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SAM  NIE  ŚPIEWAM 
Rozmow a  z  Bogusławe m  Binkiem ,  prezese m  TKZ . 

Ludziom  wydaje  się,  że  jeżeli  miasto  nawiązuje  kontakty  za
graniczne,  to korzystają  z nich głównie pracownicy UM.  Jak  to 
jest naprawdę? 
Ideą  podpisanego  „obopólnego  oświadczenia"  pomiędzy  na
szymi miastami  była przede wszystkim  wymiana  młodzieżowa, 
spotkania mieszkańców, wymiana kulturalna  i sportowa.  Spra
wą  szczególnie  podkreślaną  zarówno  przez  Ustroń  jak  i  przez 
miasta  partnerskie  jest  ochrona  środowiska.  W  podpisanej 
umowie założono współpracę obejmującą całokształt  działalno
ści miast, a nie tylko kontakty pomiędzy zarządami  i władzami. 
Oczywiście  takie  kontakty  muszą  być  utrzymywane,  aby  po
wstał  plan  współpracy.  Zarządy  spotykają  się  raz  w  roku,  na 
przemian  w  Neukirchen  i  Ustroniu.  Koszty  z  tym  związane 
zostały równo podzielone. W tym roku przebywało u nas około 
trzystu  osób  z  Niemiec.  Byli  to  emeryci  przyjeżdżający  do 
Ustronia  na  leczenie,  „WERKSCHOR",  członkowie  ich  ro
dzin, władze miasta biorący udział w dożynkach, a także  osoby 
odwiedzające zaprzyjaźnione polskie rodziny. W roku ubiegłym 
w Neukirchen  przebywała  50osobowa  grupa  Nauczycielskiej 
Estrady  Ludowej  „CZANTORIA" .  25  dzieci  z  ustrońskich 
szkół  wzięło  udział  w  zorganizowanym  w  Neukirchen  obozie, 
gdzie miały  także możliwość  kontaktu  z młodzieżą  francuską. 
Zarząd  Towarzystwa  złożył  w  czasie  swej kadencji  w  Neukir
chen tylko dwie, zresztą  robocze wizyty. Widać zatem, że władza 
nie ma  monopolu  na  wyjazdy. 
He kosztował  wyjazd dzieci  na obóz? 

Obliczony  przez  nas  wysoki  koszt  wyjazdu  finalnie okazał  się 
dość  niski.  Zaważył  na  tym  głównie  fakt,  że  część  kosztów 
pobytu dzieci na obozie wzięli na siebie mieszkańcy  Neukirchen. 
Niestety  dowiedzieliśmy  się  o  tym  już  po  zamknięciu  listy. 
Przypuszczam,  że  te  trzy  miliony,  które  przyszło  zapłacić  za 
wyjazd  według  naszych  obliczeń  odstraszyły  część  rodziców. 
Staraliśmy  się  jednak  umożliwić  wyjazd  także  tym  dzieciom, 
które  spełniły  wymagane  warunki,  to  znaczy  uzyskują  dobre 
wyniki w nauce, nienagannie się zachowują  i pracują  społecznie 
na  rzecz  szkoły,  a  jednak  nie  mogły  pojechać  głównie  ze 
względów  finansowych.  Zwracaliśmy  się  do  wielu  instytucji 
i  prywatnych  przedsiębiorstw  o  pomoc.  Dzięki  pieniądzom 
ofiarowanym przez sponsorów  i Urząd Miasta sfinansowaliśmy 
wyjazd jednej  uczennicy  oraz  opłaciliśmy  opiekunów  i  tłuma
cza. 

Z  jakim i miastami  Ustroń utrzymuj e  kontakty? 
Od  1991  roku  oficjalnie współpracujemy  z Neukirchen  Vluyn, 
a  od  1993  roku  drugim  naszym  miastem  partnerskim  jest 
węgierskie  miasto  Hajdunanas. 
Ile  kosztuje  nas  tego  typu  współpraca? 
Miasto  przede  wszystkim  bardzo  korzysta  na  kontaktach. 
Mieszkańcy miast partnerskich przyjeżdżają do nas chętnie i na 
każdym kroku  podkreślają  gościnność ludzi  z naszego  regionu. 
Kwestie  finansowe  stawiam  na  drugim  miejscu, najważniejsze 
wydają  mi  się  nawiązane  przyjaźnie.  Chcielibyśmy  zbudować 
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Na sesji 30.IX, Rada Miejska postanowiła nie odpowiadać  na  pytania 
zawarte w ankiecie min Strąka. Swoją opinię RM zawarła w liście, 
któr y publikujemy poniżej. 

Prezes  Rady  Minist rów 
Waldemar  P A W L A K 

W odpowiedzi na pismo i ankietę Pana  Premiera na  temat  podziału 
kompetencji  pomiędzy  administracją  rządową  i  samorządową,  Rada 
Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  na  IVtej  sesji  w  dniu  30  września  br 
i  uprzednio  w komisjach,  szczegółowo  przeanalizowała  ankietę  i po
stanowiła,  co następuje: 
—  opowiada  się za  dalszym  poszerzeniem  kompetencji  władz  samo

rządowych, 
—  uważa, że adminstracja wojewódzka powinna przejąć od  administ

racji centralnej więcej uprawnień, 
—  przejęcie zwiększonych  uprawnień  winno  iść w parze  z  zagwaran

towaniem  środków  finansowych  niezbędnych  na  ich  realizację, 
—  funkcjonowanie struktur  Urzędów Rejonowych powinno, w miarę 

usamodzielniania  się samorządów gminnych,  być  ograniczone, 
—  ewentualne przyszłościowe  powoływanie  samorządnych  powiatów 

mogłoby  nastąpić  tylko  pod  warunkiem  ograniczenia  ilości  ist
niejących województw. 

Rada  Miejska  prosi  o  przyjęcie  pisemnej  informacji,  która  lepiej 
odzwierciedla  nasze stanowisko  w powyższej sprawie. 

S A L O N  M E B L O W Y 
W  PAWILONI E  HANDLOWY M 

NA  OS.  MANHATAN ,  P O L E C A : 


  SEGMENTY  KUCHENNE


PONADTO  FOTELE 1 I 2OSOBOWE, BIURKA , NAROŻ
NIKI  KUCHENNE  I  INNE. PARKIETY  DĘBOWE. BUKO
WE, BRZOZOWE. MOŻNA ZAMAWIA Ć  CAŁE KOMPLE

TY  MEBLI ,  BĄDŹ POJEDYNCZE  ELEMENTY. 
ZAPRASZAM Y  OD  PONIEDZIAŁK U  DO  PIĄTK U 

OD 9.00—17.00  W  SOBOTY  OD  9.00—13.00 
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mosty  przyjaźni  pomimo  uprzedzeń,  które  jeszcze  istnieją.  Jeżeli 
chodzi o koszty to UM przeznacza na działalność TKZ 50 milionów 
rocznie, oprócz tego towarzystwo otrzymuje stały dochód  z prowa
dzonych kursów językowych  i składek  członkowskich. Raz w roku 
pokrywamy koszty wyjazdu oficjeli. Część pieniędzy przeznaczyliśmy 
na  zorganizowanie  obozu  w  Szczyrku  dla  młodzieży,  z  obu  miast 
partnerskich i z Ustronia. Towarzystwo pokryło także część kosztów 
związanych  z  rewizytą  córu  z  Neukirchen  Vluyn,  który  gościła 
u siebie NEL „Czantoria". Jednak 80% kosztów ponieśli członkowie 
chóru przyjmując niemieckich gości w domach. Większość tegorocz
nych  wydatków  TKZ  związana  była  z przyjęciem  delegacji  miast 
partnerskich  biorących udział w dożynkach. 
Skoro nawiązywanie kontaktów międzynarodowych jest tak korzystne 
dla naszego miasta,  to dlaczego nie nawiązujemy ich jeszcze więcej? 
Z nawiązywaniem takiego typu kontaktów wiąże się ogromny nakład 
pracy  i  oczywiście  także  kwestie  finansowe.  Wydaje  mi  się,  że 
współpraca  z dwoma  miastami  to  na  razie  wystarczające pole  do 
popisu dla towarzystwa  i miasta. 
Na czym w praktyce polega działalność TKZ ? 
Zadaniem TKZ jest przygotowanie gruntu do wymiany zagranicznej, 
którą  poszczególne  organizacje  przeprowadzają  na  zasadzie  pod
pisanych  indywidualnych  umów.  Dzięki  nawiązanym  kontaktom 
chór  Czantoria porozumiał  się z chórem działającym przy  kopalni 
w  Neukirchen,  ustroński  chór  ewangelicki  współpracuje  z  tam
tejszym  chórem  ewangelickim.  Podobne  kontakty  nawiązali  też 
piłkarze.  TKZ  patronuje  takiej  współpracy  i  z  pieniędzy  finan
suje  częściowo  koszty  wyjazdów  itp.  Traktujemy  to  jako,  repre
zentowanie  naszego  miasta.  W  ten  sposób  także  je  promujemy, 
a  coraz  częstsze  i  chętne  przyjazdy  gości,  korzystających  z hoteli, 
sklepów  i  innych  usług  wpływają  pośrednio  na  wzrost  budżetu 
miasta. 

Czy można zaryzykować stwierdzenie, że TKZ pełni rolę ustro oskiego 
MSZ? 
Tak  można  by  to  ująć. Jesteśmy  pewnego  rodzaju  łącznikiem  na 
szczeblu  zarządów  czy  burmistrzów  miast  partnerskich  i  w  ich 
imieniu kontaktujemy ze sobą poszczególne organizacje. Pomagaliś
my  w  nawiązywaniu  kontaktów  także  grupie  plastycznej  Brzimy, 
która może już w przyszłym roku wyjedzie na plener do Neukirchen 
Vluyn, a następnie będzie gościła u nas plastyków niemieckich. Nie 
wiem czy TKZ uda się zawiązać kontakty między szkołami, gdyż po 
pierwsze jest to ogromna odległość — prawie 1200 kilometrów — po 
drugie w naszych  szkołach język  niemiecki nie jest językiem wiodą
cym.  Otrzymaliśmy  ofertę  wyjazdu  młodzieży  na  obóz  letni  do 
Hajdunas na zasadzie wymiany. Niestety żadna szkoła nie wyraziła 
zainteresowania  argumentując już  wcześniej  zawartymi  umowami 
z innymi  partnerami. 
Czy nie wydaje się panu, że pokutuje u nas jeszcze stwierdzenie, iż to co 
lepsze  jest  na  zachodzie  i  stąd  właśnie  ten  brak  szerszego  zainter
esowania  propozycjami  wschodniego  partnera? W mieście  widoczna 
jest współpraca z Neukirchen natomiast węgierski Hajdunanas uchodzi 
naszej  uwadze. 
Nie. Po prostu z Hajdunas współpracujemy krócej. Węgrzy proponu

Fot.  W.  Suchta 

ją  nam  pobyt  letni  i  korzystanie  z  ciepłych  basenów  z  wodami 
termicznymi,  sami  zaś  są  zainteresowani  pobytem  w  Ustroniu 
w sezonie zimowym. Jednakże propozycja ich nie znalazła chętnych. 
Istotną  barierą  jest  bariera  językowa,  każdy  wyjazd  wymagałby 
zatrudnienia tłumacza, a w naszych regionach nie ma ich zbyt wielu. 
Hajdunas jest  piękne. Potwierdzają  to ustroniacy,  którzy pojechali 
tam  na  wczasy.  Węgrom  zależy  jednak  głównie  na  wymianie 
młodzieży,  a  z  tym  wiążą  się  pewne  problemy  tzn.  propozycje 
węgierskie obejmują terminy świąt, sylwestra, na co nie chcą zgodzić 
się osoby, które miałyby pełnić rolę opiekunów.  Liczymy na  to, że 
uda  nam  się  przekonać  Węgrów  do  zmiany  terminów.  Strona 
węgierska  chce  również  doprowadzić  do  „wymiany"  emerytów 
(ciepłe baseny) oraz do wspólnych kontaktów  radnych  obu  miast. 
Jakie TKZ ma plany na najbliższą przyszłość? 
Chcemy  zaktywizować  większą  grupę  ludzi  działającą  w  naszym 
towarzystwie. Planujemy zorganizować w przyszłym  roku  wystawę 
filatelistyczną. Piłkarze  Kuźni  Ustroń  dwukrotnie  pojadą  do  Nie
miec, aby wziąć udział w turniejach. Grupa „Brzimy" weźmie udział 
w „Dorffeście", na  którym  sprzedane  zostaną  prace jej  członków, 
a  dochód  zostanie  przeznaczony  na  fundusz  niepełnosprawnych. 
Ustroński Chór Kameralny ma jechać do Hajdunanas na koncert. Są 
to  nasze  propozycje,  w  najbliższym  czasie  jednak  zapoznamy  się 
z propozycjami miast partnerskich, wtedy plan imprez i wizyt pewnie 
się poszerzy.  Przygotowujemy  się  także  do  zebrania  sprawozdaw
czego,  a  następnie  sprawozdawczowyborczego,  ponieważ  w lipcu 
1995 roku  upływa kadencja zarządu. 

Oprócz tego, że jest pan prezesem TKZ , działa pan także przy chórze 
Czantoria. 
Jestem  opiekunem  chóru  i  jednym  ze  współzałożycieli.  Sam  nie 
śpiewam,  więc  tym  bardziej  podziwiam  członków  chóru,  których 
łączy przede wszystkim miłość do śpiewu. Często w chórze śpiewają 
całe  rodziny  i  to  jest  najprzyjemniejsze. To  prawdziwi  pasjonaci. 
Chór  powstał  przy  klubie  nauczyciela,  obecnie  pieczę  nad  nim 
sprawuje Urząd Miejski, ale być może od przyszłego roku przejdzie 
pod  stałą  opiekę  miasta. 
Dziękuję za  rozmowę 

Rozmawiała:  Gabriela Madzia 
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W  Zabłociu  odkryto  dwa 
lata temu bogate pokłady  tor
fu,  który  ma  właściwości  le
cznicze  i  może  służyć  do  ką
pieli  borowinowych.  Do  ich 
wykorzystania  przygotowu
je  się  ustrońskie  PP  „Uzdro
wisko". 

W  Szkole  Podstawowej 
w  Górkach  Wielkich  od  po
nad  roku  działa gabinet  logo
pedyczny.  Korzysta  z  niego 
ponad  60  dzieci  ze  szkół 
i  przedszkoli  gminy  Brenna. 

Kościół  w  Drogomyślu  był 
pierwszym  wybudowanym  po 
wojnie  w  regionie  cieszyńs
kim.  Świątynia  liczy  sobie  25 
lat. 

  *
W  remizach  strażackich  na 

terenie  gminy  Strumień  zało

żono  centralne  ogrzewanie. 
Z  gminnej kasy  poszło  na  ten 
cel ponad  150 min  zł. 

*

Liceum  Ogólnokształcące 
w  Wiśle  przygotowuje  się  do 
jubieluszu  50lecia  szkoły, 
który  przypada  w  przyszłym 
roku.  Z  tej  okazji  odbędzie 
się między  innnymi  zjazd  ab
solwentów. 

Klub  Lotniowy  Ziemi  Cie
szyńskiej  szkoli  młodzież. 
Trwa  właśnie  kolejny kurs  la

tania  na  lotniach  i  paralot
niach. 

*   * 
85 lat  ma  KS  „Piast".  Z  tej 

okazji  cieszyński  klub  organi
zuje  m.  in.  festiwal  koszykó
wki  z  udziałem  drużyn  chło
pięcych  z  kraju  i  zagranicy. 
W  listopadowym  turnieju  ma 
zagrać  blisko  30  zespołów. 

*

100 lat obchodziła szkoła pod
stawowa  w Haźlachu.  Było  to 
wielkie  wydarzenie  w  życiu 
miejscowej społeczności,  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 
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Ustrońscy policjanci postanowili  urządzić prelekcje na  temat  bezpiecz
nego  uczestnictwa  w  ruchu  drogowym  oraz  skutków  wchodzenia 
w kolizję z  prawem. 
—  W  myśl  starej   zasady  lekarskiej   uważam,  że  lepiej   zapobiegać  niż 
leczyć. —powiedział nam podkomisarz Zbigniew Kowalski. Policjanci 
pojawiają  się  więc  w  szkołach  nie  po  to,  żeby  karać,  ale  po  to,  by 
uświadamiać.  Uczniowie powinni  z tego  skorzystać. 

G.M. 
Tir   * 

10 października  1994  roku  odbyty  się  Rejonowe  Biegi  Przełajowe 
w  Międzyświeciu.  W  zawodach  wzięli  także  udział  reprezentanci 
Ustronia  —  uczniowie  SP2  oraz  SP5.  W  biegu  na  1000  metrów 
ustrońskie  dziewczęta  znalazły  się  w  pierwszej  i  drugiej  dziesiątce 
zajmując kolejno: 5 miejsce — Jolanta Krysta  SP5, 7 miejsce — Aneta 
Kąkol SP2 i 11 miejsce — Aleksandra  Holeksa SP2. W biegu na  2000 
metrów  uczennica  SP2  Justyna  Holeksa  uplasowała  się  na  trzecim 
miejscu  stając  na  podium.  Jednak  najlepszym  wynikiem  mógł  po
szczycić  się  Dawid  Szpak,  uczeń  SP5,  zdobywca  pierwszego  miejsca 
w biegu  na  3000  metrów. 

G.M. 
ćr   ¿r 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Wikto r  Stempin,  lat  80, ul.  Pana  Tadeusza  17 
Anna Kania,  lat  80,  ul.  Lecznicza  5 
Małgorzata  Herma,  lat  95,  ul.  9  Listopada  12 

ćr   ¿r 

6  września  SP1  otrzymała  z  budżetu  miasta  2,5  mld  złotych  na 
rozbudowę.  Do  końca  tego  roku  zaplanowano  postawienie  nowego 
skrzydła w stanie surowym. Nadzorujący prace Jerzy Bałdys twierdzi, że 
jeżeli  pozwolą  na  to warunki  atmosferyczne plan  ten  uda  się  zrealizo
wać. Równocześnie  z budową  następuje  przeprojektowanie  budynku. 
Plan rozbudowy  szkoły powstał przed pięciu laty  i obecnie  koniecznym 
stało się wprowadzenie pewnych nowych rozwiązań. Przeprojektowanie 
likwiduj e wszelkie bariery  architektoniczne  i umożliwia  korzystanie  ze 
szkoły dzieciom  niepełnosprawnym.  Znajduje się w nim  też miejsce na 
aulę  i  nową  salę  ćwiczeń  ruchowych  ponieważ  stara  już  uczniom  nie 
wystarcza.  Fot.  W.  Suchta 

G.M. 
ćr   ćr 

Po  1989  roku  w  szkołach  zaczęły  pojawiać  się gazetki  redagowane 
przez  uczniów.  To  co  wcześniej  było  niemożliwe  stało  się  faktem. 
Inicjatywa  duszona  przez  wiele  lat  wybuchnęła  ze  zdwojoną  siłą. 
Wiadomo jednak  jak  to  bywa  z  tego  rodzaju  zapałem  —  mały  ogień, 
a mnóstwo dymu.  Po pewnym  czasie  redakcje się wykruszyły  i gazetki 
umierały śmiercią  naturalną. Ostatnio znowu notuje się ruch  zwyżkowy 
na  giełdzie  gazetek  szkolnych.  W  SP2  wychodzi  Szkolny  Dziennik 
redagowany  przez  piątkę  zapalonych  dziewcząt.  Drukowany  jest  na 
komputerze  i  powielany.  Już  dawno  minęły  czasy,  kiedy  szczytem 
marzeń  była  gazetka  napisana  na  maszynie  i  odbijana  na  ksero  po 
znajomości.  G.M. 

O,  którzy  od nas odeszli: 

Jadwiga  Chrapek,  lat  82,  ul.  Skoczowska  127 
Karol Sikora,  lat  92, ul.  A.  Brody  15 
Helena Kaczmarek,  lat  83, ul.  Fabryczna  18 

KRONIKA POLICYJNA 

16.10.1994 r. 
O  godz.  6.00 na  ul.  3 Maja  został 
zatrzymany  kierujący  samocho
dem  Fiat  126  p  mieszkaniec 
Ustronia  będący w stanie  nietrze
źwym. Wynik  2,12 prom.  Prowa
dzący nie posiadał  uprawnień  do 
kierowania pojazdem, gdyż w cze
rwcu zostały mu  odebrane za kie
rowanie  w stanie  nietrzeźwym. 

16.10.1994  r. 
O godz. 21.30 w Ustroniu  Polanie 
zatrzymano  nietrzeźwego  rowe
rzystę. Wynik — 3,03 prom. Skie
rowano  wniosek  do  kolegium. 

18.10.1994  r. 
W  godzinach  nocnych  dokonane 
zostało  włamanie  do  prywatnego 
budynku  przy  ulicy  Źródlanej. 
Sprawcy  skradli  magnetowid  Hi
tachi, aparat fotograficzny i gotó
wkę.  Postępowanie  w  toku. 

19.10.1994  r. 
O  godz.  19.50  w  rejonie  skrzyżo
wania  ul.  Katowickiej  i  Chałup
niczej doszło  do wypadku  drogo
wego. Kierująca fiatem 126 miesz
kanka Skoczowa potrąciła piesze
go 62letniego mieszkańca  Ustro
nia.  Poniósł  on  śmierć.  Kobieta 
doznała  urazu  głowy  i  po  opat
rzeniu  zwolniona  do  domu.  Po
stępowanie  w  toku. 

STRAŻ  MIEJSKA 

13 .10  —  i n t e r w e n i o w a no 
w  sprawie  zanieczyszczenia  ulicy 
Jastrzębiej  przez  mieszkańca 
Brennej.  Nakazano  uporządko
wanie drogi  i przywrócenie jej  do 
stanu  pierwotnego. 

13.10  —  nakazano  uprzątnięcie 
wraku  samochodu  z ulicy  Olcho
wej. 

13.10  —  ukarano obywatela Nie
miec niewłaściwie parkującego sa
mochód  przy  ulicy  Konopnickiej. 

14.10  —  zatrzymano nietrzeźwe
go pacjenta Szpitala  Uzdrowisko
wego zakłócającego porządek  pu
bliczny.  Następnie  przewieziono 
go na  policję. 

14.10  —  interweniowano w spra
wie  składowania  opału  na  terenie 
miejskim. Właścicielom posesji na
kazano  oczyszczenie  terenu. 

14/15.10  —  wspólny patrol z po
licją.  Obserwowano  zachowanie 
młodzież}' opuszczającej dyskote
kę  „Mirage  2000". 

15.10  —  usunięto  ze  Szpitala 
Uzdrowiskowego  obywatela 
Ukrainy handlującego bez zezwo
lenia  . 

15.10  —  nakazano  posprzątanie 
gruzu  sprzed posesji na ulicy Gał
czyńskiego. 

15/16.10  —  wspólny patrol z po
licją. Sprawdzono  zabezpieczenia 
parkingów  i  placówek  handlowo 
gastronomicznych. 

16.10  —  zatrzymano  dwóch 
mieszkańców Cieszyna zakłócają
cych  porządek  publiczny  na  tere
nie Jaszowca.  Następnie  przewie
ziono  ich na  policję. 

17.10  —  kontrolowano  stan  te
chniczny  tablic  informacyjnych 
na terenie miasta. W dwóch wypa
dkach nakazano usunięcie lub na
prawienie  tablic. 

18.10  —  przywołano do  porząd
ku  trzech rezerwistów zachowują
cych  się  nieprawidłowo  w  cent
rum  miasta. 

18.10  —  prezesowi  firmy  Klau
dia nakazano w trybie natychmia
stowym  oczyszczenie pasa  drogo
wego  przy  ulicy  Kreta. 

19.10  —  kontrola  porządku 
przy  budującym  się  zakładzie 
przetwórstwa  mięsnego  między 
ul.  Daszyńskiego  i  Kuźniczą. 
Stwierdzono  brak  tablicy  infor
macyjnej i  ogólny  bałagan.  Spra
wa  w  toku. 

Ze zbiorów Muzeum 
Dziś  prezentujemy  f rag

ment  magazynu  muzeal iów. 
Wiele  osób  zwiedzających  na
sze  Muzeum,  pyta  czy  m a my 
gdzie przechowywać  te  ekspo
naty, które w danym  czasie  nie 
znajdują  się na  wystawie.  Zai
nteresowanym  odpowiada
my,  że  mamy  2  obszarne 
pomieszczenia  przeznaczone 
na  gromadzenie  muzeal iów. 
N a  zamieszczonej  fotograf ii 
widoczne  są  słómiónki  i  gli
nioki. 

Fo.t.  L.  Szkaradnik 

3  Gazeta  Ustrońska 



Ulica Katowicka w przedłużeniu do Poniwca, droga na Równicę, 
masyw Równicy,  droga  na Żarnowiec,  Lipowski  Groń,  ulica  Lipo
wska  i  ulica  Graniczna  uznane  zostały  przez  rejonowego  lekarza 
weterynarii Tadeusza Buzka za obszar  zagrożony  wścieklizną. 
12  października  wieczorem  po 
centrum  naszego  miasta  wędro
wał lis. Zwierzę  ledwo się poru
szało,  udało  mu  się jednak  do
wlec na podwórze jednego z do
mów. Zachowanie  lisa wzbudzi
ło  podejrzenia  właściciela  pose
sji. Jak  zrelacjonował  nam  póź
niej całe wydarzenie, poinformo
wana  o  tej  sytuacji  policja  ode
słała go do Straży Miejskiej. Nie
stety  SM  nie  pracuje  w  godzi
nach  wieczornych.  Weterynarze 
odmówili  przyjazdu  tłumacząc, 
że jest  to  niemożliwe  dopóki  lis 
jeszcze żyje. Nadleśnictwo  radzi
ło znaleźć myśliwego, który jed
nym  strzałem  rozwiązałby  ten 
problem. Niestety myśliwym nie 
wolno używać  broni  w centrum 
miasta.  Po  tych  wszystkich  roz
mowach  właściciel  posesji  zna
lazł  się  w  punkcie  wyjścia.  Na 
szczęście  lis  okazał  się  na  tyle 
„odpowiedzialny",  że  sam 
zdechł. Wtedy wszystko stało się 
proste — weterynarze przyjecha

li , zabrali martwego lisa, zbadali 
go i stwierdzili wściekliznę. Wy
nik badania nic okazał się chyba 
zaskakujący.  Kto  by  się  nie 
wściekł widząc jakiej udziela mu 
się  pomocy,  kiedy  jest  mu  ona 
potrzebna.  Ostatni  przypadek 
wścieklizny  zanotowano w oko
licach  Ustronia  trzy  lata  temu. 
Wtedy to chorego lisa znaleziono 
w  paśmie  Równicy  od  strony 
Brennej. 
W  związku  z zaistniałą  sytuacją 
dr Tadeusz Buzek nakazuje: 
1.  w okręgu zagrożonym trzymać 
psy na uwięzi, a koty  w zamknię
ciu, 
2. powiadamiać  Urząd  Gminy, 
Rejonowego Lekarza  Weteryna
rii  w Cieszynie lub najbliższą lecz
nicę  dla  zwierząt  o  wszystkich 
przypadkach  podejrzenia  zwie
rząt o wściekliznę, 
3.  zgłaszanie  Służbie  Zdrowia 
wszystkich  przypadków  pokąsa
nia ludzi przez zwierzę podejrzane 
o wściekliznę.  G.  M. 

BOMB A  W  KUŹNI 
Z opóźnieniem  rozpoczęła się trzecia zmiana w Kuźni  Ustroń 

19  października.  Przed  godziną  23  anonimowy  rozmówca 
poinformował telefonicznie Straż Przemysłową  Kuźni, że w za
kładzie jest  bomba.  Zaalarmowana  o  tym  policja przybyła  na 
miejsce wraz z grupą  pirotechników z Komendy Wojewódzkiej. 
Wcześniej  ewakuowano  pracowników  z  terenu  fabryki.  Choć 
większość  sygnałów  o  podłożonych  bombach  nie  znajduje 
potwierdzenia,  nie  należy  ich  lekceważyć.  Powoduje  to,  że 
konieczne jest  sprowadzenie  służby  zdrowia,  straży  pożarnej, 
pogotowia  energetycznego  i  gazowego.  Wszystkie  te  służby 
stawiły  się  przed  bramą  Kuźni.  Po  dokładnym  przeszukaniu 
zakładu  okazało  się,  że był  to  kolejny  „żart".  Około  godziny 
1.00 pracownicy  trzeciej zmiany  mogli  wejść do  zakładu  i  roz
począć  pracę. 

Od  rana 20 października w całym  Ustroniu mówiono  o bom
bie w Kuźni. Jedynie dyrekcja Zakładów  Kuźniczych nie miała 
nic do powiedzenia na  ten  temat,  gdy dzwoniliśmy  tam  prosząc 
o parę  szczegółów. 

Fot. W. Suchta 

ZIELONA  PARAFIA 
W  pierwszych  dniach  października  w  Oddziale  Muzeum 

„Zbiory  Marii  Skalickiej"  ze  swymi  czytelnikami  spotkał  się 
Kazimierz  Węgrzyn.  Znany  w  naszym  regionie  poeta  przed
stawił swój najnowszy tomik  „Zielona  Parafia" oraz kasetę pt. 
„Wierzbowe  sumienie",  na  której  czyta  swe wiersze.  Była  też 
okazja  do  rozmów  z poetą.  Józefa  Jabczyńska  wyrecytowała 
jego  wiersz  „Krzyż" .  Opowiedziała  też  o  swym  przeżyciu  tego 
wiersza, o tym jak wiele te strofy dla niej, osoby osiemdziesięcio
letniej, znaczą.  Dzięki  nim  odnajduje sens  w  życiu. 
Po  spotkaniu  poprosiliśmy  K.  Węgrzyna  o  krótką  rozmowę. 
—  Pisze pan o „sumieniach przeżartych przez komunę". Słysząc 
to, mam podobne odczucia jak właśnie za komuny, kiedy również 
starano  się  mi  wmówić  jaki e  mam  sumienie.  Dlaczego  w wielu 
pana wierszach spotyka  się generalną  krytyk ę  społeczeństwa? 
—  Słowa  te kieruję do  tych, których  to dotyczy. Jeżeli pana  to 
boli... 
—  Nie  boli. Nie zgadzam się z  tym. 
—  Dobrze. Nie zgadza się pan. Ale jaką moc ma mieć słowo, by 
trafić  do  mniej  wrażliwych,  jak  ja  to  określam,  którzy  mają 
sumienia  troszkę  przeżarte.  Tu  trzeba  mówić  mocno  i  jedno
znacznie. Powinniśmy nauczyć się mówić prawdę i być szczerzy. 
Sprawa, o której mówię, wydaje mi się na tyle ważna, że wymaga 
mocnych  słów —  może  i  patetycznych. 
—  Zaprezentował  pan  tomik  pt.  „Zielon a  parafia" .  Czy  jego 
wydanie ma związek  z 200leciem  istebniańskiej  parafii ? 
—  Tak.  Ten  jubieleusz  był  okazją  do  podkreślenia  związków 
twórców z Kościołem. Uważam, że dekalog w naszej rzeczywis
tości  jest  rzeczą  niesłychanie  ważną.  Zresztą  związek  z  Koś
ciołem  wyraziłem  jednoznacznie  dedykując  ten  zbiór  wierszy 
biskupowi  Tadeuszowi  Rakoczemu. 
—  „Zielon a  parafia"   jest  kolejnym  tomikiem  wydanym  na 
przestrzeni  kilk u  lat.  Niektóre  z  nich  wydaje  pan  własnym 
sumptem. Można z tego wnosić, że jest  to działalność  opłacalna. 
—  Uważam,  że nie można  żyć samymi  pieniędzmi.  Konieczne 
są też idee. Skąd mam pieniądze na te idee? Po prostu pracuję 27 
lat  jako  nauczyciel. 
—  Oprócz tomiku zaprezentował pan również kasetę z własnymi 
wierszami pt. „Wieczne sumienie". Dlaczego decyduje się pan na 
takie  prezentowanie  swej  twórczości? 
—  Jest  to  nowy  środek  wyrazu.  Pomyślałem,  że  młodzi  są 
szalenie  zmechanizowani.  Dociera  do  nich  tylko  magnetowid, 
magnetofon.  Myślę,  że  kasetą  łatwiej  będzie  mi  dotrzeć  do 
młodego  odbiorcy,  który,  a  wiem  to  jako  nauczyciel  języka 
polskiego  słabo  czyta  nawet  w  wyższych  klasach  szkoły  pod
stawowej. 
—  Czy  często  zdarzają  się sytuacje  takie  jak  dziś,  że  ktoś  zna 
pana wiersze na pamięć, tyle dla niego znaczą i daje temu wyraz? 
—  Gdy  byłem  młodym  poetą,  raczej  nie  miało  to  miejsca. 
Obecnie  z  takimi  sytuacjami  czasem  się  spotykam  i  są  to 
momenty,  w  których  wszystkie  trudy  wydają  się  niczym, 
w których  okazuje się,  że całe  to  pisanie  ma  jakiś  sens. 
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Jestem  wściekły?  Fot.  W.  Suchta 



Zakła d  Oczyszczani a  Miast a  „TROSEKO "  w  Ustroni u 
uprzejmi e  informuj e  wszystkic h  mieszkańcó w  Ustronia , 
że wywó z śmiec i będzi e odbywa ł si ę ściśl e wedłu g  ustalo 
neg o  harmonogramu . 

^   Pierwsz y  i  trzec i  poniedziałe k  miesiąc a 
Agrestowa,  Bernadka,  Bładnicka,  Błaszczyka,  Boczna,  Chałupnicza,  Choinkowa,  Cicha,  Czarny  Las, 
Długa,  Dobra,  Działkowa,  Fabryczna,  Folwarczna,  Goleszowska,  Gospodarska,  Górecka,  Górna, 
Graniczna, Harbutowicka, Jasna, Jaśminowa, Katowicka, Kreta, Kręta, Krótka, Krzywaniec, Kwiatowa, 
Lipowska,  Lipowski  Groń,  Łączna,  Malinowa,  Miła,  Mokra,  Nad  Bładnicą,  Nowociny,  Orzechowa, 
Osiedlowa,  Owocowa,  Podgórska,  Porzeczkowa,  Potokowa,  Przetnica,  Różana,  Skoczowska,  Sosnowa, 
Spokojna,  Stellera,  Szeroka,  Szkolna,  Sztwiertni,  Wałowa,  Wąska,  Wesoła,  Wiejska,  Wiklinowa, 
Wiśniowa, Wodna,  Wspólna,  Zabytkowa, Zagajnik. 

Asnyka,  Błaszczyka,  Brody,  Cholewy,  Cieszyńska,  Dworcowa,  Gałczyńskiego,  Jelenica,  Kasprowicza, 
Kluczyków, Kochanowskiego, Komunalna, Konopnickiej, Kościelna, Krzywa, Lipowczana, 9 Listopada, 
Myśliwska, Obrzeżna, Partyzantów, Pasieczna, Polna, Reja, Rynek, Skłodowskiej, Skowronków, Spacero
wa, Spółdzielcza,  Staffa, Stalmacha,  Stawowa,  Strażacka,  Tartaczna,  Tuwima,  Wierzbowa,  Wiosenna. 

Armii  Krajowej,  Belwederska,  Gościeradowiec,  Kamieniec,  Kuźnicza,  Lecznicza,  Leśna,  Liściasta, 
Nadrzeczna,  Okólna,  Sanatoryjna,  Skalica,  Solidarności,  Szpitalna,  Uboczna,  Uzdrowiskowa,  Wojska 
Polskiego, Zdrojowa,  Źródlana. 
Wszystkie  Domy  Wczasowe  na  Zawodziu  co  tydzień. 

w m m m m m * . 1  « w a r t a  środ a  miesiąc a 
Aleja  Legionów,  Bema,  Dąbrowskiego,  Grażyny,  Grażyńskiego,  Hutnicza,  3  Maja,  Mickiewicza, 
Miedziana, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Srebrna, Traugutta, 
Wybickiego, Zielona,  Złota. 

Bloki  Spółdzieni  Mieszkaniowej  „Zacisze". 

Baranowa,  Beskidek,  Brzozowa,  Bukowa,  Chabrów,  Furmańska,  Grabowa,  Grzybowa,  Jastrzębia, 
Jaworowa,  Jodłowa,  Klonowa,  Orłowa,  Palenica,  Papiernia,  Pod  Grapą,  Polańska,  Równica,  Stroma, 
Sucha, Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec. 
Wszystkie  Domy  Wczasowe  w Jaszowcu  co  tydzień. 

Akacjowa,  Bażantów,  Cisowa,  Dębowa,  Drozdów,  Głogowa,  Jesionowa,  Kalinowa,  Kasztanowa, 
Limbowa,  Lipowa,  Olchowa, Piękna,  Słowików, Wantuły,  Wiązowa. 



19  czerwc a  w  referendu m  gminny m  mieszkańc y 
Ustroni a  wypowiedziel i  si ę  za  wprowadzenie m  po 
datku , któr y  pokrywałb y  częś ć kosztó w  związanyc h 
z  wywoze m  odpadó w  komunalnych .  73%  spośró d 
biorącyc h  udzia ł  w  głosowani u  opowiedział o  si ę  za 
tak ą  właśni e  form ą  opłacani a  wywoz u  śmieci .  Od 
1  listopad a  now y  podate k  wchodz i  w  życie . 

DO  M I E S Z K A Ń C Ó W 
Wprowadzenie opodatkowania mieszkańców od wywozu odpadów 
komunalnych  z  Ustronia  było  na  etapie  przygotowań  dużym 
wysiłkiem organizacyjnym. Obecnie powodzenie całej akcji, w dużej 
mierze będzie zależało  od mieszkańców. Na pewno nie wszyscy są 
przekonani o słuszności takiego podatku, myślę jednak, że najbliż
sze miesiące przekonają wszystkich, którzy dotychczas mieli wątp
liwości.  Chodzi  o  to,  by  mieszkańcy  uczestniczyli  w  utrzymaniu 
czystości i upiększaniu  naszego miasta. Jest to wprawdzie wydatek 
finansowy, który obciąża nasz budżet rodzinny, jednak w zamian za 
to, każdy z mieszkańców będzie miał świadomość, że przyczynia się 
do  poprawy  czystości,  a  na  tym  przecież  zależy  nam  wszystkim. 
Poza  tym  ważne  jest  poczucie  pewnego  luksusu,  że  płacąc,  bez 
żadnych dodatkowych starań, można się pozbyć wszelkiego rodzaju 
odpadów  i  zbędnych  przedmiotów,  które  przecież  w  naszym 
codziennym życiu są bardzo uciążliwe i niepotrzebnie  gromadzone 
w niejednym  domu. 

Dyskusyjna może być wysokość opłaty. Jest  to  sprawa najtrud
niejsza. Staraliśmy się jednak uwzględnić wszelkiego rodzaju uwagi 
i  propozycje,  które  padły  w  trakcie  dyskusji  przed  referendum. 
Jeżeli  mogę  wyrazić  swój osobisty  pogląd,  to  uważam,  że  opłaty 
w przyszłości winny być jednolite dla  wszystkich. Jeżeli po  pierw
szym okresie obowiązywania podatku  znajdzie to aprobatę, w zna
komity sposób uprości cały proces naliczania opłat i ich pobierania. 
Wymaga to jednak  zrozumienia  ze strony mieszkańców. Wiem, że 
obecnie wysokości opłat nie są doskonałe, ponieważ trudno uwzglę
dnić specyfikę każdego  gospodarstwa.  Ujednolicenie podatku  też 
nie  będzie  systemem  idealnym,  lecz  moim  zdaniem  —  lepszym. 
Jednak  przyświecająca  nam  idea  poprawiania  czystości  miasta 
powinna  zrekompensować  nam  poniesione  wydatki. 

Dlatego zwracam  się z apelem o zrozumienie tej akcji, o to, aby 
mieszkańcy zaopatrzyli się w pojemniki do gromadzenia śmieci, aby 
w dalszym ciągu prowadzić segregację odpadów.  Szczególnie  liczę 
na  zrozunienie  akcji  segregacji  prowadzonej  pod  hasłem  „SEG
REGUJESZ  ODPADY  — PŁACISZ  MNIEJ".  Skorzystamy  na 
tym wszyscy. Mniej płacić będzie mieszkaniec i mniej płacić będzie 
miasto  za  wywóz  odpadów,  które  po  segregacji  mogą  stanowić 
surowiec  odzyskiwalny. 

Zwracam się też z apelem  o pomoc w realizacji tej akcji, o takie 
zorganizowanie  składowania  odpadów,  aby  nie  tworzyć  dodat
kowych  uciążliwości  dla  przewoźnika,  który  będzie  zobowiązany 
do  terminowego  wywozu  zawartości  wystawionych  kubłów,  bez 
dodatkowych  starań  i bez dodatkowych  rozliczeń. Będzie również 
ze strony Urzędu Miejskiego podjęty wysiłek, by ułatwić wszystkim 
mieszkańcom  wpłacanie  tego  podatku  poprzez  inkasentów  lub 
bezpośrednio  w  UM.  Pełna  informacja  o  sposobie  wpłacania 
i wysokości  podatku,  terminach  wywozu  śmieci  z poszczególnych 
ulic  oraz  o  zmianach  usprawniającach  całą  akcję,  będziemy  na 
bieżąco  zamieszczać  w  Gazecie  Ustrońskiej  oraz  zwyczajowo  na 
wszystkich  tablicach  ogłoszeń. Ze  swej strony proszę o  zgłoszenie 
ewentualnych  zastrzeżeń  co do  sposobu  przeprowadzenia  akcji. 

Zapewniam, że wprowadzenie powszechnego opodatkowania za 
wywóz śmieci będzie dobrze odebrane przez administrację central
ną, do której zwracamy się przecież o subwencje na pilne potrzeby 
miasta. Do tego niezbędne są  argumenty  takie jak  zorganizowany 
wywóz  odpadów. 

Burmistr z 
Kazimierz Hanus 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 
Wszelkie  uwagi  dotyczące  organizacji  wywozu  śmieci  prosimy 
kierować do firmy TROSEKO tel. 29—75 lub Wydział Ochro
ny Środowiska  Urzędu  Miejskiego tel.  34—79. 

^ 
UWAGA! W przypadku, gdy właściciel wytwarza więcej śmieci 
musi posiadać więcej niż jeden  kubeł. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui m 
UWAGA!  Podatek  za  wywóz  śmieci  nie  obejmuje  wywozu 
starych mebli, opon, itd. za tego typu odpady mieszkaniec musi 
zapłacić  osobno. 
Informujemy, że miasto  nadal  będzie ponosiło  koszty  zbiórek 
złomu. 
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UCHWAŁ A  NR  IV/20/94 
Rady Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia  30 września  1994  r. 

W sprawie: wysokości  podatku  za wywóz odpadów  komunalnych. 

§  1 
Wysokość podatku  za wywóz  odpadów  komunalnych  dla: 
1.  mieszkańców bloków spółdzielczych, budynków ADM  i budynków 
wielomieszkaniowych  — 10.000 zł od  osoby/miesiąc 
2.  mieszkańców zabudowy jednorodzinnej — 7.000 od  osoby/miesiąc 
3.  mieszkańców  zabudowy  zagrodowej  (rolnicy)  — 4.000  zł  od  oso
by/miesiąc 
4.  właściciel  gruntu  na  którym  są  domki  letniskowe  i  campingi 
— 10.000 zł od  w/w  budowli/miesiąc. 

§  2 
Stawki podatku  za wywóz odpadów komunalnych  określone w niniej
szej uchwale obowiązują od dnia  1  listopada  1994 r. do czasu podjęcia 
nowej uchwały. 

§  3 
Podatek  za  wywóz  odpadów  komunalnych  jest  płatny  w  ratach 
w terminach do  15 marca,  15 maja,  15 września  i 15 listopada  danego 
roku. 

§  4 
Wykonanie uchwały powierza  Zarządowi  Miasta. 

§  5 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  rozplakatowanie  na  tablicach 
ogłoszeń na terenie miasta i publikacji w Gazecie Ustrońskiej i wchodzi 
w życie z dniem  1 listopada  1994  r. 

Z przyjętej przez Radę Miejską uchwały wynika, że podatek płacimy 
od 1 listopada 94 r., a pierwszą ratę, za listopad i grudzień 1994 r., należy 
uiścić w  terminie do  15 listopada  94 r.  Wpłaty  podatku  dokonujemy 
w Urzędzie Miejskim zaś w budynkach  SM  „ZACISZE"  i ADM  oraz 
w Lipowcu, Nierodzimiu, Jaszowcu, Polanie i Dobce poprzez  inkasen
tów, u których  również można odbierać decyzje o wymiarze  podatku. 
Dla mieszkańców  pozostałych dzielnic decyzje te będą  do  odbioru  od 
2 listopada  w Urzędzie Miejskim pok. nr  20. 

Dla  mieszkańców, do  których  posesji dojazd  jest  utrudniony  zostaną 
ustawione kontenery  w następujących  punktach: 

—  ostatni przystanek  PKS w Ślepej Dobce 
—  przystanek  PKS Dobka  Szkoła 
—  CPN  Ustroń  Brzegi 
—  przystanek  PKS  na  skrzyżowaniu  ul.  Stromej  z  Wczasową 

w Jaszowcu 
—  sklep spożywczy  obok  piwiarni  w  Lipowcu 

(w uzasadnionych  przypadkach  przewiduje się zwiększenie  punktów). 
 *

W dniach zbiórki śmieci, prosi się mieszkańców  o wystawianie w dniu 
poprzednim lub wcześnie rano kubłów na śmieci w miejscach do których 
jest  łatwy dojazd  śmieciarki. 



Uroda  żywotków,  których 
w  zbiorach  Muzeum  mamy 
już kilkanaście,  a każdy jakże 
inny i naprawdę  trudno  było
by  wybrać  najpiękniejszy, 
skłoniła mnie do  przypomnie
nia  i napisania  kilku  słów  na 
ich  temat. 

Otóż powtarzając informa
cje publikowane  ponad  wiek 
temu  „żywotek  to  do  mini
mum sprowadzony gorset (su
kni cieszyńskiej). Zywotek by
wa najczęściej aksamitny, z ty
łu  suto  złotem  naszywany. 
Z  przodu  stanowi  on  tylko 
wąski pas nad spódnicą, z tyłu 
jest nieco szerszy, ma  w  środ
ku trójkątny niby daszek, trój
kącik ten nazywa się szczytek. 
Po obu  stronach  szczytka  idą 
w górę na  ramiona  i z przodu 
łączą się z pasem szelki, zwane 
oplecki  lub  naramiączka". 
A więc żywotek to górna część 
sukni  cieszyńskiej,  wykonana 
z aksamitu.  Najczęściej w ko
lorze czarnym, ale zdarzają się 
również w kolorze  amaranto
wym.  Od  środka  obszywane 
były płótnem  i wewnątrz  usz
tywniane  tekturą.  Te  pocho

ZYWOTK I 

dzące z XIX wieku haftowane 
były złotymi nićmi i obszywa
ne złotymi lamówkami,  te pó
źniejsze  posiadają  hafty  wy
konane  kolorowymi  nićmi 
i  ozdoby  ze szklanych  i meta
lowych paciorków. W tym ba
rdzo  bogatym  zdobnictwie 
przeważają  motywy  kwiato
we.  Tylna  część  żywotka  jest 
zawsze  bardziej  zdobiona  niż 
przednia,  której  dodatkową 
ozdobą  były  srebrne  lub  po

Fot.  W.  Suchta 

srebrzane  hoczki.  Ale  tych 
w  Muzeum  mamy  niewiele, 
ponieważ  większość  żywot
ków  otrzymaliśmy  tylko  ze 
śladami  po  hoczkach,  które 
znalazły  wcześniej  inne  prze
znaczenie. 

Żywotki  były  szyte  niejed
nokrotnie  własnoręcznie 
przez  ustrońskie  gaździnki 
i  mozolnie  haftowane  przez 
długie zimowe  wieczory,  przy 
blasku  lampy  naftowej.  Każ

dy z nich  to jakby dzieło sztu
ki.  Ileż  trzeba  było  pomysło
wości,  aby  te  przepiękne  bu
kiety  kwiatów  podpatrzyć, 
ukraść  naturze  i  zgrabnymi 
rękami  przenieść  na  aksamit. 
Żywotki  przetrwały  wiele  lat 
w  ustrońskich  domach  a  po
tem  znalazły  się  w  naszym 
Muzeum  tylko  dlatego,  że 
i  w  przeszłości  je  doceniano. 
Przed  półwieczem,  kiedy  to 
suknie  cieszyńskie  nosiły  już 
tylko  kobiety  starsze  wycho
dząc  w niedzielę  do  kościoła, 
już wówczas po  śmierci  starki 
czy  ciotki  pozostałe  po  nich 
suknie  zagospodarowywano 
w  ten  sposób,  że żywotki  wy
pruwano ze spódnicy, z której 
można  było  jeszcze  uszyć 
„spodek  czy  galaty  dlo  dzie
cek". Żywotków nie wyrzuca
no,  ich  misterny,  fantazyjny 
haft,  niepowtarzalny  nigdy, 
doceniano  zawsze i choć póź
niej nie miały  one  charakteru 
użytkowego, były przechowy
wane wraz z rodzinnymi foto
grafiami  jako  jedyne  nieraz 
pamiątki  po  najbliższych. 

Lidi a  Szkaradnik 

TRADYCYJN E  KWIAT Y 
DLA  NAUCZYCIEL I 

Corocznie  14  października  obchodzony  jest  Dzień 
Nauczyciela.  Uczniowie  przynoszą  kwiaty,  składają  ży
czenia  i starają  się być najposłuszniejszymi na świecie,  zaś 
nauczyciele  przyjmują  te  należne  im  wyrazy  szacunku 
i pamięci,  życząc sobie w duchu,  aby doceniano  ich  pracę 
nie tylko  od  święta. Nie tak  dawno jeszcze  organizowano 
tchnące  patosem  akademie,  których  inicjatywa  wycho
dziła  głównie  od  dyrektorów  szkół  lub  sięgała  jeszcze 
wyższego  szczebla.  Jak  to  święto  obchodzone  jest  teraz? 
W  SP1  i  SP2  oprócz  tradycyjnych  kwiatów,  uczniowie 
przygotowali  dla  swoich  nauczycieli  audycję  wykorzys
tując  szkolny  radiowęzeł.  W  SP3  nie  było  akademii. 
Tradycji  tej zaniechano  przed  trzema  laty  i  teraz  lansuje 
się nową,  bardziej  spontaniczną,  czyli  spotkania  nauczy
cieli z uczniami  w obrębie klas. W  Lipowcu  i  Nierodzimiu 
podtrzymano  tradycję  uroczystych  akademii  tyle,  że 
W całości  zostały  one  zorganizowane  przez  Rady  Mło 
dzieżowe  i były  nia  lada  niespodzianką  dla  zaskoczonych 
nauczycieli. Młodzież  ucząca się w  filii  LO im.  Kopernika 
także,  nauczona  być  może  tradycją  wyniesioną  jeszcze 
z podstawówki, przygotowała dla grona uroczystą  akade
mię.  Zorganizowali  ją  dwa  dni  wcześniej,  aby  nie  robić 
konkurencji tej odbywającej się w budynku  macierzystym 
w  Cieszynie.  W  T e c h n i k um  M e c h a n i c z n ym  dz ień  uczczo
no  kwiatami  i  życzeniami  składanymi  nauczycielom 
w  obrębie  klas  już  dzień  wcześniej. 

Jak  widać w kalendarzu  uczniowskim,  14  października 
jest  dniem  wyjątkowym,  chociażby  z  tego  względu,  że 
bywa dniem  wolnym.  Zresztą  data  nie jest  najważniejsza. 
Najważniejsze jest  to,  aby  uczniowie  pamiętali  o  swoich 
nauczycielach  nie  tylko  raz  w  roku.  GM 

Fot.  W.  Suchta 

DZIEŃ  SENIORA 
15 października w świetlicy SM  „Zacisze" przy ul. Cieszyńs

kiej ustrońscy  seniorzy  obchodzili  swój dzień.  Jak  powiedział 
nam  organizator  Dnia  Seniora  Stanisław  Głowacki,  nie  ma 
w  kalendarzu  ścisłej daty  określającej, kiedy  ten  dzień  należy 
świętować. Zwyczajowo czyni się to zawsze jesienią. W uroczys
tości  wzięli  udział,  poza  licznie  zgromadzonymi  członkami 
Klubu Seniora, również ci, którzy na co dzień starają się nieść im 
pomoc. Był prezes SM  „Zacisze" Andrzej  Szcześniewski  i prze
wodniczący  Komitetu  Osiedlowego  Centrum  Adam  Heczko. 
Z  Urzędu  Miejskiego  przybyła  naczelnik  Wydziału  Kultury 
Danuta Koenig. 

Pisaliśmy już  kilkakrotnie  o spotkaniu  seniorów  w świetlicy 
przy ul. Cieszyńskiej. Dobrze się dzieje, że SM „Zacisze" użycza 
swego  lokum  na  spotkania  dla  osób  starszych.  Z  czasem 
wytworzyła  się  tam  swoista  atmosfera.  Zawsze  jest  skromny 
poczęstunek,  śpiewa  się  piosenki.  W  Dniu  Seniora  śpiewano 
pieśni naszego regionu  razem z „Małą  Czantorią" prowadzoną 
przez Mariana  Żyłę. 

5  Gazeta  Ustrońska 



Ogłoszenia  drobne 

Znakowanie  samochodów  —  ponie
działek, środa, piątek — od  12 do  17. 
Ustroń,  ul. Stalmacha,  tel.  2601. 

Okazyjnie sprzedam  lodówkę i zamra
żarkę. Ustroń,  ul.  Skoczowska  36. 

Tanio  sprzedam  używaną  wersalkę. 
Ustroń,  ul.  Kuźnic2a  36. 

Od  29  październik a  dyżu r 
ca łodobow y  pełn i  aptek a 
na  os .  Manha tan .  5  listo 
pad a  ran o  dyżu r  przej 
muj e  aptek a  Elb a  prz y  ul . 
Cieszyńskiej . 

PIERWSZE  ZAJĘCI A 
Ognisko  Tańca  Artystycznego  przy  Towarzystwie  Kształ

cenia  Artystycznego  zaprasza  dzieci  w  wieku  5—10  lat  na 
pierwsze  zajęcia,  które  odbędą  się  w  Muzeum  Kuźnictwa 
w  Ustroniu  3  l istopada  od  godz.  16.00—18.00 

PRZENOSINY  BIBLIOTEK I 
Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  J.  Wantuły  w  Ustroniu 

informuje  wszystkich  zainteresowanych  czytelników,  że  filia 
Miejskiej Biblioteki  w  Lipowcu  zostaje przeniesiona  z dniem  21 
października  1994  r.  z budynku  starego  przedszkola  do  Szkoły 
Podstawowej  w  Lipowcu. 

Dyrektor  Biblioteki:  Anna  Guznar 

PODZIĘKOWANI A 
Dzieci  Ośrodka  RehabilitacyjnoWychowawczego  w  Ustro

niuNierodzimiu  wraz  z  opiekunami  dziękują  państwu  Juraszom 
za  gościnność  i  smakołyki. 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Ustroniu  w  imieniu 
wszystkich  uczniów  pragnie  serdecznie  podziękować  Zarządowi 
Miasta  za  nieodpłatne  przekazanie  sprzętu  gospodarczego  z  DW 
,,Maciejka"  na  rzecz  naszej  Szkoły. 

SPROSTOWANIE  ~~ 
W  GU  nr  42/94  w  artykule  „Mil io n  za  miesiąc"  używaliśmy 

skrótu  ZSZ  zamiast  ZDZ.  Chodziło  oczywiście  o  Zakład 
Doskonalenia  Zawodowego,  a nie o Zakład  Szkolenia  Zawodo
wego jak  niewłaściwie  napisaliśmy.  Czytelników  i  zanteresowa
nych  przepraszamy. 

PROGRA M 
UROCZYSTOŚCI 

05.11.1994  r.  BIEG  LEGIONÓW 
(sobota)  Impreza  towarzysząca 
godz.  10.00  —  Koncert  Zespołu  Estradowego  „ZNAM Y  SIĘ"  ze 

Świętochłowic  — Bulwary  Nadwiślańskie 

09.11.1994  r.  godz.  12.00  Składanie  kwiatów  przy  pomniku  ul.  Par
(środa)  tyzantów 

godz.  16.00  Złożenie  wieńca  przez  władze  Miasta 
w imieniu Społeczeństwa Ustronia przy pomniku w Ryn
ku. 
godz.  1630  Wieczornica z okazji 50 rocznicy  rozstrzela
nia  34  mieszkańców  Ustronia  połączona  z  koncertem 
Kameralnego  Zespołu  Wokalnego  „Ustroń" 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

10.11.1994  r.  Międzyszkolny  Konkurs  Wiedzy  z  okazji  76  Rocznicy 
(czwartek)  Odzyskania  Niepodległości  i 50 Rocznicy  Rozstrzelania 
godz.  10.00  34 Mieszkańców  Ustronia 

Szkoła  Podstawowa  nr  2 

11.11.1994  r.  Uroczystości  religijne: 
(piątek)  godz.  830  Kościół  EwangelickoAugsburski 

—  Nabożeństwo  z okazji  Święta  Niepodległości 
godz.  1130  Kościół  Katolicki 
—  Msza  św. w intencji  Ojczyzny 
godz.  1230  Uroczyste  złożenie  kwiatów  przy  pomniku 
w Rynku przez społeczeństwo  Miasta. 
Koncert  Orkiestry  Dętej KWK  „PNIÓWEK" 

Otwarte  kilka  tygodni  temu  przejście  graniczne  w  Lesznej  Górnej 
skróciło drogę do Czech również mieszkańcom  Ustronia,  Odprawiany 
jest  tu  ruch  pieszych  i samochodowy  na  paszporty. 

Fot.  K.  Marciniuk 

W dniach  22—25 l istopada w Poznaniu  odbędzie się Wystawa 
Gospodarcza  Miast  Polskich  INWESTCIT Y  *94.  Weźmie 
w  niej  udział  także  Ustroń.  Zamierzamy  jak  najatrakcyjniej 
prezentować  i  promować  nasze  miasto.  Dlatego  prosimy 
wszystkich  ustrońskich  przedsiębiorców,  którzy  chcieliby  być 
obecni  na  Wystawie,  o  dostarczanie  do  Urzędu  Miejskiego 
wszelkich  materiałów  reklamujących  poszczególne  firmy  lub 
całe miasto.  Informacje: UM  pok.  29, tel. 2567. Termin do  10 
listopada. 

CO  IMAS  CZ  EK A 
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  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze  nabytki 
—  Malarstwo  Karola Ferefeckiego 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00.  w  sobotę  w  godz.  9.00—13.00.  W  niedzielę  po 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział Muzeum „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3 Maja 68,  teł.  2996 

Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą  być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
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 wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo),  koło modelarskie,  fotografika, koło  teatralne  i szachowe. 

Sport 
29.10.1994  r.  Mecz piłki  nożnej o mistrzowstwo  Ligi  Okręgowej 
sobota  KUŹNI A  — BRENNA 

9.30 —  trampkarze 
11.00 — juniorzy 

U W A G A !  Domy  wczasowe,  hotele  itp. : af isze —  programy 
imprez  odbierać  można  bezpłatnie  w  Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji  —  Rynek  7 
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R A P O R T ( i 4 ) 
Ciąg dalszy  raporto Rady Miejskiej  kadencji  199094. 

Bezpieczeństwo  i porządek  publiczny. 
Policja — w roku  1990 nastąpiła reorganizacja  struktury  Komisariatu 
Policji  w  Ustroniu.  Został  zwiększony  zasięg  działania  jednostki 
poprzez objęcie nadzorem  terenu  administracyjnego Gminy  Goleszów 
po  likwidacji  działającego tam  Posterunku.  Do  wykonywania  zabez
pieczenia terenu jednostka posiada 24 policjantów, w tym 4 dyżurnych. 
Stałych  mieszkańców  Ustroń  i  Goleszów  liczy  ok.  27.000  osób.  Po 
reorganizacji  została  odmłodzona  kadra jednostki.  Zostało przyjętych 
10 nowych policjantów. Do wykonywania czynności służbowych wyko
rzystywane  są dwa  radiowozy  służbowe. 

Przestępczość  w  latach  199093  obrazuje  załączona  tabela.  Nie 
zanotowano  ani  jednego  przypadku  zabójstwa.  Największym  pro
blemem  jest  kradzież  mienia.  Obecnie  kryterium  rozgraniczającym 
przestępstwo  od  wykroczenia  przy  kradzieżach  jest  kwota  250  tys. 
złotych.  Na  wysokim  poziomie  utrzymuje  się  kradzież  z  włamaniem 
mienia prywatnego. Wzrost ilości przestępstw kryminalnych  odnotowa
nych  w  1992 i  1993  roku  spowodowany  został  wzrostem  ilości  ujaw
nionych fałszywych banknotów, gdzie w każdym przypadku  wszczyna
ne jest  postępowanie  przygotowawcze.  Ograniczeniu  uległa  ilość  zda
rzeń przestępczych  w ruchu  drogowym. 

Niekorzystny wpływ na obraz w niektórych kategoriach  przestępczo
ści miała wymiana kadry Jak  i stan jej wyposażenia w materiały i środki 
techniczne.  Obecnie  zaczyna  procentować  nabywanie  doświadczenia 
przez  młodych  policjantów,  którzy  zaczynają  odnotowywać  coraz 
lepsze  wyniki.  Systematycznie  wzrasta  ilość  ujawnionych  wykroczeń 
i  tak  np.: 
w  1991 roku  sporządzono  135 wniosków 
w  1992 roku  sporządzono  138  wniosków 
w  1993 roku  sporządzono 279  wniosków 
i  kwota  nakładanych  mandatów  karnych  oraz  pouczeń  udzielanych 
przez  służbę prewencyjną. 

Powołanie  Straży  Miejskiej  w  Ustroniu  oraz  Posterunku  Policji 
Lokalnej w Goleszowie przyczyniło się do poprawy stanu  bezpieczeńst
wa. Służby te częściowo odciążyły Komisariat w niektórych działaniach 
porządkowych. 
W trudnej sytuacji  finansowej Policja uzyskała pomoc z budżetów miast 
na zakup paliwa dla radiowozów, alkometru do badania stanu  trzeźwo
ści  i kamizelek  kuloodpornych. 

W  latach  199093  zajmowano  się  niżej  wymienionymi  zjawiskami 
patologii  społecznej:  alkoholizmem,  narkomanią  i prostytucją.  Dużą 
uwagę przywiązywano do  spraw  nieletnich,  jak  również  spraw  obco
krajowców.  Nie  odnotowano,  by  w/w  zjawiska  stanowiły  poważny 
problem. Do każdego przypadku podchodzono indywidualnie i obecnie 
każdy  sygnał o  takch  zjawiskach jest  badany. 

Komisariat  dużo  miejsca poświęca  poprawie  stanu  zagrożenia  bez
pieczeństwa  w  ruchu  drogowym  biorąc  pod  uwagę  problem  zapew
nienia przelotowości drogi krajowej. Wszystkie siły i środki  kierowane 

są na godziny wieczór o wonocne  w rejony gdzie notuje się najczęściej 
przypadki  zakłóceń  porządku  publicznego.  Priorytet  mają  sprawy 
ochrony  zdrowia  i życia mieszkańców,  jak  i  ochrona  ich  mienia. 

Straż Miejska jest umundurowaną  formacją utworzoną  w dniu  6 maja 
1991 r. w celu wykonywania czynności administracyjnoporządkowych 
w zakresie  bezpieczeństwa  i porządku  publicznego. 
Stan  osobowy  Straży  Miejskiej wynosi  6 pracowników,  którzy  ukoń
czyli podstawowy  kurs Szkolenia  Policyjnego Funkcjonariuszy  Straży 
Miejskiej.  Kurs  zorganizowany  został  przez  Komendę  Wojewódzką 
Policji  w  BielskuBiałej  i  miał  na  celu  przekazanie  wiedzy  fachowej 
w  zakresie  zadań,  obowiązków  i  uprawnień  funkcjonariuszy  Straży 
Miejskiej. 
W styczniu  1992 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między 
Policją  i Strażą  Miejską. 
Praca  strażników  odbywa  się na  dwie  zmiany:  pierwsza  w  godzinach 
7.3015.30, druga  14.0021.00 Wprowadzono  również dyżury  sobotnio 
niedzielne  oraz  w dni  świąteczne. 
Straż Miejska wyposażona jest w samochód  NYSA,  samochód  osobo
woterenowy  NIVA  CB  Radio,  broń  gazową,  ręczne  miotacze  gazu, 
pałki  i kajdanki. 
Podstawowym  zadaniem  Straży  Miejskiej jest: 
1.  Ochrona  porządku  w  miejscach  publicznych  oraz  estetycznego 
wyglądu  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej,  instytucji  i  za
kładów  pracy. 
2.  Kontrola  w okresie  zimowym  oczyszczania  chodników,  ulic przed 
sklepami, budynkami  użyteczności  publicznej oraz prywatnymi  poses
jami. 
3.  Kontrola prawidłowego  oznakowania  ulic  i  oświetlenia  ulic. 
4.  Stała kontrola  prawidłowego  plakatowania  ogłoszeń  i  reklam. 
5.  Kontrola  prawidłowego  zabezpieczenia  prowadzonych  na  terenie 
miasta prac  inwestycyjnoremontowych. 
6.  Wzmożone patrole szczególnie w rejonie domów  wczasowych  i wy
ciągów narciarskich  w okresie  ferii zimowych  i  letnich  wakacji. 
7.  Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. 
Od momentu  zorganizowania Straży Miejskiej do 31.12.1993 r. nałożo
ne zostały  1092 mandaty karne na łączną kwotę 105 min złotych. W tym 
samym  okresie  czasu  Straż  Miejska  udzieliła  3600  pouczeń.  Do 
Kolegium  d/s Wykroczeń  skierowano  8 wniosków  o  ukaranie. 

Ochotnicza  Straże  Pożarne 
Obowiązek  finansowania  Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczegól
ności  ponoszenia  kosztów  utrzymania,  wyposażenia  i  zapewnienia 
gotowości  bojowej,  bezpłatnego  umundurowania  jej  członków  oraz 
ubezpieczenia  ich  i  istniejących drużyn  młodzieżowych  jest  zadaniem 
własnym  Miasta.  W  związku  z  tym  oprócz  zapewnienia  finansów  na 
działalność  w/wym.  z  budżetu  miasta  zakupiono  również  węże  stra
żackie,  gaśnice,  motopompę,  aparaty  powietrzne,  piłę  spalinową 
i  zbiornik  przenośny.  Udzielano  także  pomocy  przy  budowie  remiz 
strażackich.  Najważniejszym  zakupem  w  roku  1993  było  nabycie 
samochodu  strażackiego  wraz  z  wyposażeniem  za  kwotę  560  min 
złotych. 

ilość wszczętych  postę ilość  stwierdzonych 
powań  przygotowawczych  przestępstw 

1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993 

Zabójstwo 
Uszkodzenie  ciała  4  7  2  9  5  4  2  8  100  100  100  87,5 
Bójka  lub  pobicie  2  2  1  2  1  50  100 
Zgwałcenie  1  1  1  1  1  100  100 
Znęcanie  się nad  rodziną  3  3  4  3  1  2  4  2  100  100  100  100 
Uchylanie  się od  alimentów  2  9  15  19  1  8  12  13  100  100  100  100 
Kradzież  mienia  30  39  26  45  26  38  36  64  34,6  44,7  30,6  40,6 
Kradzież  kieszonkowa  1  12  91,7 
Kradzież znacznej  wartości  5  10  16  0,0  0,0  6,3 
Kradzież  zuchwała  2  2  5  2  1  3  50,0  0,0  66,7 
Kradzież  z włamaniem  —  społeczna  26  21  32  20  27  23  21  16  29,6  26,1  23,8  37,5 
Kradzież z włamaniem  —  prywatna  75  50  66  66  68  60  68  88  17,6  21,7  24,6  33,0 
Rozbó j,  wymuszenie  rozbó jn icze  1  2  2  3  100  100  66,7 

RAZEM  PRZESTĘPSTWA  KRYMINALN E  188  174  190  259  142  167  190  253  31,7  44,3  44,5  43,1 

PRZESTĘPSTWA  GOSPODARCZE  10  14  13  6  10  15  18  3  63,6  73,3  94,4  0,0 

Przestępstwa  drogowe  37  19  23  14  18  26  24  13  100  100  100  100 
Pożar  i podpalenia  4  3  4  3  2  3  100  0,0  0,0 

RAZEM  243  215  226  287  183  213  233  276  44,6  53,5  54,3  45,7 
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17  października  na  boisku  w  Nierodzimiu  rozegrano  Mist
rzostwa Ust ron ia  Szkół Podstawowych  w Piłce Nożnej.  Wystar
towały  drużyny  ze  wszystkich  szkół  i po  el iminacjach  do  f inału 
zakwal i f ikowały się drużyny  z SP1,  SP2  i SP6 w  Nierodzimiu. 
0  tytuł naj lepszej drużyny  walczono  systemem  każdy  z  każdym 
1  padły  następu jące  rozstrzygnięcia:  SP2  —  SP1  5:2,  SP1 
—  SP6  2:4  i  SP2  —  SP6  3:2.  Naj lepszą  więc  okazała  się 
drużyna  pi łkarzy  z  SP2  wyprzedzając  SP6  i  SP1.  Królem 
strzelców  turnieju  został Łukasz  Czyż  z SP2.  M i m o  siąpiącego 
deszczu  grano  z  pełnym  zaangażowaniem.  Szkoda,  że  dla 
najlepszych  nie  znalazły  się  sk romne  nagrody,  czy  chociażby 
dyplomy.  (ws) 

Widoczni  na  zdjęciu  Michał  Kotwica  i Mieczysław  Sikora  znaleźli  się 
w reprezentacji  Beskidzkiego  Okręgu  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej 
startującej w  Pucharze  Kuchara.  Są  to  rozgrywki  na  szczeblu  ogól
nopolsldm,  w których  mają  okazję sprawdzić  się najlepsi  trampkarze. 
Fot.  W.  Suchta 

K U Ź N I A  L I D E R E M 
Doskonale  spisują  się  w  tegorocznych  rozgrywkach  „Aklasy"  pił

karze  Kuźni  Ustroń.  W  wyjazdowym  meczu  w Drogomyślu  pokonali 
tamtejszych  futbolistów  2:0.  I  w  tym  spotkaniu,  jak  w  wielu  poprze
dnich, przewaga Kuźni widoczna była przez całe spotkanie. Dzięki  temu 
zwycięstwu Kuźnia zachowała pozycję lidera w tabeli mając 16 pkt. Z tą 
samą  ilością  punktów  na  drugim  miejscu,  z  gorszym  stosunkiem 
bramek,  znajdują  się  zespoły  Kończyc  i  Wapienicy. 

Roztomili  ustróniocy! 
Nie tak downo tymu było Jadwigi,  tóż mie jedna znómo pozwała 

na  miano.  Prawiła,  aż  przidym  na  łobiod.  Nó,  łobiod  nóm 
wszyckim straszecznie szmakowoł,  tóż my se pojodali  i łopowiada
li   o  wszyckim  po  kapce.  Cosi  też  prziszła  rzecz  na  politykę 
i pumału  by przi  tym prziszło  do zwady,  tóż panoczek  od Jadwigi 
prawi: 
—  Nó,  doś już  tej  polityki,  bo  z  tego  może  być  jeszcze  jako 
łostuda.  Dyć  wiycie,  ze  skyrs  jednego  łohiadu  tam  kansikej 
w Drawsku  Pomorskim je  teraz  telkownej  zwady,  że aż  nikierymi 
stołkami  tam  na wyrchu  dyrbiel 
—  Mosz  racyje — prawi od Jadwigi szwagier. —  Ale żech se nie 
myślol,  że  ci  generałowie  tak  poradzóm  na  swoigo  ministra 
żałować. Na kieryż  też to widzioł. Dyć żech  łoto był na  spotkaniu 
z tym,  co napisoł te ksiónżke  o lotniku  Cholewie.  Tyn pón  Dytko 
prawił, że we wojsku wszycko  sie robi na rozkaz  i tyn niższy  musi 
tego wyższego posłóchać. A  tu teraz sie pokazuje,  że nikiedy  to je 
całkiym  inaczyj,  bo  od  tego,  co  tam  kiery  kansi  przi  łobiedzie 
łopowiado, zależy,  kiery  bydzie  ministrym  od  wojska. 
—  Jo  też już  wojsko  łodsłóżył  —  prawi  Francek,  co  chodzi  ku 
dziełusze od Jadwigi —  i nie wiym.jaki  by  to było, jakby  na  tym 
wiycie, egzecyrplacu, oficyrpowiedzioł  wojokóm  ,,w lewo  zwrot", 
a tu jedyn  by sie łobrócił w lewo, drugi w prawo,  trzeci do  zadku, 
a sztworty  by sie nie ruszył, bo by sie mu nie chciało. Na dyć  tacy 
wojocy  by  isto  przez  całóm  słóżbe  przi  wojsku  przepustki  nie 
dostali, a o inszym koraniu  to już  nie spóminóm.  Ja, ja,  we wojsku 
musi  być  mores. 

Nó,  to je prowda — prawi od Jadwigi synek  —  ale z  tym „na 
lewo  zwrot"  to  bych  sie  tak  nie  śpiychoł.  Dyć  tego  sie  teraz 
wszyccy straszecznie bojom i gdo wiy, czy skyrs  tego nie zrobiło sie 
we wojsku  taki  larmo. 

Jo  ich tak  wszyckich posłóchała  i pomyślalach  se przi  tym,  że 
borok  ta paniczka,  co je  za  tego,  wiycie,  wiceministra  obrony. 
Prawi sie, że z babami nie idzie w robocie wydzierżeć,  bo za  moc 
godajóm  i potym  jyny  z  tego je  łostuda.  Ale  teraz  widzymy,  że 
panoczkowie,  i to wojskowi, ani kapkę  nie sóm odpaniczek  lepsi. 
Nó,  ale za  to gazety  mogóm  o czym  pisać,  tóż  ,,Ustróńsko"  ni 
może  być po  zadku,  prowda? 

Hanka  z Manhatanu 

Do  wszeckich! 
Niech  wóm  towarzyszy  radość  tworzynio  na  tym  obszorze.  Yny 
tak  dali!  Jeszcze  ni  ma  obsadzono  szloga  obstrzołu,  obwołu, 
obyczoju  (to  chycil).  Yny piszcie.  W gazecie  sie  zmieści. 

Jónek  i Frónek 
Je nas  teroz  dwóch,  ale  takimu fulaniu  nie dómy  rady. 

POZIOMO:  1) polska ciężarówka 4) skrzat, duszek  5) zwijany 
na głowie 8) brzmi w operze 9) zdzierane na nogach  10) niszczy 
ziemniaki  11) kuzynka katody  12) okienka  w telewizorach  13) 
mieszanina  lekarstwa  i  syropu  14)  sąsiad  Iranu  15)  ośrodek 
przygotowań olimpijskich 16) rywal punka  17) szach perski 18) 
czeskie  „tak"  19) sprowadziła  włoszczyznę  20) rzeka  i jezioro 
w  Australii 
PIONOWO:  1)  rodzaj  dotacji  2)  zajęcie  sceniczne  3)  czarne 
i  kraczą  4)  przebieralnia  artystów  5)  hotel  dla  kierowców  6) 
plany  wykładów  7)  bicie  braw  11)  pozostaje  po  ranie  ciętej 
(wspak)  13) umowa  międzynarodowa  14)  imię  carów 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
kartek  upływa  17  XI . 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  39 
JESIENNE  SŁOTY 

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje Barbara Gogółka z Ustronia, ul. 
Długa 40,  Zapraszamy  do  redakcji. 

Krzyżówka  ze  sponsorem  nr  43 
100 tysięcy  100 tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 

GAZETA 
USTROŃSKA 

 Wojsła w  Suchta . : 43450 Ustroń ,  Ryne k 
1  (Ratusz) ,  pok . nr 5, parter . Tel . 3467

: :


