rm  turystyki,  usług  turystycznych  i  wykorzystanie  istniejącej dużej  bazy  turystycznej.  Od 
turystyki  uzależniony  jest  budżet  mias ta,  p raca  i  życie  jego  mieszkańców. 
Dzia ła jące  od  dwóch  lat  Towarzys two  Rozwoju  Turystyki  uznało  za  celowe  włączyć  się  do  wspólnych  dz ia łań  na  rzecz  miasta 
i  desygnować  swoich  przedstawicieli  na  kandyda tów  na  radnych,  którzy  także  będą  reprezentować  swoje  środowiska 
i  mieszkańców,  a  przede  wszystk im  sprawy  i  p rob lemy  miasta,  z  których  za  najważnie jsze  uważamy: 
—  realizacja  budżetu  mias ta  przez  ustalenie  właściwego  pr iorytetu  zadań  gospodarczych  i  inwestycyjnych  m ias ta 
—  popieran ie  i  wspomagan ie  inic jatyw  d la  rozwoju  samorządności  lokalnej  i  ś rodowiskowej 
—  popieran ie  indywidua lnej przedsiębiorczości  gospodarczej d la  tworzenia  nowych  miejsc pracy,  zwiększenia  ś rodków  do  budżetu 

miasta  i  ożywienia  gospodarczego 
—  usprawnienie  działalności  służb  komuna lnych  i  zak ładów  świadczących  usługi  na  rzecz  mieszkańców 
—  tworzenie  odpowiedn ich  w a r u n k ów  d la  działalności  zak ładów  oświatowych,  ku l tura lnych  i  służby  zdrowia 
—  usprawnienie  ruchu  komun ikacy jnego  w  mieście 
—  sprawnego  p rzeprowadzen ia  modernizacji  i  remontów  dróg,  ulic,  chodn ików,  dba łość  o  estetykę,  zieleń,  czystość  i  po rządek 
—  zdecydowanej  p o p r a wy  bezpieczeństwa  publ icznego  i  p rywatnego  mieszkańców  i  tu rys tów 
—  prowadzen ie  realnej  pol i tyki  poda tkowe j,  nie  doprowadza jącej  do  upadłości  i  bezroboc ia 
—  przeciwdziałaniu  bezroboc iu  i  tworzeniu  nowych  miejsc  pracy 
—  p romoc ja  miasta,  j ego  wa lo rów  turystycznych  w  kra ju  i  za  granicą 
Przedstawiamy  k a n d y d a t ów  na  radnych: 
1.  Jerzy  K O S I Ń S KI  —  wieloletni  działacz  turystyczny,  organizator  i in ic jator nowatorsk ich  p ro jek tów  i rozw iązań  gospodarczych 

i turystycznych  w  Ust ron iu,  współzałożyciel  Towarzys twa  Rozwo ju Turystyk i,  pos iada  wieloletnie doświadczen ie w  zarządzaniu 
i p rowadzen iu  działalności  hote lowej  i  turystycznej.  Od  16  lat  mieszka  i p racu je  w  Ust ron iu,  jest  dy rek to rem  hote lu  „ M u f l o n " . 
Bezparty jny.  Okręg  nr  19. 

2.  Wanda  P I E T R Z AK  —  od  1966 związana  z Beskidami  i Ust ron iem  od  chwili  wybudowan ia  osiedla  „ M a n h a t a n ",  gdzie  mieszka. 
24  lata  p racy  poświęci ła  turystyce,  obecnie  k ieruje  pens jonatem  „ A n n a " .  Jest  cz łonkiem  R a dy  Nadzorczej  SM  „Zacisze. 
Mężatka  a  zarazem  babcia  5letniego  Kuby.  Swój  czas  chce  poświęcić  mieszkańcom  miasta  rea l izu jąc p r o g r am  Towarzys twa 
i  mieszkańców  Osiedla.  Ok ręg  wyb.  nr  20. 

3.  Andrzej  W I Ę C Ł A W E K  —  lat  64,  fo togra f,  właściciel  firmy  „ A W E X "  związanej  z  Ust ron iem  poprzez  jego  p romoc ję  wyda jąc 
foldery,  w idokówki,  re jest ru jąc kamerą  video  życie  ku l tura lne  i  gospodarcze  miasta.  J a ko  radny  pragn ie  godnie  reprezentować 
interesy  swoich  wyborców  z  okręgu  nr  22  oraz  pop ierać  inicjatywy  gospodarcze  związane  z  in f ras t ruk tu rą  turystyczną. 
Współzałożyciel  Towarzys twa. 

4.  Jan  P O C H O P I EŃ  —  od  30  lat  zamieszkały  przy  ul.  Fabrycznej.  Zw iązany  z  życiem  gospodarczym  i  turys tycznym  od  24  lat. 
Gas t ronomia,  PT  „Czan to r i a ",  a  obecnie  Kierownik  D W  „Or l i k "  —  wzorowy  obiekt  Zawodz ia.  Wieloletni  i  sprawdzony 
działacz  społeczny  ma jący  doświadczenie  w  działalności  Samorządów  Mieszkańców  i  w  turystyce.  Człowiek  poważny, 
e lokwentny,  zamożny  a  więc  mogący  poświęcić  swój  czas  i  doświadczenie  ludziom  okręgu  nr  23. 

5.  Ryszard  W R O NA  —  lat  44.  Od  19  lat  związany  z  turystyką.  Wykształcenie  wyższe  —  e k o n o m i ka  i  o rgan izac ja  turystyki. 
Organ izator  wielu  in ic jatyw  społecznych,  imprez  turystycznych,  p rac  społecznych  —  Prezes  Towarzys twa  Rozwo ju  Turystyki 
w  Ust ron iu.  K a n d y d u je  w  okręgu  nr  24.  Bezparty jny,  pop iera  równość  wszystkich  wyznań. 

Kandydaci  Towarzys twa  Rozwo ju  Turys tyki  na  radnych  to  ludzie  rozsądni,  otwarci,  doświadczeni,  zna jący po t rzeby  mias ta  i  jego 
mieszkańców  —  ludzie  godni  bycia  radnymi  miasta  Ustron ia. 

MIRAG E  I  KARATE 
30  ma ja  w  Urzędzie  Mie jsk im  w  obecności  burmis t rzów, 

pedagogów,  policj i ,  straży  miejskiej  i  właścicieli  dyskoteki 
„Mi rag e  2000"  zas tanowiano  się  nad  zachowaniem  po rządku 
wewnątrz  i wokół  tego  lokalu.  Zgodn ie  stwierdzono,  że  koniecz
na  jest  współpraca,  a  przede  wszystk im  nie  dopuszczanie  do 
przebywania  w  lokalu  dzieci  szkół  pods tawowych  na  dyskotece 
dla dorosłych..  Właściciele  lokalu  zapewnial i,  że nie  wpuszczają 
do  środka  nietrzeźwych,  chcą  wspó łp racować  z pol ic ją,  a  wsze
lakie  n ieprawidłowości  to  efekt  dz ia łania  małej  grupki  p rowo
dyrów,  k tó ra  zresztą  ma  już  zakaz  wstępu  na  dyskotekę. 

Tymczasem  mieszkający  w  sąsiedztwie  Prażakówki  in for
mują  o  ekscesach  ma jących  p i lnować  po rządku  b ramkarzy. 
Śmieci  na  zdjęciu  to  efekt  ich  t reningu  karate  w  pa rku  za 
Prażakówką.  Puf,  na  k tó rym  ci  młodzieńcy  sprawdzali  swe 
pięści,  rozpadł  się  po  k i lkunastu  ciosach,  śmieci  w  parku 
pozostały.  O  innym  zajściu  pisze  do  nas  czytelnik: 
Klienci Baru  ,,Disco"  w Prażakówceparkują  samochody  na mojej 
posesji.  W  dniu  28.  V  br.  o  godz.  22  chciałem  wyjechać 
samochodem  z domu  i nie mogłem,  ponieważ  brama była  zataraso
wana  samochodami  gości,  którzy  bawili  się  w  Barze  „Disco". 

Interweniowałem  w  powyższym  barze,  gdzie  zostałem  przez 
ochronę  właściciela  uderzony  ciosem  karate  i  znalazłem  się  na 
ziemi.  Następnie  mnie dźwignęli  i wyrzucili  na bruk.  Zadzwoniłem 
na  Policję,  która  zaraz  przyjechała  i  spowodowała  usunięcie 
samochodów.  Dopiero  wtedy  mogłem  wyjechać  swoim  samo
chodem  z  domu.  , m i ę  j  n a z w i s ko  d o  w iadomości  redakcji 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Znakowanie  samochodów  —  po
niedziałek,  środa,  piątek 
12.00—17.00.  Ustroń,  ul.  Stalma
cha  7,  lei.  2601. 

Szukam  bufetowej do pracy w ka
wiarni.  Tel.  2436. 

29  maja  zginęła  suczka  rasy  dal
matyńczyk  w okolicach  Rynku. 
Uwaga!  pies  był  głuchy.  Za  od
nalezienie  nagroda.  Tel.  2851. 

Sprzedam  Fiata  combi  1500,  1974 
rok. 5 min zł. Tel. 3471 wieczorem. 

Halę o powierzchni  500 m2 wynaj
mę,  kupię.  Tel.  2680. 

Sprzedam  nową  pralkę  wirniko
wą. Goleszów,  ul.  Skrajna  16. 

I

Akwizytora  na umowęzlecenie. 
Wisła  tel.  2361. 

Od  10 czerwca 

MARU Ś 
czynne od 7.00—23.00 

Życzymy 
udanych  zakupów. 

!HňijitiiHi,'m|iniifliiiiii!iiji!i M 

Wystawy: 

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 
—  Zabytki  Ustronia 

w  tym:  „100lecie  Ratusza  Miejskiego" 
—  od  6.6.1994  r.  „Ustrońskie  lasy"  — wystawa  zorganizowana  przez 

Polski  Klub  Ekologiczny  —  Koło  w  Ustroniu 

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.  Blaszczyka  19 —  czynna  codziennie 

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

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

Koncert  fortepianowy 
16.6.1994  r.  Utwory fortepianowe Griega  i Brahmsa grane na 4 ręce 
godz.  18.30  przez  Lidię  Zdulską  i Joannę  Pilch, 
czwartek  Śląskie  Centrum  Rehabilitacyjne  „REPTY" 

—  UstrońZawodzie  —  wstęp  wolny. 

Popisy  uczniów 
22.6.1994 r. 
godz.  17.00 
środa 

Popisy  uczniów  Ogniska  Muzycznego  w  Ustroniu. 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  w  Ustroniu 

24.6.1994  r.  Msza  św.  śpiewana  przez  Chór  Reprezentacyjny  Ze
godz.  18.00   społu  Artystycznego  Wojska  Polskiego 
piątek  Kościół  Św.  Klemensa. 

25.6.1994  r.  Paradny  Przemarsz  Otwarcia 
godz.  14.30  Marżonetki,  Orkiestra  Dęta  Kopalni  „Pniówek",  na 
sobota  trasie:  Szpital  Uzdrowiskowy  —  Park  Kuracyjny. 

Park  Kuracyjny —  Amfiteatr 
Koncert  Orkiestry  Dętej  Kopalni  „Pniówek" 

AMFITEAT R 
25 czerwca  —  sobota 
godz.  16.00  Wielkie  historyczne  widowisko  „ORZEŁ  BIAŁY " 

w  wykonaniu  120osobowego  Reprezentacyjnego  Ze
społu  Artystycznego  Wojska  Polskiego. 

godz.  19.30  Program  rozrywkowy:  „Od  arii  do  piosenki"  w  wyko
naniu  Reprezentacyjnego Zespołu  Artystycznego  Woj
ska  Polskiego 

godz.  18.00  Disco  Dance  Show  —  krąg  taneczny  w  Parku  Kura
cyjnym 

26 czerwca  —  niedziela 
godz.  16.00  Koncert  z  okazji  otwarcia  sezonu: 

„USTROŃSKIE  LAT O  W 
—  Śląska  Kapela  Regionalna 
—  MasztaJscy 
—  Kabaret  Państwowego  Zespołu  Ludowego  Pieśni 

i Tańca  „Śląsk" 

Sport 
19.6.1994 r. 
godz.  17.00 
niedziela 

MECZ  O  MISTRZOSTWO  „A "  KLASY 
„Kuźnia"  Ustroń  —  „Beskid  II "  Skoczów 

I  ROMANTYCZNY  BIEG  LETNI  po  KWIA T  PA
PROCI 
Ustroń  —  Zawodzie 

24.6.1994 r. 
godz.  21.00 
piątek 

24,25.6.1994  r.  MIEJSKI  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  O PUCHAR 
godz.  17.00  BURMISTRZA  MIASTA 
niedziela  Stadion  KS  „Kuźnia 

Domy  wczasowe,  hotele  itp.:  afisze 
imprez  kulturalnyc h  i  sportowych  do 
odebrania  w CiR  Ustroń  Rynek. 



„Zważywszy potrzebę wypełnić prawa zasadnicze gminom"  w ro
ku 1849 cesarz Franciszek Józef wydał ustawę dla gmin. Znajduj e 
się  w  niej   część  poświęcona  wyborom  do  władz  gmin.  Poniżej 
fragmenty  tego  dokumentu. 

WYBORY  ZA  CESARZA 
§  47. 

N a j m n i ej  14  dni  p rzed  z g r o m a d z e n i em  wybo rczym,  ma ją 
przełożeni  gm iny  p r a w n ym  s p o s o b em  ozna jm ić, na  k t ó r ym  dn iu 
i  mie jscu  i  o  k tó rej  godz in ie  w y b o ry  o d p r a w i ać  się  m a j ą. 

§   48. 
P rowadzen ie  w y b o r ów  na leży  do  p rze łożonych  gminy,  k tó rzy 

do  tej  czynności  d w ó ch  lub  więcej  c z ł onków  gminy  j a ko  ludzi 
zau fan ia  m a ją  powo łać. 

§.  50. 
Wybo rcy  g łosu ją  przed  z g r o m a d z o ną  komisyą  wyborczą. 

§  51. 
K a ż dy  w y b o r ca  m i a n u je  tyle o s ób  wyb ie ra lnych,  il e  cz łonków 

wydziału  i zas tępców  z c ia ła  wybo rczego,  do  k tó rego  ón  należy, 
wyb ie ranymi  być  m a j ą. 

§   52. 
G ł o s o w a n ie  ma  być  us tne  i j a w n e.  G ł o sy  wp isu ją  się  za raz  do 

p r o t o k o łu  wyborczego. 
§   53. 

G łosy  na  z g r o m a d z e n iu  w y b o r c z ym  nie  obecnych,  uważa ją 
się  za  zgodne  z  rezu l ta tem  w y b o r ó w. 

§  54. 
J a ko  w y b r a ny  cz łonek  wydz ia łu  g m i ny  lub  j a ko  zas tępca  ten 

ma  być  u w a ż a n y m,  na  k t ó r e go  s t o s u n k o wa  większość  g łosów 
padn ie. 

§  55. 
W y b r a n y ch  c z ł o n k ów  wydz ia łu  i  zas tępców,  p rezydu jący 

przy  wyborczej  komisyi  og łasza. 
§.  58. 

Po  u k o ń c z o n y ch  w y b o r a ch  wydz ia łu,  tenże  z  swego  g r o na 
abso lu tną  większością  g łosów  p rze łożonych  gminy  wyb iera,  to 
jest  bu rm is t r za  i  n a j m n i ej  d w ó ch  r a d c ów  gminy. 

.  59. 
Przełożeni  gm iny  m iędzy  sobą  do  d rug iego  s topn ia  n ie  m o gą 

być  k rewnymi  lub  p o w i n o w a t y m i. 

Jeżel iby  mie jsce  b u r m i s t r za  lub  radcy  gminy  p o d c z as  pe r i odu 
w y b o r ów  o p r ó ż n i o ne  zos ta ło,  wydz iał  w  p rzec iągu  czterech 
tygodni  do  n o w o ch  w y b o r ów  ma  p rzys tąp i ć. 

§  62. 
Burmis t rz  i  radcy  gminy  w  gmin ie  pow inni  mieszkać. 

W  Ustroniu  po  raz  pierwszy  wybierano  rajców  w  1861  r..  a  Ratusz 
powstał  równo  100  lat  temu. 

§   63. 
U r z ąd  cz łonka  wydz ia łu  lub  zas tępcy  jest  b e z p ł a t n y m. 

§   64. 
W  ogó le  każdy  cz łonek  gm iny  jest  o b o w i ą z a n y m,  w y b ór  na 

cz łonka  wydz ia łu  lub  zastępcę,  na  p r ze ł ożonego  a l bo  też  do 
innych  bezp ła tnych  us ług  w  gmin ie,  p r zy jąć. 

P r a wo  w y b ór  nie  p r z y j ąć  m a ją  ty lko: 
a)  wo jskowi  n ie  będący  w  s łużbie  czynne j; 
b)  dusz  s ta rown icy  i  u rzędn icy  p a ń s t w a; 
c)  osoby,  m a j ą ce  przesz ło  60  lat; 
d)  osoby,  k t ó re  w  os ta tn im  per iodz ie w y b o r c z ym  u r z ąd  bu rm is
t rza  lub  radcy  gminy  p ias towa ły,  na  czas  b e z p o ś r e d n io  na
s tępu jącego  pe r iodu  wybo rczego; 
e)  osoby,  k t ó re  w  t rzech  po  sob ie  n a s t ę p u j ą c y ch  pe r iodach 
wyborczych  j a ko  cz łonkow ie  wydz ia łu  lub  zas tępcy  czynne  były, 
lecz  ty lk o  na  czas  b e z p o ś r e d n io  n a s t ę p u j ą c e go  p e r i o du  wybo r
czego. 

§   65. 
K t o  bez  tak iej  uwa ln ia jącej  p rzyczyny,  m i mo  p o w t ó r n e go 

wezwan ia  przy jęc ie w y b o ru  o d m a w i a,  z a p a da  w  k a rę  do  100  Zł . 
ren.  w.  M .  K . ,  i  t raci  na  na jb l i ższy  pe r iod  w y b o r c zy  p r a wo 
wyb ie ran ia  i  wyb iera lnośc i. 

Wydz iał  i  prze łożeni  na  t rzy  l a ta  wyb ie ra ją  się.  Przed 
up ływem  trzeciego  r o k u,  p rze łożeni  n o we  w y b o ry  rozp isać 
m a j ą. 

Polski  Związek  Chórów  i  Or
kiestr  Zarządu  Okręgu  w  Biels
kuBiałej  wspólnie  z  Wydziałem 
Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji 
Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu 
zorganizowali  w  dniu  5.06.94 
koncert  chórów  z  cyklu  „TRO
JOK  ŚLĄSKI" .  Koncerty  te  od
bywają  się na  Śląsku,  w  Cieszynie 
i  po  drugiej  stronie  Olzy. 
W  bieżącym  roku  w  koncercie 
zgłosiły udział  52 chóry,  stąd  zais
tniała  konieczność  wykorzystania 
ustrońskiego  amfiteatru,  w  któ
rym  pomimo  chłodu  i  deszczu, 
przy dość l i chej jak  na  taką  pogo
dę  widowni  wystąpiły: 

—  Chór  Mieszany  „Słowiki " 
(Przyszowice) 

—  Chór  Mieszany  „Cecylia" 
(Rydułtowy) 

—  Zespół  Wokalny  „Wrzos 
(Głębowice) 

—  Chór  Mieszany  „Jutrzenka" 
(Ornontowice)  B. 

Listy  do redakcji  |>< 
NIE  DAJ  BOZE.... 

Co się stało? Czyżby  spotkanie  w Klubie  Propozy
cji zostało  odwołane?  Pełno afiszy  zapowiadających 
spotkanie  z  Gustawem  Michną  na dzień  13 czerwca 
br.  „zniknęło". 
„Czarodziejami"  okazali  się KPN  lub jej  zlecenioda
wcy,  którzy  zalepili  afisze  Klubu  Propozycji,  re
klamując  swoje  spotkanie  na dzień  04.06.1994  r. 
Czyżby  to objaw  „kultury  politycznej",  nie  mówiąc 
o polityce  kulturalnej  tej  partii.  Nie  daj  Boże,  aby 
kiedyś  wygrali  wybory  i wprowadzili  swoją  „demo
kratyczną"  politykę  i  kulturę  bycia  do  naszej  co
dzienności.  Jeżeli  dla  tej  partii  ważniejszymi  są 
agresja,  zwracanie  na siebie uwagi  spektakularnymi 
działaniami,  to jej  się  to  udało.  B.  B. 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
Komitet  Rodzicielski przy Przedszkolu nr 3 w  Ustroniu 

Polanie  dziękuje  sponsorom:  „Ustronianka",  „Alexa
do",  „Asia" ,  „CES",  „Maja" ,  „Fuj i  Film",  PSS  Społem, 
PHU  „ARKA" ,  T.  i A .  Piskornik  — „TERAM" ,  Państ
wu  Schirmeisen  za pomoc w organizowaniu  „Festynu  dla 
przedszkolaków". 

SONY  .Panasonic,SHARP, 
Elemis  , E i t r a ,S a m s u n g. 
w Ustronia al. Grażyńskiego la 

tel.23 34 

w Ustronia al. Cieszyńska 
tel 34 65 
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O  tej  kraksie  piszemy  w  Kronice  Policyjnej.  F ot  W.  Suchta 

P O D Z I Ę K O W A N I A 
Zarząd  TONN  dziękuje  wszystkim  sponsorom  za  pomoc  w  or

ganizacji  imprezy  „DzieciDzieciom"  w  szczególności  dotyczy  to  na
stępujących  firm: 
ZPC  „OLZA" ,  WWG  „Ustronianka",  „POLIFARB"  Cn,  WWG 
„Czantoria", TROSEKO,  RzeźniaKończyce,  Delikatesy  Mięsne  Uń, 
ZPUH  „Sigmat",  „PROCOMB"  Uń,  Wytwórnia  lodówWolanin, 
Kopel,  Kawiarnia  „OAZA" ,  U I P  „ R E M B U D M O D R O"  Uń,  I.  i  T. 
Dutkiewiczowie,  Jan  Puzoń,  sklep  „ R O L N I K " ,  „Ogrodnictwo"  —  Ja
cek  Jakubowicz,  J.  i R.  Puzoń,  Zdy  „N a  Bleichu" —  Z.  Szlaur,  Kiosk 
—  Anna  Kaczmarek,  Kiosk  —  Janusz  Janik,  Pracownia  Złotnicza 
—  Bolesław  Duda,  P H UP  „ T I K T A K O N " ,  PPUH  „ORCHIDEA" , 
sklep „ A L R E X "  i „PEWEX",  PPH U „WAŁEK" ,  Zd Fryzjerski —  H. 
Krysia,  sklep  „ A U T O  M O T O "  B.  StaniekSiekierka,  PPH U  „REPA
TEX,  Biuro  „ P R O I N B U D ",  sklep  „ IRMA" ,  D& D  Dutkiewicz,  sklep 

I.  P.  Baczyński,  PPHU  „KUBALA" ,  Brych  Zbigniew,  Konderla 
Zygmunt,  „SPORTUst roń"  —  O.  Marosz,  PPUH  „ANIN" ,  kiosk 
„CHATKA "  —  E.  Zabdyr,  „USTRONEX",  Helena  Szczepańska. 

Serdecznie dziękujemy Romanowi Macurze za bezinteresowne  sfotog
rafowanie  wystawy  obrazów  cisownickich  twórców  i  sprezentowanie 
nam  całej  serii  kolorowych  zdjęć.  Wdzięczne  jesteśmy  za  kolejny  gest 
życzliwości  działaczy  kultury  i  turystyki  Waszego  miasta  dla  naszej 

placówki.  Pracownice  Świetlicy  Gminnej  w  Cisownicy 

Uczniowie  klasy  8a  i  8d  Szkoły  Podstawowej  nr  2  pragną  po
dziękować  Andrzejowi  Papierzowi  za  bezpłatne  udostępnienie  ośrodka 
wypoczynkowego  w  Krzyżach  nad  jeziorem  Nidzkim  na  czas  trwania 
wycieczki  szkolnej. 

P O Z I O M O:  1) obronne  nasypy  4)  marszowy  i defiladowy  6) 
zabija jadem  8) brzmi  w operze  9) niemiecki  koniec  10) lego  do 
zabawy  11)  ruski  książę  12)  miejscowość  na  trasie  Kę
ty—Wadowice  13)  imię  Argentina,  słynnego  kolarza  14)  do 
pokrycia dachu  15) patrol, czujka  16) postępek  17) przyjęcie na 
cześć zmarłego  18) duża  papuga  19) używna  przez  GOPR  20) 
zapaśniczy  materac 
P IONOWO:  1) ze słynną kopalnią  soli 2) z nabojami przy pasie 
3) moda 4) przegroda  na wodospadzie  5) miasto w  łomżyńskim 
6) wyprawa krajoznawcza 7) kopalnia  żwiru  11) do  zamykania 
13) goryl  lub  pawian  14 na  pięciolinii 

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

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr   20 
BIEGI  ROMANTYCZNE 

Nagrodę  100 000  zł  otrzymuje  Sławomir   Sadlik  z  Ustronia, 
os.  Manhatan  4/52.  Zapraszamy  do  Redakcji. 

Roztomili  ustróniocy! 
Pomyśleliście  se, ludeczkowie  złoci,  że  to już  za pore  dnibydóm 

ty gmiński  wybory? Nó, po prowdzie  isto nima  takigo,  co by o nich 
nie slyszol,  bo przeca fort  o  tym  w gazetach  piszom  a  w  telewi
zyji  i  w  radiju  mówióm.  Ale  jak  kiery  jeszcze  nie  rozmyślol,  na 
kogo  bydzie  glosowol,  to  już  je  najwyższy  czas,  coby  se  to 
porozmyślać.  Bo  to je  za  nieskoro  już  przi  samym  glosowaniu  te 
kartkę  z  kandydatami  czytać  i  rozmyślać,  kierego  niechać 
a kierego  wykreślić.  Po co po tym  przed  tóm.jako  to  nazywajóm, 
urnom  wyborczóm  stoć  i  logónek  robić?  Przeca  insi  też  chcóm 
te  kartkę  jak  najrychlij  wciepać  i  już  to  głosowani  mieć  za 
sobóm. 

Tóż se zawczasu  poczytejcie  ty  liściny kandydatów.  Zapamiyn
tejcie  se  też  tych,  kierzi  kandydujóm  tam,  kaj  wy  bydziecie 
glosować.  Może  to  bydóm  wasi  sómsiedzi,  kierych  żeście  sami 
podali, a jak  kierego nie znocie,  to sie dopytejcie,  co to je  za  jedyn, 
cobyście  wiedzieli,  kogo  do  tej  gminy  wybiyrocie.  Ale  jak  sie 
bydziecie  dopytywać  o  tych  kandydatów,  to  dejcie  se  przi  tym 
pozór  i nie posluchejcie,  co tam  lecy kiery  baluszy.jyny  najlepij sie 
spytejcie  kogo,  móndrzejszego. 

A byliście  też sie podziwać,  czyście  sóm  zapisani  na tej, jako  to 
nazywajóm,  liście wyborców? Dzisio sie już  kole  tego  sprawdzanio 
nie  robi Zelkownego  gónu jako  kiesi.  Nó,  kiesi.jak  sie kiery  nie 
sprawdził  na  tej  liście  wyborców,  tóż  sie  na  niego  niepieknie 
dziwali.  A  teraz  uznowajóm,  że  to je  każdego  losobisto  wiec.  Nó, 
teraz  przi  pisaniu  tych  list  to  aji  komputery  pumogaly,  tóż  isto 
żodyn  nima  lomininty. 

Nejlepij  też  w  te,  jako  to  nazywajóm,  niedziele  wyborczóm, 
siedzieć  na  miejscu  i  nigdzi  nie  wyjyżdżać,  bo  sie  idzie  kaj 
zasiedzieć  abo  autobus  ucieknie  i może  kiery  nie  zdónzyć  na  to 
głosowani,  bo  o  ósmej  wieczór  ty,  jako  to  nazywajóm,  lokale 
wyborcze,  zawiyrajóm.  Potym  by  taki  borok,  co  nie  zdónżyl, 
musiol  sztyry  roki  lutować,  że  skyrs  tego,  że jego  głosu  chybiło, 
kierysie  we wyborach nie przeszedł  abo przeszedł  tyn, co nie  trzeja. 
Myślym  też, że w te sobotę  i niedziele  wiesieli za moc nie bydzie,  bo 
na  wiesieli je  czas  cały  rok,  a  wybory  gmiński  sóm  jyny  roz  na 
sztyry  roki.  Nó,  chyba żeby  żynich  z młoduchóm  i z  wiesielnikami 
wszyccy  w  kupie  prziszli  na  głosowani,  ale  to  by  móglo  być 
rozmaite. 

Tóż pódżmy  wszyccy  na to głosowani  i dobrze  wybiyrejmy,  coby 
my  sie potym  nie musieli  z  rozmaitymi  móndrokami  przez  sztyry 
roki  tropić. 

Hanka  z  Manhatanu 

100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 


