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J a k już pisaliśmy, 4 lutego odwiedzi] nasze miasto wojewoda M .
Styczeń. Poniżej niektóre jego wypowiedzi:
O DWUPASMÓWCE
W przedostatnim dniu pracy, wioząc ministra Liberadzkiego
z Wisły, skręciliśmy na tę nieszczęsną drogę. Powiedziałem mu
wtedy: „Panie ministrze, to jest mój wyrzut sumienia. Cztery lata
w III Rzeczypospolitej nie można skończyć obwodnicy." Akurat
wtedy spadł śnieg i doświadczyliśmy tłoku na drodze przez Ustroń
— mieliśmy kłopoty z wyjechaniem. Uważam, że jeszcze przed
końcem kadencji Rady należy skontaktować się z ministrem
Liberadzkim i przypomnieć mu dzień, gdy przejeżdżał przez
Ustroń.
O SAMORZĄDNOŚCI
Rady przez te cztery lata były absolutnie samorządne. Nie było
żadnego sterowania z góry. Takie sterowanie byłoby możliwe,
gdyby administracja państwowa miała w swej dyspozycji większe
pieniądze. Jedyna w tej chwili poważna zależność występuje w kwes
tii stanowienia prawa miejscowego. Urząd wojewody sprawdza
zgodność uchwał rad miejskich z obowiązującym prawem. W zmia
ny ustrojowe nie wierzę, natomiast do nieporządanych tendencji
może doprowadzić zmiana ordynacji wyborczej do samorządu.
Ordynacja większościowa, w mniejszych ośrodkach, spowoduje
upolitycznienie i upartyjnienie podejmowanych decyzji przez samo
rządy, gdyż staną się one przedstawicielami poszczególnych partii,
a nie jak do tej pory mieszkańców.
O KASYNIE
Myślę, że jest to szansa przyciągnięcia gości do waszego miasta.
Widziałem sporo kasyn i wcale nie są to siedliska występku. Jeżeli
macie solidnego inwestora, a wszystko na to wskazuje, i on chce tu
ulokować pieniądze, to jest to dodatkowa szansa dla miasta. Teraz,
przede wszystkim, trzeba zerwać z głupimi plotkami i uzmysłowić
(dokończenie na sir. 2)

Ostatni dużo mówi się o Banku
Śląskim w Katowicach i to nie
zawsze w pozytywnym kontekś
cie. Szczególnie bulwersuje spo
sób prywatyzacji tego Banku.
Społecznej oceny na pewno nie
poprawią decyzje Komisji Papie
rów Wartościowych, która posta

BSK, gdyż innym nie potwierdzo
no na czas świadectw depozyto
wych. Wszystko to tworzy wokół
Banku dwuznaczną atmosferę.
Jak w tej sytuacji zamierzają
dbać o wizerunek swej firmy pra
cownicy ustrońskiego oddziału
BSK postanowiłem zapytać jego

nowiła odebrać licencję D o m o w i

władze.

Maklerskiemu BSK i skierowała
do prokuratury wniosek o zbada
nie, czy kurs akcji BSK na pierw
szejm giełdowym notowaniu nie
został sztucznie zawyżony przez
władze Banku. Mówi się rów
nież,iż na sesjach, na których
wprowadzono BSK na giełdę po
rekordowych cenach, zbyć te ak
cje mogli jedynie pracownicy

— Jest pan z Ustronia, to dobrze
pan wie jaki jest wizerunek — usły
szałem gdy wyjawiłem cel swojej
wizyty. Potem zaproponowano
mi, bym zadzwonił do rzecznika
prasowego BSK w Katowicach.
Gdy próbowałem tłumaczyć, że
dla GU bardziej interesujące jest
co mają do powiedzenia przedsta
(dokończenie na str. 2)

W centrum tłoczno jak zwykle.

Społeczność naszego mias
ta oczekuje szybkich i widocz
nych efektów w dziedzinie
ochrony środowiska. Jednym
z podstawowych czynników
degradacji środowiska są od
pady, które wytwarza każdy
z nas. Pozbywanie się zbęd
nych rzeczy i przedmiotów ta
kich jak: resztek żywności,
owoców i jarzyn, opakowań
tekturowych,
pojemników
plastikowych oraz szklanych,
butelek, puszek po napojach,
środkach chemicznych, far
bach, lakierach i olejach, sta
rych gazet i książek, starej
odzieży, zepsutych przedmio
tów i sprzętu gospodarstwa
N o w o

Fot. W. Suchta

domowego, starych opon sa
mochodowych i akumulato
rów itp., nieodłącznie towa
rzyszy naszemu codziennemu
bytowaniu.
Aktualnie, znaczna część
z nas usuwa odpady w sposób
dowolny. W związku z tym
spotykamy je w przydrożnych
rowach, w dolinach i korytach
potoków, łącznie z rzeką Wis
łą, w zagajnikach i na skrajach
lasu oraz w bezpośrednim
otoczeniu naszych domostw,
praktycznie wszędzie. Takie
postępowanie, napewno nie
zahamuje dalszego pogarsza
nia stanu czystości naszej gle
(dokończenie na str. 4)
o t w a r t y

w pawilonie handlowym na os. Manhatan, poleca:

—
—
—
—
—

segmenty młodzieżowe
segmenty pokojowe
segmenty kuchenne
zestawy wypoczynkowe
zestawy 3 + 2 + 1
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Ponadto fotele 1 i 2osobowe, biurka, narożniki kuchenne
i inne. Parkiety dębowe, bukowe, brzozowe. Można zama
wiać całe komplety mebli, bądź pojedyncze elementy.

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

(dokończenie ze str. 1)
wiciele ustrońskiego oddziału,
okazało się, że nie ma czasu na
rozmowę, gdyż trwają przygoto
wania d o ważnych rozmów z klien
tem. Na biurku za którym siedzia
ła moja rozmówczyni leżały jedy

zwoliłem sobie zauważyć, że skoro
jest czas na prywatne operacje gieł
dowe, to może znajdzie go również
dla GU. Tego było za wiele. Oświa
dczono mi, że w BSK na rozmowy
trzeba umawiać się wcześniej.
— To nie jest miejsce gdzie wchodzi

nie charakterystyczne druki zlece

byle kto z ulicy—dowiedziałem się.

nia kupna i sprzedaży akcji na
giełdzie. Nie wytrzymałem i po

Podziękowałem i odszedłem.
Wojsław Suchta

Listy do redakcji B
Chcę wyrazić swoją dezaprobatę dla nieporządku panującego na osiedlu
zwanym w skądinąd idiotycznie prowincjonalny sposób „Manhat
tanem".
Nie można tłumaczyć niechlujstwa brakiem funduszy. Osiedle swoją
koszarową socjalistyczną architekturą sprawia wystarczająco ponure
wrażenie, aby go jeszcze pogłębiać śmietniskowym bałaganem między
budynkami i autentycznym wysypiskiem śmieci w parowie na północ
nym wybrzeżu.
To oczywiście w wymowny sposób świadczy o lokatorach, ale też
o mentalności władz Spółdzielni Mieszkaniowej. Tu chcę poinformować
Ustroniaków z wyboru, że pogarda dla czystości i porządku nie leży ani
w naturze, ani w tradycji cieszyńskiej. Jest to obyczaj z całkiem innego
regionu geograficznego, bynajmniej nie europejskiego.
Andrzej Ku bok

Informacje i zapisy:
Liceum Ogólnokształcące Ustroń, Rynek 4,
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 16.00—18.00.
Pokój nauczycielski. Tel. Wisła 20—14 po 18.00

Fot. K. Marciniuk

(dokończenie ze str. 1)
wszystkim tym mieszkańcom, którzy obawiają się kasyna, że to bzdura,
gdy ktoś mówi o jakichś strzelaninach. Kasyna traktowane są jako
dodatkowe źródło rozrywki, a nie miejsce, do którego specjalnie się
przyjeżdża. Sądzę, że gdy Ustroń zyska renomę, fakt istnienia tu kasyna
będzie uważać się za rzecz pozytywną.
O ZAWODZILI
Dokończenie budowy Zawodzia przy obecnej polityce finansowej
państwa jest moim zdaniem niemożliwe. Brak pieniędzy na walkę z bez
robociem, na zasiłki. W naszym województwie wyszliśmy w ubiegłym roku
z 100 mld długu służby zdrowia i teraz wszystkie pieniądze przeznacza się
na jego spłatę. Być może dyrektorowi Grzybowskiemu uda się kon
tynuować tą inwestycję. Naszym pomysłem jest zainteresowanie inwestora
zachodniego poprzez propozycję zwiększenia palety świadczeń zdrowot
nych. Toczą się rozmowy z partnerami niemieckimi. Tamtejsze kasy
ubezpieczeniowe finansują pobyty emerytów w swoich uzdrowiskach.
Gdyby kupili zc dwie „piramidy", podnieśli ich standard, organizacja tych
pobytów byłaby dla nich znacznie tańsza.
O ŚMIECIACH
W Ustroniu byli ludzie, którzy mieli otwarte głowy na sprawy ochrony
środowiska. Na ogół w całej Polsce jest tak, że w tej dziedzinie niewiele
zrobiono. To, że jest tu wysypisko, że jest gospodarka odpadami, uważam
za niesamowity wyczyn. Nie widzę miast tej wielkości co Ustroń, gdzie tak
kompleksowo załatwiono te sprawy w dągu 4 lat. Mówiąc szczerze, ta
jedna rzecz warta jest wszystkich pieniędzy i wszystkich nagród.

Paliwo ekologiczne zyskuje na popularności.

Fot. W. Suchta

180 szkolnych stolików i 350
krzeseł otrzymała SP1 w Cieszy
nie wprost ze szwajcarskiej Lu
cerny. Sprzęt jest w dobrym
stanie.

Terenowe Koło Polskiego
Związku Niewidomych w Cie
szynie skupia ponad 250 osób
— dorosłych, dzieci, młodzież
z całego regionu. Mogą oni m.in.
korzystać z Biblioteki Specjalis
tycznej, posiadającej 8700 wolu
minów nagranych na kasetach.
1 Pntińłn T It4iv>ńcI/o

Od jesieni w Skoczowie działa
komunikacja miejska. Właści
wie jeden autobus, który jeździ
na okrągło dookoła miasta.
* * *
W całkowitą ruinę popadły
cmentarze żydowskie w Cieszy
nie Zdewastowane groby, po
rozbijane pomniki wystawiają

O PITHARDZIE
Pamiętam, jak jechaliśmy z ówczesnym premierem Pithardem do
Ustronia od strony Goleszowa. Mówiłem mu o Ustroniu lecz widziałem, że
specjalnie mnie nie słucha. Po prostu jednym uchem mu to wpadało,
a drugim wypadało. Gdy wyjechaliśmy na górkę przed Ustroniem i ukazały
się „piramidy" mój gość nagle się ożywił:
— Co to je? — pyta.
— Właśnie wjeżdżamy do Ustronia — odpowiadam.
— To je bombasticke — wykrzyknął.
notował: ws
nie najlepsze świadectwo wła
dzom i mieszkańcom miasta.
70lecie obchodził w ub. r.
„Beskid" Skoczów. W tym roku
jubileusz 85lecia będą święto
wać sportowcy i działacze cie
szyńskiego „Piasta".
Jeszcze jeden jubileusz warty
odnotowania, a mianowicie
75lecie Towarzystwa Śpiewa
czego „Lutnia" w Strumieniu.
Swój pierwszy koncert zespół
dał w kwietniu 1919 r.

Cieszyńska słodka „Olza"
może pochwalić się znakiem
„Teraz Polska", promującym
nasze towary za granicą. Znak
został przyznany za wafle Prin
ce Polo New.
*
Duże wzięcie ma u turystów
i zwolenników poznawania gro
du nad Olzą, przewodnik turys
tyczny autorstwa W. Sosny.
Zwiedzanie idzie jak po ma
śle.
(nik)

W tłusty czwartek odbyło się kolejne zebranie ustrońskiego Koła
Polskiego Klubu Ekologicznego. Gościnnie udział wziął, przebywający
na wypoczynku w Ustroniu, prof. Jerzy Chwastek z AGH w Krakowie
— także członek PKE, który zapoznał zebranych z możliwościami
składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych. Przed
stawił również problemy niskiej emisji w Krakowie, w związku z ogrze
waniem krakowskich mieszkań przez tysiące pieców węglowych. W dru
giej części spotkania referat o ustrońskich lasach wygłosił nadleśniczy
Leon Mijał.
W spotkaniu wzięli także udział Burmistrz Miasta i Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska UM.
Tir *
*

Akcja segregacji odpadów zatacza coraz szersze kręgi. Tak wygląda
zestaw kubłów przy Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
przy ul. Konopnickiej. Przypominamy, że mieści się tam również Straż
Miejska.
ir
Na ślubnym kobiercu stanęli:
12 lutego 1994 r.
Beata Gancarczyk, Ustroń i Robert Heczko, Ustroń
Agata Morkowicz, Ustroń i Tomasz Kocur, Ustroń
Beata Suszka, Ustroń i Krzysztof Szafarz, Ustroń
Barbara Małysz, Ustroń i Tomas Micka, Czechy
Sabina Mężyk, Niemcy i Wiesław Michna, Ustroń
T* * ćr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Józef Krop, lat 80, ul. Chabrów 14/7
Zuzanna Pezda, lat 92, ul. Bładnicka 90
Maria Brózda, lat 93, ul. Skoczowska 39
Maria Kufa, lat 90, Oś. Manhatan 9/9
Helena Lotko, lat 80, ul. Wiślańska 34
Emilia Kocyan, lat 85, ul. Polna 19
Zuzanna Glajc, lat 85, ul. Katowicka 117
ń

11.02.94 r.
Około godz. 14 na ul Daszyńs
kiego, pod prawidłowo jadącą
Wołgę kierowaną przez mieszka
nkę Wisły wtargnęła nieletnia,
mająca 8 lat dziewczynka z Seroc
ka, którą rodzice pozostawili bez
opieki. Na szczęście nie doznała
obrażeń ciała. Zdarzenie miało
miejsce poza przejściem dla pie
szach.
11/12.02.94 r.
W nocy dokonanao włamania do
barukiosku na targowisku przy
ul. Brody. Skradziono dwie ku
chenki mikrofalowe oraz artykuły
spożywcze. Podczas penetracji te
renu odnaleziono skradzione rze
czy ukryte w krzakach nieopodal
targowiska. Postępowanie w to
ku.

12.02.94 r.
Ogodz. 23.20 patrol nocny zatrzy
mał nietrzeźwego mieszkańca
Ustronia kierującego Fiatem 126.
Wynik badania — 1,36 prom.
Sporządzono wniosek do kole
gium.
13.02.94 r.
O godz. 2.10 w nocy zatrzymano
nietrzeźwego mieszkańca Ustro
nia kierującego Fiatem 126. Wy
nik badania — 1,86 prom. Spo
rządzono wniosek do kolegium.
15.02.94 r.
O godz. 14.15 na ul. Skoczowskiej
kierujący Fiatem 125 mieszkaniec
Ustronia w czasie wyprzedzania
doprowadził do kolizji z Fiatem
127 prowadzonym również przez
mieszkańca Ustronia. Wobec
sprawcy wykroczenia sporządzo
no wniosek do kolegium.

12.02.94 r.
O godz. 9.50 na ul. 3 Maja
stłuczka trzech samochodów
— dwóch „maluchów" i Wart
burga. Przyczyną nieostrożność
kierowców. Nałożono mandaty
karne.

15.02.94 r.
O godz. 21.30 na ul. 3 Maja
kierujący Fiatem 126 mieszkaniec
Żywca najechał na barierę most
ka. Przyczyną wypadku stan nie
trzeźwości kierującego. Badanie
wykazało 2,34 prom. Sporządzo
no wniosek do kolegium.

12.02.94 r.
O godz. 12.30 na ul. 3 Maja
kolizja Fiata 126 i Hyundai. Spra
wczynię kolizji, kierująca „malu
chem" mieszkankę Piekar Śląs
kich ukarano mandatem karnym.

16.02.94 r.
O godz. 23.50 zatrzymano nie
trzeźwego mieszkańca Ustronia
kierującego VW Passat. Wynik
badania — 1,86 prom. Sporzą
dzono wniosek do kolegium.
gach narciarskich i domach wcza
sowych (pod względem ładu i po
rządku.

10.02 — wraz z wydziałem Ochro
ny Środowiska UM przeprowa
dzono wizję lokalną potoku Goś
ciradowiec. Stwierdzono wypływ
mętnej wody z wypustu należące
go prawdopodobnie do Szpitala
Reumatologicznego.

14.02 — stwierdzono zniszczenie
nawierzchni ul. Długiej przez cię
żki sprzęt budowlany. Sprawę
przekazano do załatwienia Wy
działowi TechnicznoInwestycyj
nemu UM.

10.02 — stwierdzono uszkodzenie
czterech drzew w Polanie. Praw
dopodobnie przygotowywano je
do ścinki.

15.02 — zatrzymano nietrzeźwe
go mieszkańca Ustronia zakłóca
jącego porządek publiczny w Ry
nku.

11.02 — dwukrotnie interwenio
wano na targowisku miejskim
w sprawie gry w „trzy kubki".
Dwukrotnie nałożono najwyższe
mandaty karne.

16.02 — zatrzymano mieszkańca
Skoczowa znajdującego się w sta
nie znacznego upojenia alkoholo
wego i drzemiącego w Rynku.
Z uwagi na panujący mróz delik
wenta odwieziono do domu
w Skoczowie, za co będzie musiał
on zapłacić.

ir

W poniedziałek, 14 lutego nieznani sprawcy włamali się do
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rabusie wybili dwa okna po czym
wtargnęU do pomieszczeń biblioteki. Łupem złodziei padł prywatny
radiomagnetofon firmy Sanyo wartości 100 dolarów, kasety magneto
fonowe oraz 1.022.400 złotych. Natychmiast powiadomiono Komisa
riat Policji w Ustroniu. Postępowanie wyjaśniające i dochodzenio
wo—śledcze trwa. Cieszy jedynie fakt, że rabusie nie zniszczyli maszyny
do pisania, komputera a przede wszystkim książek.
G, którzy od nas odeszli:

PILNUJMY PORTFELI

Maria Kierzek, lat 69, Oś. Manhatan 8/4
Karol Gajdzica, lat 81, ul. Kluczyków 5

Wszystkim osobom, które dzieliły z nami ból, okazały
pomoc i wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych

.p. Elżbiety Rachwal
serdeczne podziękowania składa

12/13.02 —jak w każdy weekend
kontrolowano tereny przy wycią

Rodzina

Do odbioru w redakcji znaleziony portfel — ogłoszenie tej
treści ukazało się w G U dwa tygodnie temu. Od tego momentu
zaczęli odwiedzać nas mieszkańcy, którzy w ostatnim okresie
zgubili swe portfele. Okazało się, że jest ich dosyć sporo — przez
parę dni przez nasze skromne pomieszczenie przewinęło się
około 30 osób. Opisywali najróżniejsze portfele z najróżniejszą
zawartością. Wynika z tego, że mamy zazwyczaj nosić w swych
portfelach dość dziwne przedmioty. Usatysfakcjonowana opu
szczała nas tylko jedna pani, ze swoją zgubą.
(WS)
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(dok. ze sir. 1 )
by i wód, których jakość decy
duje o warunkach codzienne
go życia. Jednocześnie nie sta
nowi to najlepszej wizytówki
naszego miasta, posiadające
go status uzdrowiska, a tak
chętnie odwiedzanego przez
turystów.
Poprawa czystości środowi
ska nie przyjdzie sama, ale
zależy ona od nas wszystkich.
Tylko nasze zaangażowanie
i chęć działania, przejawiające
się poprzez gromadzenie od
padów i surowców wtórnych
w każdym gospodarstwie do
mowym,
mogą
przynieść
oczekiwane wyniki. Usuwa
niem odpadów powinien się
zajmować zakład oczyszcza
nia miasta, który dysponuje
odpowiednim sprzętem i obie
ktem do bezpiecznego ich
unieszkodliwiania, a nie poje
dynczy obywatel.
Należy pamiętać, że popra
wie jakości środowiska, towa
rzyszą koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne. Jedynym ich
źródłem jest cena płacona za
wywóz i unieszkodliwianie
odpadów, które powinni soli
darnie płacić wszyscy miesz
kańcy. Cena płacona przez
nich za wywóz i unieszkod
liwienie odpadów powinna
mieć swoje odzwierciedlenie
w uzyskiwanych
efektach
w zakresie stanu sanitarnego
miasta i czystości jego środo
wiska.
Jedynym sposobem szyb
kiego uporządkowania gos
podarki odpadowej w naszym
mieście jest wprowadzenie sta
łej opłaty za usuwanie odpa
dów, płaconej przez wszyst
kich mieszkańców w formie
podatku.
W świetle dotychczasowych

doświadczeń szeregu krajów
Europy Zachodniej, wprowa
dzenie podatku od wywozu
nieczystości stałych, postrze
ga się j a k o czynnik sta
bilizujący gospodarkę odpa
dową.
D o podstawowych zalet
wprowadzenia podatku od
nieczystości stałych należą:
— możliwość długotermino
wego planowania inwestycji
gospodarki odpadami,
— zabezpieczenie
niezbęd
nych środków finansowych na
prowadzenie bieżącej działal
ności w zakresie gromadzenia,
wywozu i unieszkodliwiania
odpadów,
— polepszenie stanu sanitar
nego i wyglądu estetycznego
miasta, gdyż obowiązek wy
wozu odpadów będzie spo
czywał na zakładzie oczysz
czania a nie tylko na miesz
kańcach,
— zagwarantowanie możli
wości wywozu wszystkich od
padów komunalnych wytwo
rzonych przez mieszkańców
na terenie miasta,
— poprawa jakości środowi
ska, gdyż płacący podatki za
wywóz odpadów nie będą zai
nteresowani ich dzikim usu
waniem do środowiska, co
niestety obserwujemy aktual
nie,
— możliwość pełnej kontroli
ilościowojakościowej
stru
mienia odpadów wytwarza
nych na terenie miasta.
Reasumując, należy pamię
tać, że poprawa stanu sanitar
nego i wyglądu estetycznego
naszego miasta uzdrowiska
zależy tylko od zrozumienia
problemu i dobrej woli miesz
kańców.
Zygmunt Wyroba




Fot. W. Suchta

Późnym wieczorem, w niedzielę 13 lutego nad naszym miastem pojawiła
się czerwona łuna. O godzinie 22.40 Komisariat Policji w Ustroniu został
powiadomiony o pożarze obiektu zabytkowego—dawnej szkoły katolickią.
Zabytek ten był własnością RzymskoKatolickiej Parafii pod wezwaniem św.
Klemensa.Również wszystkie ustrońskie jednostki Straży Pożarnej zostały
powiadomione o pożodze. W akąi gaszenia „czerwonego kura" wzięło
udział 5 zastępów Jednostki Ratowniczo — Gaśniczą Państwowej Straży
Pożarnej w tym: trzy z Ustronia, jedna z Cieszyna wyposażona w 30 metrową
drabinę mechaniczną oraz skoczowska jednostka z beczkowozem, ponadto
8 sekcji Ochotniczą Straży Pożarnej z Ustronia Centrum, Ustronia Polany,
Lipowca, Nierodzimia, Fabryki Samochodów Małolitrażowych Kuźni
Ustroń, Wisły Centrum, Jawornika i Goleszowa Centrum. Pomocną dłonią
służyło Pogotowie Energetyczne oraz funkq'onariusze Komisariatu Policji,
którzy zabezpieczali miąsce działania oraz kierowali cały ruch samo
chodowy drogą przez osiedle Manhatan.
O godzinie 1.00 w nocy na miąsce akcji przyjechałafirmaTros—Eko w celu
usunięcia lodu i zmarzlizny z drogi.
Z informaąi, której udzielił nam zastępca Komendanta Jednostki Ratow
niczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej —młodszy aspirant Mirosław
Melcer dowiedzieliśmy się, że dużym utrudnieniem pracy strażaków była
panująca w tym dniu niska temperatura — 19°C, silny wiatr, który
powodował szybkie rozprzestrzenianie się ognia, szczególnie w kierunku
kościoła katolickiego, pora nocna i przede wszystkim zamarznięte studzienki
hydrantowe.
Strażacy musieli zaopatrywać się w wodę w Kuźni i Młynówce biegnącej za
kinem Uciecha.
Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Bielsku Białej jak i Rejonowa
Komenda Policji z Cieszyna badały przyczyny zaistnienia pożaru w budyn
ku, który od lat był pusty i stał się miąscem spotkań ludzi z marginesu
społecznego.
Prawdopodobnie, choć nie jest to jeszcze do końca wyjaśnione przyczyną
było zwarcie instalacji elektrycznej. Nic nie wskazywało na podpalenie.
Straty nie są do oszacowania, gdyż budynek ten należał do zabytków.
Dzięki szybkiej i precyzyjną akąi udało się uratować mienie wartości
5 mld złotych, w tym kościół katolicki, budynek mieszkalny, sieć pawilonów
handlowych. Martwi jedynie fakt, że tak późno poliąanci i strażacy zostali
powiadomieni o rozprzestrzeniającym się ogniu.
Gdy strażacy zjawili się na miąscu pożaru płomienie ognia obąmowaly już
cały dach.

CIMOSZEWICZ
W MARABU
15 lutego w Wiśle zainaugurowano Mistrzostwa Świa
ta w Skibobach juniorów i seniorów starszych. Ostatecznie
na stoku Cienków rywalizowało około 120 zawodników i za
wodniczek z siedmiu państw. Uroczystego otwarcia dokonał
wicepremier Włodzimierz Cimoszewicz, będący przewodni
czącym Komitetu Honorowego tej imprezy. Zaraz po otwar
ciu, we wtorkowy wieczór, gość z Warszawy przyjechał do
hotelu M a r a b u w Ustroniu, gdzie spotkał się z dziennika
rzami i organizatorami Mistrzostw. Pobyt w naszym mieście
wicepremiera, władze Ustronia wykorzystały przekazując mu
plan budowy obwodnicy i przypuszczalny koszt tej inwe
stycji.
r ' m n f o Tlcłrnńcl/a

Moment otwarcia mistrzostw,

Fot. K. Marciniuk

Czy pamiętamy jeszcze puste półki w sklepach? Jak bardzo
cieszyliśmy się, gdy nieznani nam osobiście przyjaciele z innych
krajów przysyłali do Polski transporty z żywnością i odzieżą...
Teraz u nas sklepy są pełne, lecz są jeszcze kraje, gdzie ludzie są
w takiej samej sytuacji, j a k my kiedyś, tak jest chociażby
w Rumunii.
W dniach 4—9.02.94 delegacja Zaboru „Betel" w Ustroniu
zawiozła d o Rumunii p o m o c w postaci odzieży i żywności na
łączną wartość około 40 min zł. Podróż była trudna, 50 godzin
jazdy w jedną stronę p o nienajlepszych drogach, ale ileż
przyniosła obopólnej radości. Również u nas w kraju są ludzie
potrzebujący pomocy. Zbór „Betel" systematycznie utrzymuje
kontakty i świadczy p o m o c dla Państwowego Pogotowia Opie
kuńczego w BielskuBiałej. W grudniu 93 udzielono tej placów
ce pomocy na około 3 min zł. W kontaktach i świadczeniu
pomocy dla P P O w BielskuBiałej uczestniczy Zbór Zielono
świątkowy Wellingborough Christian Centre z Anglii.
jotef

W magazynie GSu przy ul Fabrycznej można zakupić owies odm.
Góral w cenie 380 tys. zł za 100 kg, jęczmień jary odm. Rudzik w cenie
420 tys. zł za 100 kg.
W magazynie ZPHU „Sigmat" w UstroniuHermanicach są w sprzeda
ży następujące ziarna zbóż:
owies odm. Góral w cenie 360 tys. zł za 100 kg
jęczmień jary odm. Klimek w cenie 360 tys. zł za 100 kg
pszenica jara odm. Omega w cenie 400 tys. zł za 100 kg
Owies odm. Góral charakteryzuje się dobrą plennością, posiada krótką
słomę, odporną na wyleganie, okres dojrzewania ziarna wczesnośredni,
ziarno żółte, wymagania'glebowe przeciętne,
Jęczmień odm. Rudzik — odmiana o dobrej jakości browarnej ziarna
o zdrowotności przeciętnej, wymagania glebowe przeciętne plenność
przeciętna,
Jęczmień odm. Klimek — pastewna, o średnio długim okresie wegetacji,
o zdrowotności dobrej, rośliny wyższe o dużej odporności na wyleganie,
odmiana o wysokiej plenności, wymagania glebowe przeciętne,
Jęczmień odm. Omega — jest średnio odporny na choroby, dużej
odporności na wyleganie, dojrzewa najczęściej ze wszystkich odmian
ziarno o przeciętnej zawartości białka, jakość wypiekowa dobra,
wymagania glebowe przeciętne, plenność dobra do bardzo dobrej.
Korzystnie reaguje na wysokie nawożenie mineralne, mniej odporny na
opóźniony termin siewu.
Rolnicy z terenu Ustronia wraz z Urzędem Miejskim zwrócili się do
Dyrektorów Domów Wczasowych, Właścicieli Zakładów Gastronomi
cznych, z prośbą o przeanalizowanie następujących propozycji:
Zaopatrywania w produkty żywnościowe bezpośrednio u rolników,
którzy produkują żywność najwyższej jakości, po cenach konkurencyj
nych.
Zdużą uwagą śledzimy wypowiedzi przyjeżdżających do naszego miasta
Gości. Jednym z narzucających się wniosków jest brak dań z reklamą
typu — prosto z zagrody, prosto od chłopa, z naturalnych produktów,
prosto od krowy, z zabijaczki itp.
Szczególnie goście zagraniczni zwracają nam uwagę na obecność na
stołach ich własnych produktów, zaprawianych konserwantami, za
mrożonych których mają dosyć na co dzień.
Wielu z nich poszukuje naturalnych produktów prosto z lasu, z pola,
z obory, które nie przeszły całego cyklu sterylizacyjnego połączonego
z dodawaniem barwników i konserwantów.
Między innymi dlatego w krajach zachodnich a szczególnie w USA
dużym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek w farmach, w których

oprócz mieszkania turyści korzystają z wyżywienia przygotowanego
z produktów uprawianych i hodowanych na farmach, ten typ wypoczy
nku określa się jako agroturyzm.
Rolnicy ustrońscy oferują produkty zwierzęce jak wołowinę, wiep
rzowinę, drób, jaja, masło, śmietanę a także roślinne jak: warzywa,
owoce, pieczarki, ziemniaki.
My ze swej strony gwarantujemy pomoc w uzyskaniu informacji
i nawiązaniu kontaktu z rolnikami, chętnych prosimy o skontaktowanie
się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel.34—79, 24—15
wew. 115, 127 pok. 26 i 27 II piętro.

By zniknęły korki w centrum, proponujemy wszystkim przesiąść się na
rowery.
Fot. W. Suchta

Serdeczne podziękowania wszyst
kim, którzy przyczynili się do uświe
tnienia Balu Myśliwskiego w Ustro
niu, a w szczególności sponsorom
Michałowi Bożkowi i Henrykowi
Kani, zespołowi muzycznemu Car
men, kierownictwu domu sanatoryj
nego „Elektron" składa
KLoło Myśliwskie „Jelenica"
w Ustroniu

GWIAZDA REGLAMENTOWANA
W dniach 6—13 lutego wy
poczywała w Muflonie znana
piosenkarka Halina Frącko
wiak (wraz z 14letnim synem).
Kierownictwo Hotelu Muflon
zorganizowało wieczór z panią
Haliną w czasie którego piose
nkarka odpowiadała na pyta
nia oraz zaśpiewała kilka pio
senek. Po spotkaniu wielbiciele
jej talentu mieli możliwość na

bycia kaset, płyt kompakto
wych oraz kalendarzy z auto
grafami artystki. N a pamiątkę
spotkania piosenkarka otrzy
mała w prezencie akwarelę B.
Heczki. Przedstawiciel naszej
redakcji nie został wpuszczony
na koncert. Organizatorzy wy
myślili sobie, że z piosenkarką
mogą spotkać się wyłącznie
pracownicy i goście.

Urząd Miejski w Ustroniu uprzejmie informuje wszystkich
podatników, że decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomo
ści należy odebrać w pokoju nr 7, a na podatek rolny w pokoju
nr 6 w terminie do 15 marca 1994 r.
Terminy płatności podatków:
I rata do 15 marca
II rata d o 15 m a j a
III rata d o 15 września
IV rata do 15 listopada
Podatnicy z terenu Lipowca i Nierodzimia winni odebrać
decyzje i dokonać wpłat u inkasentów:
W Nierodzimiu u Pani Urszuli Cienciała,
w Lipowcu u Pani Emilii Glajc.
Natomiast płatnicy użytkowania wieczystego powinni zgłaszać
się w pokoju nr 30 po odbiór decyzji o wysokości opłat i zgłosić
ewentualne ulgi.
Termin płatności opłaty wieczystego użytkowania do 31 marca
każdego roku.
Podatek od posiadania psa wynosi 60 tys.
Termin płatności:
I rata do 31 marca
II rata do 30 września każdego roku.
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Ogłoszenia drobne

UBEZPIECZENIA budynków,
mieszkań od ognia i kradzieży, ko
munikacyjne OC, AC, zielone karty

Znakowanie samochodów — po
niedziałek, środa, piątek 12—17.
Ustroń, ul. Stalmacha 7, tel.
2601.
Przestrajanie telewizorów SE
CAMPAL, Ustroń, ul. Sikors
kiego 4, tel. 3409 lub 3333.
Szukani M3 do wynajęcia
w Ustroniu. Tel. 2407.
Commodore, cardridge, stacja,
joystick, 40 dyskietek. 4000000
zł. Tel. 2352.

BMBUMMIMfflll

PODZIĘKOWANIE
Dzieci z Ośrodka Rehabilitacy
jnoWychowawczego w Nierodzi
miu składają podziękowanie pani
Iwonie Werpachowskiej i uczniom
SP2 w Ustroniu oraz ofiarodaw
com i sponsorom za przygotowa
nie wspaniałej zabawy karnawa
łowej.

Tego „merca" właściciel jakoś nie chce odebrać z parkingu przed
Komisariatem Policji.
Fot. W. Suchta

Z A R Z Ą D
U S T R O Ń UL. GRA2Y1&SKIEGO

la

«STANDARD»
ZAPRASZA

M I A S T A

T Y C H Y

oferuje do sprzedaży

domki campingowe — 6 sztuk
oraz kontener sanitarny,
zlokalizowane w Ustroniu przy ulicy Armii Krajowej 2.
Oferta cenowa wraz z danymi technicznymi będzie wyłożona
w Redakcji od 24 lutego d o 10 marca br.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjny
Urzędu Miejskiego w Tychach, telefon 1272021 wew. 2107.

.H.

Wystawy:
I

r

Spółka z o.o. „PONIWIEC"
USTROŃ, UL. JELENICA TEL/FAX 3512

POSZUKUJE
GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

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
— Wystawa Alicji OpuchowskiejSzymańskiej „Zatrzymane w skórze"
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 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.

WYMAGANE REFERENCJĘ,.

Galeria na Gojach B. i K. Heczko
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie
Galeria grupy ustrońskich twórców „Brzimy"
— wystawa stała CIR — Rynek

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

Koncert:
24.2.1994 r. Kwartet Smyczkowy Akademii Muzycznej w Katowicach
Utwory rozrywkowe i muzyka poważna — Śląskie Cent
rum Rehabilitacyjne — „Repty" — UstrońZawodzie

Sport:

Samotna drewniana szopka w centrum miasta.
Fot. W. Suchta

26.2.1994 r. godz. 16301 NARCIARSKI BIEG ROMANTYCZNY —
(parami) — Ustroń, Bulwary Nadwiślańskie lub Mała
Czantoria (6—10 km). Informacja — tel. 3571.
26.2.1994 r. godz. 10.00 Spartakiada dla Dzieci i Młodzieży Niepełno
sprawnej — Hotel Muflon lub sala gim. SP2
27.2.1994 r. godz. 11.00—1330 IV Narciarski Bieg DoUną Wisły
w Ustroniu — Bulwary Nadwiślańskie lub Mała Czan
toria (1 l,5km lub 20 km)

Przed kilku dniami, 8 lutego zmarła w wieku 72 lat dr Barbara
Poloczkowa, historyk, badacz dziejów Ziemi Cieszyńskiej, długo
letnia kierowniczka Archiwum Państwowego w Cieszynie.
Opublikowała kilkadziesiąt opracowań historycznych o charak
terze naukowym, wiele artykułów na temat różnych dziedzin życia
w przeszłości ukazało się w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej". Była nie
tylko wielkim historykiem, ale i wspaniałym człowiekiem. Zawsze
życzliwa i serdeczna chętnie służyła radą i pomocą. Ludzi o tak
dużej kulturze osobistej i niezwykłej wiedzy spotyka się coraz
rzadziej.
Barbara Poloczkowa niejednokrotnie publikowała swoje prace
na temat historii Ustronia. Kilkakrotnie gościła w Muzeum

Hutnictwa i Kuźnictwa, utrzymywała serdeczne kontakty z na
szym historykiem Józefem Pilchem i na jego prośbę napisała do
„Pamiętnika Ustrońskiego" nr 2 opracowanie pt. „Pieczęcie
gminy i miasta Ustroń".
W 1 9 8 7 r. opublikowała w „Kalendarzu Cieszyńskim" artykuł pt.
„ Z przeszłości Ustronia", w którym zajmuje się między innymi
początkami naszego ratusza. W czerwcu tego roku mija 100 lat od
wybudowania i oddania do użytku „domu radnego" jak wówczas
nazywano siedzibę władz gminnych. Aby upamiętnić tą rocznicę
planuje się urządzić w Muzeum wieczornicę i wystawę.
A dziś przytaczamy obszerny fragment opracowania Barbary
Poloczkowej na temat budowy ratusza.
(L.S.)

Z przeszłości Ustronia

BUDOWA RATUSZA

czym jest on tak ohydny, że autor woli wstrzymać się od jego
opisu".
W projekcie budowy przedstawiono sposób wykorzystania
pomieszczeń ratusza tak, aby przynosiły dochód z wynajmu,
mianowicie dla apteki (lub innego interesu handlowego), dla

Założenie w 1888 r. Towarzystwa Upiększania Ustronia
rozbudziło słuszne ambicje miejscowych działaczy. Postanowio
no wybudować godny tej miejscowości ratusz. W dniu 29
września 1889 r. w sali hotelu Zdrojowego odbyło się w tej
sprawie zebranie pod przew. burmistrza Andrzeja Brody.
Ratusz miał stanąć na skraju placu targowego, przy dro
dze powiatowej (a więc tam gdzie stoi obecnie), na miejscu
starej, walącej się drewnianej chałupy Pawła Ryszawnego,
w której mieściła się gospoda. Po 2 latach miejsce miało być
zwolnione.
Co d o potrzeby posiadania ratusza cały Wydział Gminny
był zgodny, rodziło się tylko pytanie, skąd wziąć na to fun
dusze. Ponieważ w kasie gminnej pieniędzy było niewiele,
postanowiono zwrócić się o pożyczkę do Kasy Krajo
wej w Opawie, głównym mieście ówczesnej prowincji Śląska
Austriackiego. Przewidywane koszty budowy wynieść miały
9—12 tys. reńskich. Kwotę tę spodziewano się uzyskać na
dogodne 20letnie spłaty z niskim oprocentowaniem 4%
rocznie. Pożyczkę spodziewano się spłacić wynajmując część
pomieszczeń ratusza innym instytucjom: aptece, szkole, żandar
merii.
Występując o uzyskanie pożyczki opracowano kilka wersji
uzyskania tego wniosku: p o niemiecku dla władz, po polsku
— prawdopodobnie dla współobywateli, podatników z Ustro
nia. Ten drugi tekst, pisany piękną polszczyzną (nawet słowo
ratusz tłumaczone w nim jest j a k o dom radny!) pozostał chyba
tylko w aktach i d o podatników ustrońskich nie dotarł,
w trafnym, j a k się okaże, przewidywaniu, że mogliby przeciw
zwiększonym wydatkom zaprotestować. Autor pisma przytacza
szereg argumentów przemawiających za budową ratusza: „19
ustrońskich radnych zbiera się dotychczas w nędznym pomiesz
czeniu, w wilgotnej piwnicy, tak małej, że gdyby wszyscy chcieli
do niej wejść, nie można by zamknąć drzwi; zupełnie nie ma
pomieszczenia na archiwum gminne, nie ma więc gdzie przecho
wywać dokumentów. Także policjant gminny nie ma urzędowe
go pomieszczenia, a za areszt gmina musi płacić czynsz, przy

policji i dla szkoły. Koszt budowy miał wynieść 8 890 reńskich.
Miejscowym rzemieślnikom przedstawiono w projekcie kuszącą
perspektywę zarobku, mianowicie powierzenie różnych prac
przede wszystkim ludziom miejscowym, aby pieniądze nie poszły
w obce ręce, lecz pozostały w gminie. W kalkulacji przyszłych
dochodów z budynku liczono, że pieniądze z czynszów pokryją
spłaty pożyczki z nadwyżką, tak, , że całość długu będzie
spłacona po 9 latach. N a końcu pisma wyrażano nadzieję, że
obywatele Ustronia powodować się będą patryotyzmem
lokal
nym i ambicją największego upiększenia miasta.
Zwraca uwagę fakt, że ustrońskie władze cały czas nazywały
swoją miejscowość miastem, co było określeniem niejako „na
wyrost", gdyż w rzeczywistości Ustroniowi przysługiwała wów
czas, także zresztą Ucząca się, nazwa gminy targowej. Władze te
obiecywały również mieszkańcom gminy podjęcie starań
o utworzenie w Ustroniu ekspozytury c.k. Sądu Powiatowego.
N a razie chodziło jedynie głównie o ratusz, gdyż, j a k podano
w omawianym elaboracie, historia miast wielkich jest zawsze
ściśle związana z historią domu radnego, a w Ustroniu są
2 kościoły, 4 szkoły i wielki przemysł!
(Barbara Poloczkowa]

„CZANTORIA" ŚPIEWAŁA
MŁODZIEŻ ZBIERAŁA
Nauczycielska Estrada Ludowa „CZANTORIA" koncert zatytuło
wany „Pieśniczki spod Czantorii" dedykowała kuracjuszom Szpitala
Uzdrowiskowego. Dochód w wysokości 1.165.000.— zebrała młodzież
działająca w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Chórem dyrygował Marian Żyła. Był to 62 koncert w ponad 5cio letniej
działalności zespołu.
Tego samego dnia zespół wystąpił z tym samym programem w Sanato
rium Uzdrowiskowym „RÓŻA". W przepełnionej po brzegi sali
zauważono kuracjuszy ze Szpitala Uzdrowiskowego, którzy przyszli tu
po raz drugi, aby wysłuchać ponownie pieśniczek.
Dzień wcześniej NEL „Czantoria" w Bielskim Centrum Kultury,
wspólnie z Jackiem Lechem, wystąpiła w ,.Koncercie Noworocznym",
z którego dochód w wysokości 1.830.000.— przeznaczono dla dzieci
niepełnosprawnych.

Komplementy pod adresem dyrygenta Mariana Żyły i Zespołu, wielo
krotna obecność niektórych słuchaczy na koncertach, chęć dalszych
wspólnych występów Jacka Lecha z naszym zespołem, aplauz widowni,
zapisy w kronice, nie mówiąc już o zamiłowaniu i pasji śpiewaczej
Chórzystów jest już wystarczającym powodem dopingującym do jak
najczęstszych występów przed publicznością, a szczególnie tak licznie
odwiedzającymi Ustroń gośćmi i kuracjuszami..zaskakiwanymi pozio
mem, repertuarem, interpretacją, wspaniale prezentującymi się strojami
cieszyńskimi, urodą wykonawców, kulturą Ziemi Cieszyńskiej, jej
wspaniałą poezją ludową, dowcipem i humorem.
(Bibo)

KTO POKRYJE

DACH

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa poszukuje wykonawców na
pokrycie blachą trapezową dachu Oddziału Muzeum miesz
czącego się w budynku nr 68 przy ul. 3 M a j a . Termin realizacji
do 15 maja br. Oferty ze wstępnym kosztorysem należy składać
w Muzeum przy ul. Hutniczej 3 w terminie do 30 marca br.
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Sekcja Kulturystyki i Trójboju
Siłowego działająca przy KS
„Kuźnia" otrzymała oficjalne po
zwolenie z Urzędu Kultury Fizy
cznej i Sportu w Warszawie na
zorganizowanie Ogólnopolskich
Zawodów w Trójboju Siłowym
i Wyciskaniu leżąc w dniach
26—27 listopada 1994.
W czasie tych zawodów będzie
można pobijać wszelkie rekordy
Polski, Europy i Świata.

Klub
Sportowy
„Kuźnia"
w Ustroniu zawiadamia, że zapisy
— do sekcji kulturystyki i trój
boju siłowego odbywają się na
kortach tenisowych od poniedzia
łku do soboty w godz. od 15—21
oraz w niedzielę i święta od godz.
15—18
— do sekcji judo na sali gimna
stycznej przy ul. Daszyńskie
go 36b w każdy wtorek i czwartek
od godz. 17—18tej."

im

Zakład Usług Akumulatorowych
Częstochowa, ul. Ogrodowa 61a, teł. 034 240609

Zakład autoryzowany
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Były tej zimy dni, gdy w Ustroniu jeżdżono na nartach...
FoL W. Suchta
POZIOMO: 1) kacza lub barszcz 4) król stawu 6) duży
buczący owad 8) pani do towarzystwa 9) część roweru 10) drugi
plon w jednym roku 11) stolica Grecji 12) zbiorniki wodne
13)miasto w USA 14) wietrzna i zakaźna 15) u stóp Wezuwiu
sza 16) bogini zwycięstwa 17) błyskotka na stroju regionalnym
18) przychodzi do woza 19) przodek bydła domowego 20)
motyl królowej
PIONOWO: 1) żywy zastaw 2) wyciąga perły z morza 3)
prywatka młodzieżowa 4) metalowy na benzynę 5) przysmak
kanarka 6) dobrej rąbek nie przeszkadza 7) obsługuje działo
11) miasto w Chile 13) poprzedniczka wanny 17) symbol chem.
miedzi
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedź oczeku
jemy do 10 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 4
RADA MIEJSKA
Nagrodę otrzymuje Helena Żak z Ustronia, ul. Różana 48.
Zapraszamy do redakcji.
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Roztomili ustróniocy!
Pomyślcie se, ludkowie, co też ci nasi sómsiedzi wiślanie
wymiślili. Isto im sie zrobiło źol, że w takim niewielkim Lilleham
mer poradzili te, wiycie, zimowóm olimpiadę, zrobić. Tóż wiś
lanóm sie zachciało zrobić, jak już nie olimpiadę, to aspóń
mistrzostwa świata. Jak se uznali, tak też zrobili. Pozałatwiali
wszycko, kaj było trzeja i tak przeszły tydzień, od patnostego do
dewatnostego lutego, były we Wiśle mistrzostwa świata w tych,
jak to nazywajóm,
skibobach.
Jakby kiery nie wiedziol, co to sóm skiboby, to wóm powiym, że
to je taki skrzyżowani sónek z rowerym. Mo to rogule, tak jako
rower, a od spodku je to śliski, coby sie szło na tym spuszczać po
śniegu. Możne że tyn skibobowy szport nima u nas aż tak znany,
jako, dejmy na to, jeżdżyni na nartach, ale po tych wiślańskich
mistrzostwach świata isto bydzie chciało wiyncyj chłapców na
tych skibobach jeździć.
Straszecznie moc narodu sie do tej Wisły nazjyżdżało. Przije
chali szport owcy z różnych. Snociaji chłopcy z Turcyje też w tych
mistrzostwach sztartowali, a podziwać sie na to wszycko wybiyrali
sie aji nikierzi Murzini z Afryki. Tóż musicie wiedzieć, co sie tam
robiło. Dyć sie zdawało, że tyn wszystek noród isto te Wisłę
rozciśnie. Kaj sie też tam ci wszyccy ludzie pomieścili? Chcialach
sie o to spytać jednego znómego, co robi we wiślańskim „Sztar
cie", ale ón fort nimioł kiedy i lotoł jak mucha w latarni, bo nimóg
nastarczyć z robotom, tela było tego rozmaitego gónu.
Oprócz tych zawodów było we Wiśle doś inszej rozmaitej
parady i uciechy, aji dlo dziecek też cosikej było. Kareł spod
Czantoryje prawił, że go znómy, pozowoł coby też ze swoim
kóniczkym przijechoł i wysztartowoł w tym, wiycie, skiringu. Tak
nazywajóm jazdę na nartach za kóniym. Kareł nabroł na to
strasznej chynci i już z miesiónc naprzód, jak jyny kapkę śniego
kóniczkym
napadało, zaczył te jazdę na nartach za swoim
trynować po Czantoryji. Doś dobrze mu to już szło, jyny tydziyn
przed tymi mistrzostwami najechoł na jakisi hymbołek i tak
straszecznie szpatnie nogóm skryncił, że o mało se ji nie zlómoł.
Na szczynści nic mu sie nie stało, ale noga go potym bolała, tóż nie
sztartowoł, jyny sie pojechoł na to podziwać. Prawił, że to było
straszecznie szumne.
Nó, elegancko sie to wiślanóm udało, ale dyć przeca nimogymy
być od nich gorsi. Może by my tak w lecie jaki mistrzostwa świata
zorganizowali? Jak by sie nóm to tak roz po drugi udało, to może
by nóm aji olimpiadę dali h> Ustroniu zrobić. To by dziepro my
mieli hónor, prowda?
Hanka z Manhatanu
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