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ROZCZAROWANI E  PO  ZIMI E 
Jakie  zawody  narciarskie  udało  się  tej   zimy  zorganizować  na 
Poniwcu? 
Były to Mistrzostwa Polski w Snowboardzie. Zawody  przygoto
wano  na  dużą  skalę,  ale przez parę  niedociągnięć  organizacyj
nych nie wyglądały tak jak  to sobie wyobrażaliśmy. Jako  spółka 
„Poniwiec"  byliśmy  gospodarzami,  natomiast  organizatorem 
Polski  Związek  Snowboardu  i  nie  wszystko  zostało  dogadane 
do  końca.  Na  przykład  nasze  urządzenia  typu  fotocel  nie 
współgrały  z  urządzeniami,  które  przywieźli  organizatorzy. 
Mieliśmy  też  pecha,  bo  w  pierwszym  dniu  zawodów  w  całym 
Ustroniu  nie było prądu. Gdy  następnego dnia myśleliśmy już, 
że  wszystko  wyśmienicie  pójdzie,  przyszła  mgła.  Jednak  cel 
został  osiągnięty,  zawody  zostały  przeprowadzone,  co  mogliś
my  zobaczyć  w  telewizji w  40minutowym  programie. 
Czy  mógłby  powiedzieć  nam  pan  coś  o  stoku  narciarskim  przy 
ośrodku? 
Trasa narciarska otrzymała homologację FIS rok temu w kwiet
niu i można  na niej organizować  zawody  o randze europejskiej 
w slalomie. W tej chwili nie mamy w harmonogramie  zawodów 
większej rangi, co spowodowane jest problemami  z  uruchomie
niem  całego  kompleksu  hotelowego.  Chodzi  o  to,  że  musimy 
gwarantować  chętnym  do  organizacji  większych  imprez  od
powiednie  terminy.  Problemy  zaczęły  się już jesienią  z budową 
drogi  i oczyszczalni  ścieków.  Nie  mając tego  załatwionego  nie 
mogliśmy  gwarantować  tych  terminów.  Tu  muszę  podkreślić 
zrozumienie władz miasta. Dzięki ich uprzejmości obiekt  działa 
jako kompleks hoteloworekreacyjny. My ze swej strony będzie
my  robić  wszystko  by  uregulować  sprawy  komunikacyjne, 
oczyszczalni  ścieków  i  zbiornika  pożarowego  na  wodę. 
Kiedy można się  spodziewać  dużych  zawodów  w Ustroniu? 
Myślę,  że  zgłosimy  oficjalnie  trasę  do  międzynarodowych 
władz,  które  organizują  Puchar  Europy,  ale  też  do  polskich 
władz narciarskich.  Zostanie więc zgłoszona  gotowość  obiektu 
do organizacji zawodów. Nie uczyniliśmy tego w ubiegłym  roku 
gdyż nie  mieliśmy  gwarancji,  że w  ogóle  ruszymy. 
Posiadacie armatki śnieżne. Czy jesteście w stanie zapewnić śnieg 
na stoku przez całą  zimę? 
Armatka  śnieżna  ,  którą  posiadamy,  przystosowana  jest  do 
dośnieżania stoku, a więc uzupełniania śniegu w miejscach gdzie 
nastąpiły  przetarcia  trasy,  natomiast  naśnieżanie  jest  niemoż
liwe. Przy nie najlepszych warunkach  śniegowych  konieczne są 
co najmniej trzy  takie  armatki.  Ustroń jest  przedsionkiem  gór, 
a dopiero pwyżej  1200m  ma  się gwarancję, że śnieg dłużej leży. 
Czy  ośrodek  jest  obecnie  w  stanie  na  siebie  zarobić? 
Kompleks  hoteloworekreacyjny  „Poniwiec"  jest  administro
wany przez  spółkę  „Poniwiec",  która  powstała  poprzez  wyod
rębnienie  obiektów  wypoczynkowych  kopalni  „Jankowice" 
a mianowicie pensjonatu  „Przodownik"  z 50 miejscami hotelo
wymi, 6 kampingów  typu  szałas i tereny  rekreacyjne nieopodal 
„Przodownika",  duży  obiekt  wczasowy  „Górnik"  z  200 miej

(dok.  na str.  2) 

Widok  na  Równicę.  Fot.  W.  Suchta 

Na  nadzwyczajnej  sesji  ze
brała się 10 marca Rada  Miej
ska. Prowadzący obrady prze
wodniczący  RM  Franciszek 
Korcz  zaproponował  jeden 
punkt  obrad  —  podjęcie 
uchwały  w  sprawie  opłat  za 
wodę. Rozszerzenie  porządku 
obrad  o  uchwałę  dającą  Za
rządowi  Miasta  możliwość 
zwołania zgromadzenia  wspó
lników spółki PT  „Czantoria" 
zaproponował  burmistrz  Ka
zimierz Hanus. Przeciwny  roz
szerzeniu  obrad  o  taki  punkt 
był radny Jan Szwarc argume
ntując, że przed podjęciem de

cyzji  w  sprawie  PT  „Czanto
ria"  radni  powinni  otrzymać 
dokładne rozliczenie działania 
spółki.  Burmistrz  przekony
wał  natomiast,  że  szybkie 
przyjęcie  uchwały  pozwoli 
uniknąć strat jakie jeszcze mo
że przynieść  miastu  PT  „Cza
ntoria".  Taki  punkt  widzenia 
poparła  radna  Emili a  Czem
bor,  mówiąc,  że nie  ma  sensu 
pomnażać  strat.  W  głosowa
niu  radni  wypowiedzieli  się za 
poszerzeniem  porządku  ob
rad. 

Następnie  dyskutowano 
(dok.  na  str.  4) 
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scarai  w Kątach  Rybackich  na  Mierzei  Wiślanej oraz hotel  „Poni
wiec" z całą  infrastrukturą  sportową. 
Czyli nie wyodrębnia się „Poniwca"  jako odrębnego ośrodka? 
Prowadzimy na bieżąco rozrachunek każdego obiektu, gdyż musimy 
orientować się w kondycji finansowej każdego z osobna. W tej chwili 
trudno powiedzieć o wydolności  „Poniwca", gdyż zbyt krótko działa. 
Problemem ośrodka jest chyba dojście z miasta. 
Ten zakątek jest na pewno czymś szczególnym co powinno podlegać 
ochronie. W obecnej sytuacji, gdy samochody nie posiadają kataliza
torów,  puszczanie  ich  do  samej  góry  jest  niemożliwe.  Nie  wolno 
zakłócać naturalnego środowiska. Pomagamy sobie w ten sposób, że 
dowozimy na stok narciarzy naszym mikrobusem z parkingu w Poni
wcu. Pod sam obiekt mogą wjeżdżać nasi goście hotelowi. Nie mamy 
też takich parkingów przy ośrodku, na których mogłyby pomieścić się 

samochody wszystkich  narciarzy. Poza tym na drodze między hote
lem a parkingiem byłyby trudności w mijaniu samochodów. Przepaś
cie sprawiają, że nie jest  to najbezpieczniejsze. Dlatego  uważam, że 
obecny stan jest dobry i najprawdopodobniej i w przyszłości będziemy 
funkcjonować na  podobnych  zasadach. 
Z czym macie najwięcej  problemów? 
Dopiero  rozpoczęliśmy  działalność.  Na pewno przestarzałe  są  kon
strukcje  wyciągu  narciarskiego.  Trzeba  myśleć  o  ich  wymianie 
i o wyciągu  lekkim,  nierdzewnym,  takim  jakie  widzi  się w Alpach. 
Przydałoby  się zorganizować takie wejście narciarzy na peron, które 
nie stwarza potrzeby przerywania  biletów przez specjalnego pracow
nika.  Mieliśmy  zamiar  już  tej zimy przymierzyć  się do  komputero
wych  biletów  działających na  zasadzie  karty  magnetycznej,  ale  po 
szczegółowej kalkulacji okazało się to zbyt kosztowne. Rozpoczynali
śmy działalność więc pieniądze kierowaliśmy na doposażenie hotelu. 
Il e osób może mieszkać w hotelu? 
Jest to hotel pierwszej kategorii,  posiada  trzy gwiazdki. Jest  8 apar
tamentów. 

Skoro  jest  tylko  8  apartamentów,  to  zapewne  nocleg  jest  bardzo 
drogi? 
Sam nocleg kosztuje między 900.000 a  1.200.000 starych zł. Do tego 
trzeba  doliczyć  wyżywienie  w zależności  od  wymagań  klienta.  Za
kładamy, że pokoje mieszczą  po 23 osoby, więc hotel jednorazowo 
może przyjąć nie więcej niż 20 gości. 
Nie obawia się pan, że hotel będzie funkcjonował tylko wtedy, gdy na 
stoku będzie śnieg, ewentualnie w wakacje letnie? 
Jest  to  problem  całego  hotelarstwa  polskiego.  Tylko  w  obiektach 
najwyższej rangi typu Marriot leżących w dużych miastach wykorzys
tanie  miejsc jest  bardzo  duże.  Natomiast  w  pozostałych  hotelach 
niższych  kategorii  są  trudności  z  wykorzystaniem  miejsc.  Jestem 
optymistą  i pierwsze zarobione pieniądze będę starał się przeznaczyć 
na reklamę. Hotel jest położony w takim zakątku, do którego turysta 
nie  zawsze  trafi  i  dlatego  chcemy  rozpropagować  go  w  Europie, 
w polskich biurach podróży zwłaszcza, że obiekt gwarantuje ludziom 
mającym  pieniądze  a  poszukującym  ciszy  i  spokoju  optymalny 
wypoczynek.  Jest  możliwość  spaceru  po  górach,  można  pójść  do 
czeskiego schroniska napić się piwa, można skorzystać z wyciągu na 
Czantorię. To wszystko chcemy reklamować i liczymy na to, że goście 
pojawiać  się  będą  przez  cały  rok.  Wtedy  obiekt  zacznie  pracować 
i  zarabiać. 
Jaka część zysku przeznaczona zostanie na reklamę? 
Będzie to  35%  zysku. 
Mówi się o promocji Ustronia. Czy będziecie uczestniczyć w niej  gdy np. 
większość gestorów  turystyki się na to zdecyduje? 
Zdecydowanie  tak. Dotychczas  bierzemy  udział we wszystkich  inic
jatywach wychodzących w tym kierunku, które często inicjują władze 
miejskie. 
Na jakiego turystę się nastawiacie w „Poniwcu" ? 
Na  każdego.  Przy  tym  wysokim  standardzie  mamy  też  możliwość 
zakwaterowania  w znajdującym się  obok  schronisku  na  20 miejsc 
z łóżkami piętrowymi. Tam mogą spać ci, którzy po prostu chodzą po 
górach  i chcą  przespać się jedną  noc. Hotel  natomiast jest dla  tych, 
którzy mają pieniądze i zapłacą  każdą cenę za luksusowe warunki do 
wypoczynku.  Standard  pozwala  nam  na  utrzymanie  obecnych  cen, 
choć  moim  zdaniem  są  one  średniowysokie.  Jednak  uważam,  że 
najpierw musimy przyciągnąć gości  a dopiero potem  myśleć o pod
wyższaniu  cen. 
Jak zamierzacie dbać w tym zakątku Ustronia o środowisko naturalne? 
Sprawą pierwszoplanową, zresztą taki warunek stawia burmistrz, jest 
uregulowanie  spraw  dotyczących  ścieków.  Obiekt  uruchomiono 
warunkowo  do  końca  bieżącego  roku.  Do  tego  czasu  musimy 
uruchomić oczyszczalnię  ścieków. Jest  to  sprawa  najważniejsza gdy 
chodzi o ochronę środowiska. Innych raczej nie ma, gdyż obiekt jest 
ogrzewany  elektrycznie.  Myślę,  że większe niebezpieczeństwo  grozi 
nam ze strony Trzyńca. 
Na brak  śniegu nie narzekaliśmy  jedynie  w styczniu.  Jaka  po takiej 
zimie jest kondycja ośrodka na Poniwcu? 
Jeszcze jedno rozczarowanie. Z zazdrością każdego ranka słuchaliśmy 
komunikatów,  w  których  podawano  warunki  tras  narciarskich 
w Wiśle,  Szczyrku  czy  Beskidzie  Żywieckim  i  liczyliśmy  straty. Już 
najwyższy  czas,  by  zaakceptować  zmieniający  się  klimat  i  zacząć 
poszukiwać innych  rozwiązań, bo jeśli nie narty to może coś innego 
w zamian. Co? Tu musimy  się głęboko  zastanowić. 

Rozmawiał: Wojsław Suchta 

Jaworzynka  będzie  miała 
swój wodociąg. Gotowa jest  do
kumentacja,  zarezerwowano 
środki  w  budżecie  gminy.  Na 
początek wykonane zostanie uję
cie  wody  na  Krężelce,  która 
w upalne  lato  ratuje wieś przed 
suszą. 

Ponad  100 nauczycieli  uczyło 
w okresie powojennym w szkole 
podstawowej  w  Pogwizdowie. 
Placówka  liczy już  sobie  ponad 
210  lat.  Na  początek  była  tu 
jedna  klasa  z jednym  nauczycie
lem. Dziś chodzi do szkoły  ... 20 
klas. 

W  gminie  Zebrzydowice  po
stanowiono  organizować  cykli
czny  przegląd  zespołów  regio
nalnych  pod  nazwą  „Złoty 
Kłos". 

Po  Fabryce  Sprzętu  Elek

trogrzejnego  „Termika"  w  Cie
szynie pozostały  tylko  budynki. 
Jedna  z hal  zamieniła  się w tar
gowisko  pod  dachem.  Miasto 
w drodze przetargu  oddało han
dlującym 165 stoisk. Interes krę
ci się jednak dość marnie, ponie
waż  „nawalają"  bracia  Czesi 
i Słowacy. 

  *
Przez granicę przemyca się ró

żne  rzeczy,  również  jaja  kurze. 
Jeden  z  Czechów  na  podstawie 
sfałszowanych  dokumentów 
wwiózł przez Cieszyn 100 ton jaj, 
czyli jakieś  1,5 min  szt. 

Hokeiści CKH  Cieszyn stuka
ją  do  bram  I  ligi.  Szanse  mają 
niewielkie, bo PZHL nie pozwo
li ł im przebrnąć nawet eliminacji, 
weryfikując  wygrany  mecz  ze 
Zniczem  Pruszków  5:2,  jako 
walkower 0:5. W drużynie CKH 
grali podobno  niezarejestrowani 
zawodnicy. Warszawka mocniej
sza przy  „zielonym  stoliku"? 

W ub. r. Olza była parokrotnie 
zanieczyszczona  olejem. W osta
tnich latach jakość wody w rzece 
znacznie pogorszyła  się. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Jak poinformowało nas Rejonowe Biuro Pracy w Cieszynie w stycz
niu w naszym mieście przybyło  bezrobotnych. W dniu  31 stycznia 473 
osoby pozostały' bez pracy, w tym 133 to kobiety. Wzrost bezrobocia po 
nowym  roku  nie  jest  niczym  zaskakującym  i staje  się  swego  rodzaju 
tradycją.  Natomiast  w  lutym  odnotowano  dalszy  spadek  stopy  bez
robocia.  Na  koniec  tego miesiąca mieliśmy 458  bezrobotnych,  w  tym 
127 kobiet.  Jest  to najniższe bezrobocie  od  ponad  3 lat.  (mat) 

r   ń

Tradycyjnie wiosną  drogowcy  przystąpili do  łatania dziur w ustroń
skich drogach. 7 marca działano pod gmachem Urzędu Miejskiego. Aby 
nikt nie miał wątpliwości, że drogowcy pracują, zasmrodzono gryzącym 
w oczy dymem  pół miasta.  Fot.  W. Suchta 

r  *  ćr 
Na  wiosnę najwięcej jest  z reguły  włamań do domków  letniskowych 

— poinformował nas  komendant  ustrońskiej  Policji  Piotr  Gawłowski. 
W związku z tym, że wielu gości opuściło swoje kampingi, które teraz aż 
do  lata  pozostaną  puste,  można  spodziewać  się  kolejnych  kradzieży 
i włamań.  Włamania  trudno  jest  wykryć,  gdyż  zostaną  one  zgłoszone 
dopiero w lecie, gdy nie da  się już  ustalić czasu  ich dokonania.  Często 
wychodzą  na  jaw  dopiero  po  trzech,  czterech  miesiącach.  Innym  pro
blemem są utrzymujące się na  stałym poziomie kradzieże  samochodów 
i włamania do nich. Z wiosną jest  także związane wypalanie traw przez 
rolników, ogrodników, działkowców. Tego  typu  postępowanie  stwarza 
zagrożenie  pożarowe  a  także  jest  niezgodne  z  przepisami  o  ochronie 
środowiska. Funkcje kontrolne spełnia tutaj zarówno Policja, jak i straże: 
pożarna  i  miejska.  Wszystkie  te  trzy  organy  mają  prawo  ukarania 
wypalającego i skierowania  wniosku do  kolegium.  (mat) 

ćr   ćr 
25 lutego  1995 roku w klubie PKPS mieszczącym się w świetlicy SM 

„Zacisze" przy  ul  Cieszyńskiej odbyło  się  spotkanie  seniorów  naszego 
miasta. Żegnano  karnawał.  Z  3godzinnym  koncertem  wystąpił zespół 
regionalny  „Kapela  Ustrońska",  który  zaprezentował  się  w  strojach 
ludowych.  Wykonano  wiele  pieśni  ludowych  z  regionu  cieszyńskiego, 
a nawet z samego Ustronia. Bawiono się wyśmienicie i śpiewano wspólnie 
z kapelą. Nie obyło się bez pączków, kawy i  herbaty. 

r   ær 
Podczas odbywającego się 5 marca  w Bielsku  Białej zjazdu  regional

nego  Uni  Wolności  wybrano  dziewięciu  członków  tej  partii,  którzy 
wezmą  udział  w  Kongresie  Krajowym  UW.  Znalazł  się  wśród  nich 
Andrzej  Georg z Ustronia. Zjazd przyjął też uchwałę o  zorganizowaniu 
Marszu Wolności w szóstą rocznicę wyborów parlamentarnych 4 czerwca 
1989 r. Głównym  organizatorem  imprezy będzie Koło UW w Ustroniu. 
Według  wstępnych  założeń  trasa  marszu  prowadzić  będzie  szczytami 
Beskidu Śląskiego do mety u źródeł Wisły na Baraniej Górze. Spodziewa
ny jest  udział wielu postaci  sceny politycznej, głównie członków  byłego 
Obywatelskiego  Klubu  Parlamentarnego. 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Mieczysław Mały,  lat  83, ul. Staffa 1 
Andrzej  Młynarczyk,  lat 40, Oś. Manhatan  8/62 
Emili a Blacha,  lat 93, ul.  Skoczowska  131 
Jan Cholewa, lat  63, ul. Daszyńskiego 71 
Mari a Miech,  lat 92,  ul. Kluczyków  13 

2.3.1995 r. 
Ok.  godz.  11.25  na  oś.  Man

hatan  z X  piętra  VII I  bloku  wy
skoczył  41letni  mieszkaniec 
Ustronia ponosząc śmierć na miej
scu. Okoliczności  i przyczyny  ba
dane  są  w ramach  prowadzonego 
postępowania. 

2/33.1995 r. 
W nocy zatrzymano nietrzeźwe

go kierowcę  samochodu  Mitsubi
shi, którym okazał się mieszkaniec 
Goleszowa.  Wynik  badania  alko
metrem  — 2,04 prom. Chwilę póź
niej, tym samym samochodem kie
rował  będący  w  stanie  nietrzeź
wym  kolega  zatrzymanego,  rów
nież mieszkaniec Goleszowa. Tym 
razem wynik badania wyniósł 0,91 
prom.  W  obydwu  przypadkach 
skierowano wnioski do  kolegium. 
Ciekawostką  jest  fakt,  że  samo
chód ten został zatrzymany po raz 
trzeci tej nocy. Kierowcą okazał się 
jeszcze  jeden  kolega,  oczywiście 
będący w stanie  nietrzeźwym. 

3.3.1995 r. 
Ok. godz. 18.00 na ul. Skoczow

skiej  zatrzymano  nietrzeźwego 

2.3.  —  Wspólna  kontrola  z  pra
cownikiem  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  gospodarki 
wodnościekowej i wywozu śmieci. 

2.3.  —  Kontrola na terenach wo
kół domów wczasowych na Zawo
dziu.  W  trzech  przypadkach  na
kazano  zaprowadzenie  porząd
ków. 

2.3.  —  Zatrzymanie  i  ukaranie 
młodego motorowerzysty  manda
tem  karnym  za  jazdę  bez  kasku 
i wymaganych  dokumentów. 

3.3.  —  Kontrola  na  terenach 
wokół domów wczasowych na Za
wodzi u. W trzech  wypadkach  na
kazano  zaprowadzenie  porząd
ków. 

3.3.  —  Przeprowadzono  kontro
lę  targowiska  —  sprawdzano  ze
zwolenia na handel oraz kontrolo
wano, czy obcokrajowcy nie posia
dający odpowiednich zezwoleń nie 
wystawiają do sprzedaży polskiego 
towaru. 

mieszkańca  Ustronia,  który  jesz
cze jechał na  rowerze.  Wynik  ba
dania alkometrem — 2,42. Skiero
wano wniosek  do  kolegium. 

4/53.1995 r. 
W nocy dokonano włamania do 

baru  Bartek.  Sprawcy  po  wybi
ciu  szyby  w  oknie  skradli  piwo, 
pepsi i papierosy o wartości około 
50 zł. 

53.1995 r. 
Ok.  godz.  21.50 na  ul.  3 Maja 

mieszkaniec  Kóz  kierujący samo
chodem  ford  granada  rozwinął 
nadmierną  prędkość i nie zapano
wał  nad  pojazdem  uderzając 
w ścianę kiosku rybnego. Kierow
ca  trzeźwy. 

5/63.1995  r. 
Na  os. Manhatan  z samochodu 

fiat  126 p  skradziono  dwa  fotele, 
gaśnicę  i koło  zapasowe. 

83.1995 r. 
Między godz. 21.00 a 22.00 z pa

rkingu  przy  hotelu  Marabu  skra
dziono  samochód  mercedes  124 
koloru  niebieskiego  o  nr  rej. 
CWRS  25  na  szkodę  obywatela 
Niemiec. Pojazd  skradziono  wraz 
z wszystkimi  dokumentami. 

4/5.3.  —  Kontrola  parkowania 
samochodów  przez  uczestników 
dyskoteki  „Mirage  2000". W jed
nym przypadku nałożono  mandat 
karny. 

4/53.  —  Zatrzymanie  i  przewie
zienie  do  Komendy  Policji 
w Ustroniu  dwóch  młodych  ludzi 
utrudniających  ruch  na  skrzyżo
waniu  ulic  3  Maja  i  Grabowej. 
Badania  alkometrem  wykazały, 
odpowiednio  1,67  prom.  i  2,09 
prom. alkoholu we krwi młodzień
ców. Sprawę przejęła Policja. 

63.  —  Zatrzymano  i  ukarano 
mandatem  karnym  dwóch  moto
rowerzystów  za jazdę  bez kasków 
i wymaganych  dokumentów. 

63.  —  Kontrola  osób  handlują
cych  na  targowisku  produktami 
spożywczymi pod kątem przestrze
gania przepisów  sanitarnych. 

83.  —  Przeprowadzono  kontro
lę  porządków  na  posesjach 
w  UstroniuPoniwcu.  W  czterech 
wypadkach  nakazano  zaprowa
dzenie  porządków  w  wyznaczo
nym  terminie. 

W poprzednim  numerze GU  pisaliśmy o X edycji  „Warsztatu 
Pracy  Projektanta  Konstrukcji"  zorganizowanej  przez  bielski 
oddział Polskiego Związku  Inżynierów  i Techników  Budownict
wa.  W  przygotowanie  jubileuszowej  konferencji  zaangażowało 
się  Koło  Terenowe  w  Ustroniu.  W  skład  Ogólnopolskiego 
Komitetu  Organizacyjnego weszli przewodniczący  Koła Henryk 
Raszka  oraz  Zbigniew  Walawski.  (mat) 
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(dok.  ze sir.  I) 

nad  opłatami  za  wodę  w  Ustro
niu.  Wraz  z  powołaniem  spółki 
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej ce
nę  za  wodę  ustalają  rady  gmin, 
a  nie  jak  dotychczas  wojewoda. 
W WZC przyjęto zasadę, że opła
ta  za wodę  będzie jednakowa  we 
wszystkich  gminach  udziałow
cach  spółki.  Burmistrz  K.  Hanus 
zaproponował  przyjęcie  uchwały 
0 wzroście opłaty o 30%, do czego 
przychyliło się już większość gmin 
należących do WZC. Dla poszcze
gólnych  odbiorców  wzrost  cen 
byłby następujący: 
—  o  26%  do  kwoty  0,69  zł  dla 
gospodarstw  domowych, 
—  o  40%  do  kwoty  1,38  zł  dla 
jednostek  budżetowych, 
—  o  23%  do  kwoty  2,07  zł  dla 
jednostek  prowadzących  działal
ność gospodarczą. 
Henryk Hojdysz,  przewodniczący 
Komisji Budżetowej RM,  stwier
dził,  że  takie  ceny  zgodne  są 
z wcześniejszymi postulatami  Ko
misji. Innych radnych  interesował 
głównie  sposób  zarządzania  Wo
dociągami  po  przekształceniu  się 
w spółkę. Odpowiadał  obecny  na 
sesji  dyrektor  WZC  Jan  Kubień. 
Poinformował  on,  że  trudne  jest 
porównywanie  cen  z  94  i  95r., 
gdyż przed powołaniem WZC sto
sowano ceny uśrednione  za  wodę 
1 odprowadzanie  ścieków.  Co  do 
gospodarowania  pieniędzmi,  to 
gminy  maja  pełny  wgląd  w  do

kumenty  spółki. Powołanie  WZC 
nie przyniosło wzrostu  zatrudnie
nia,  choć  myśli  się  o  powołaniu 
działu  ekonomicznego  zatrudnia
jącego  trzy  osoby  dla  prowadze
nia  bieżących  analiz. 

Po  głosowaniu  radni  przyjęli 
uchwałę o opłatach za wodę w wy
sokości  jaką  zaproponował  bur
mistrz. 

Wrócono do dyskusji nad  spół
ką  PT  „Czantoria".  H.  Hojdysz 
zauważył  że  chodzi  o  podjęcie 
uchwały, która będzie upoważnie
niem  Zarządu  Miasta  do  przep
rowadzenia  nadzwyczajnego 
zgromadzenia  wspólników 
w sprawie postawienia PT  „Czan
toria"  w  stan  likwidacji.  Dodał 
też,  że  Zarząd  musi  przedstawić 
jakie  to  niesie  skutki  finansowe 
dla miasta. Dla wszystkich zasko
czeniem było ponad  200 min  strat 
spółki. Lesław Werpachowski zau
ważył,  że  straty  na  pewno  nie 
wyniknęły  z  dnia  na  dzień  i  tu 
zawiodły  mechanizmy  kontrolne, 
a  przecież  Zarząd  Miasta  miał 
możliwość zmienić Zarząd Spółki. 
Zdaniem  J.  Szwarca  zbyt  wiele 
jest niedomówień, a nad tą sprawą 
nie  można  się prześlizgnąć. 
Przy  dwóch  głosach  wstrzymują
cych  się  radni  podjęli  uchwałę 
o  udzieleniu  zgody  Zarządowi 
Miasta  na  podjęcie działań  zmie
rzających do  likwidacji PT  „Cza
ntoria".  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

5  marca  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  odbyło  się  spotkanie 
z sekretarzem generalnym Unii Wolności, posłem Bronisławem  Komor
nickim  i  senatorem  UW  Januszem  Okrzesikiem.  Mówiono  głównie 
o aktualnych  problemach  polskiej sceny politycznej, a  B.  Komornicki 
ograniczał się jedynie  do przekazywania  informacji, które dostępne są 
na pierwszych  stronach  gazet. Jedynym  odstępstwem  był ten fragment 
spotkania,  gdy  mówił  o Ministerstwie  Obrony  Narodowej,  w którym 
pełnił w przeszłości  funkcję wiceministra. 
—  Dlaczego nie uderzycie pięścią w stół, dlaczego nie jesteście widoczni 
jako opozycja —  pytano. 
—  Można uderzać pięścię w stół, ale może z tego wyjść pisk myszy przy 
obecnym  układzie  sił  w  parlamencie  —  odpowiadał  B.  Komornicki. 
Ponarzekał  też trochę na prasę, prezydenta,  określił się jako  zwolennik 
T.  Mazowieckiego  w  UW  i strażnik  wartości  chrześcijańskich,  (ws) 

W  poniedziałek  6 marca  w  DW  „Or l ik "  odbyło  się  spotkanie 
Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  z  gestorami 
turystyki  w  naszym  mieście.  Obecni  byli  także  przedstawiciele 
Urzędu  Miejskiego  z  zastępcą  burmistrza  Tadeuszem  Dudą. 
Zastanawiano  się nad  kierunkiem  rozwoju  turystyki,  a  głównie 
nad  tym  jak  skoordynować  promocję  i jak  sprawić,  by  turyści 
wyjeżdżali  z  Ustronia  zadowoleni. 

Jerzy  Kosiński  z Towarzystwa  Rozwoju  Turystyki  przypom
niał,  że  w  styczniu  1994r.  T RT  złożyło  wnioski  ze  swego 
zebrania  sprawozdawczego,  gdzie m.  in. mówiono  o  programie 
finasnowania  turystyki.  Zdaniem  J.  Kosińskiego  ostatnio  rola 
T RT  jest  ograniczona  i może  dlatego  należy  powołać  fundację, 

Fot.  W.  Suchta 

której  zadaniem  byłoby  finasnowanie  turystyki.  Aby  fundacja 
mogła  sprawnie  działać  konieczny  jest  pracownik  w  UM 
zajmujący  się  wyłącznie  turystyką,  koordynujący  wspólne 
przedsięwzięcia.  Od  zaraz  natomiast  konieczne  jest  powołanie 
zespołu  fachowców,  którzy  przedstawią  wnioski  dotyczące 
przygotowania  miasta  do  sezonu. 

Prowadzący  spotkanie  zastępca  przewodniczącego  RM  Jan 
Szwarc zaproponował,  by  ograniczyć dyskusję do  trzech  wnios
ków  J.  Kosińskiego,  tzn.  etatu  dla  pracownika  zajmującego się 
w  UM  turystyką,  fundacją  i  powołaniem  zespołu.  Wszyscy 
zabierający  głos  w  dyskusji  opowiedzieli  się  za  takimi  roz
wiązaniami,  jednak  powstała  wątpl iwość  czy  np.  w  fundacji 
zechce  uczestniczyć  wystarczająca  ilość  podmiotów  gospodar
czych w tym domów  wczasowych  i hoteli  z Ustronia. Z  doświad
czenia  zebranych  wynikało,  że  na  dobrowolne  wpłaty  raczej 
liczyć nie można.  Proponowano  przeznaczać pieniądze z  opłaty 
miejscowej na  turystykę.  T.  Duda  wyjaśnił,  że  dzielenie  pienię
dzy  musi  być  zgodne  z  ustawą  budżetową,  a  ta  określa,  że 
decydujący  głos  ma  tu  Rada  Miejska.  Zastępca  burmistrza 
poinformował  też o przewidzianej na  22 kwietnia  akcji  sprząta
nia  Ustronia  na  wzór  ubiegłorocznego  sprzątania  świata. 

W  obliczu mającej rychło nastąpić likwidacji  PT  „Czantor ia" 
postanowiono  do  władz  miasta  skierować  wniosek  o  prze
znaczenie  pawilonu  w  Rynku  na  cele  związane z obsługą  ruchu 
turystycznego. 

O  działaniu  Centralnej  Informacji  i  Recepcji  poinformował 
prezes  firmy  Haro  Andrzej   Nowiński.  Podkreślił  on  dobrą 
współpracę z miastem  i  tymi  domami  i hotelami,  które  się na  to 
zdecydowały. 
—  Na  terenie  Beskidu  Śląskiego  utworzono  Leśne  Tereny  Pro
mocyjne  —  mówił  nadleśniczy  Leon Mijał . —  Będą  ekologiczne 
ścieżki  edukacyjne  na  najczęściej  uczęszczanych  szlakach. 
L .  Mijał  postulował  też,  by  określić  jaką  ilość  turystów  jest 
w  stanie  pomieścić  Ustroń,  gdyż  już  teraz  po  weekendach 
przeżywamy  stan  klęski  ekologicznej. 

Na spotkaniu  mówiono  także o czystości  Ustronia, a raczej jej 
braku  i bezpieczeństwie  w  mieście —  słyniemy już jako  miasto, 
w  którym  kradzione  są  samochody.  J.  Szwarc  zobowiązał  się 
wystąpić na  kwietniowej sesji RM  z wnioskami  wynikającymi ze 
spotkania  w  „Orl iku" . 

(ws) 
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Fot.  W. Suchta 

Co  miesiąc  w  Lipowcu  ukazuje  się  gazeta  „Lipowskie  Wieści". 
Redaguje  ją  młodzież  z  8  klasy  tamtejszej  szkoły  podstawowej.  95 
numerów  rozchodzi  się bez  problemów. 
—  Najpierw przygotowujemy materiały, potem je poprawiamy, składamy 
na  komputerze  i  drukujemy  na  ksero.  Piszemy  o  szkole  i  o  Lipowcu 
— informuje jedna  z redaktorek  Kasia Cholewa. 
Problemów z informacjami nie ma, gdyż zawsze można liczyć na pomoc 
Koła Gospodyń  Wiejskich, dyrektora  szkoły. Każde  „Lipowskie Wie
ści"  to horoskop,  aktualności  z parafii  i ze szkoły, porady  i  humor. 
—  Czasem czytelnicy skarżą  się na nasze artykuły.  Głównie są to osoby 
starsze  nie  rozumiejące  nas  —  mówi  redaktor  naczelny  Grzegorz 
Marianek.  Poza  nim  i  Kasią  redakcję  tworzą:  A.  Maciejczek,  W. 
Auguścik, A. Chrapek, A. Handzeł, M. Janeczek, E. Jarco, D. Tomiczek, 
K. Wantulok. Młodzieżą  opiekuje się Janina Barnaś.  (ws) 

W  cyklu  „Muzyka  dla  ser
ca"  23 lutego w SCR  „Repty" 
wystąpili  studencji  Akademii 
Muzycznej  z  Katowic  z  kon
certem  zatytułowanym  „ W 
karnawałowym  nastroju". 
Piotr  Chołołowicz grał na  ako
rdeonie,  Anna  Kubieniec  na 
fortepianie, śpiewali  zaś Anit a 
Maszczyk — sopran  i Leopold 
Stawarz  —  baryton.  W  pro
gramie  znalazły  się  popularne 
arie operetkowe, melodie z  ró
żnych  regionów  Europy,  frag
menty  „Skrzypka  na  dachu", 
„Halki" ,  a  także  anegdoty 
z życia Jana  Kiepury.  Najwię
kszy  aplauz  wzbudziła  Anita 
Maszczyk  popisując  się  czys
tym  silnym  głosem  i nic  dziw
nego,  że arię z  „Zemsty  nieto
perza"  musiała  bisować. 
—  Koncerty  w  ,,Reptach"  są 
już  popularne  wśród  studentów 
Akademii.  Wyjazdy  do  Ustro

nia  proponuje  nam  Teresa  Ba
czewska  i  wszyscy  korzystają 
z  tej  możliwości.  Ja  i  Anita 
jesteśmy  w  ,,Reptach"już  dru
gi  raz.  Cieszy  nas,  że  możemy 
zaprezentować  się  przed  pub
licznością.  Nie  zarabiamy  na 
tych  koncertach,  ale  rekompe
nsatą  jest  już  sam  przyjazd  do 
Ustronia  —  powiedziała  nam 
po  koncercie  L.  Stawarz. 
O  wrażenia  spytaliśmy  też 
gwiazdę  wieczoru,  Anitę  Ma
szczyk: 
—  Taki  występ  to wielka  przy
jemność,  zwłaszcza  że  na  co 
dzień  nie  mamy  możliwości 
śpiewania  przed  publicznością. 
Nie  spodziewałam  się jednak  aż 
tak  entuzjastycznego  przyję
cia.  Do  Ustronia  przyjedziemy 
na  pewno  jeszcze  raz  w  tym 
roku,  a zrobimy  to z  prawdziwą 
przyjemnością. 

(ws) 

Fot.  W.  Suchta 

W  numerze  9/95  Gazety  Ustrońskiej  Burmistrz  naszego  miasta 
skomentował  moją  informację  zamieszczoną  w  numerze  7/95  GU 
a dotyczącą dyskoteki „Mirage 2000". Pan Burmistrz, jak wynika z jego 
wypowiedzi,  jest  bardzo  zaskoczony  moją  opinią  co  do  opieszałego 
i mało konsekwentnego działania administracji w tej sprawie. Myślę, że 
najbardziej kompetentni do  oceny  są mieszkańcy  Ustronia,  którzy nie 
przespali wiele nocy z powodu  awantur  i hałasów  uczestników dysko
teki. Pan Burmistrz pozwolił sobie zrzucić winę na radnego, jakoby aż 
trzech  tygodni  potrzebował  na  powołanie  komisji do  zbadania  uciąż
liwości dyskoteki. A ja pozwolę  sobie jeszcze raz przypomnieć De Pan 
potrzebował  czasu na  dalsze działania  w tej sprawie: 
—  dziewięć tygodni na podjęcie uchwały Zarządu Miasta o powołaniu 
tej komisji  (Zarząd  zbiera  się co  tydzień), 
—  dziesięć  tygodni  od  momentu  powołania  tej  komisji  do  podjęcia 
przez nią  pracy. 
To tylko jeden problem jednej komisji, a załatwiany jest przez pięć i pół 
miesiąca.  Pytam  się,  według  jakich  zasad,  według  jakiego  kodeksu 
kieruje się Pan  w swojej pracy? 
Bardzo opieszale Urząd zabierał się do ustalenia składu komisji, dlatego 
pozwoliłem sobie zrobić to za Pana, a nie było to moim  obowiązkiem. 
Panie Burmistrzu, Kowal nie zawinił, Cygana wieszać nie będziemy, ale 
z całą  pewnością  administracja  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu  musi 
zabrać się do  solidnej pracy. 

Radny  Jan  Szwarc 
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—  Ten manekin umożliwia nam monitorowanie masażu serca, oddycha
nia sztucznego,  tętna.  Sprzężony  jest  z  monitorem,  symulatorem  tętna 
w ten sposób, że tętno jest wyczuwalne na manekinie. Reaguje on też na 
masaż serca, a poza tym jest wiele czujników, które wskazują nam jakość 
reanimacji,  jakość  ucisku  ręki.  Od  razu  dowiadujemy  się  ile  było 
prawidłowych ucisków. Po przeprowadzeniu reanimacji dostajemy proto
kół, na którym w procentach dowiadujemy się o jakości przeprowadzonych 
zabiegów — tłumaczy  lekarz  SCR  „Repty"  Tadeusz  Recman podczas 
szkoleń dla  strażników  miejskich  i  strażaków. 

Manekin wypożyczony przez firmę AVL pozwala strażnikom  i straża
kom uzyskać certyfikat ukończenia kursu przedmedycznej pomocy I stop
nia. Manekin, zwany fantomem, doskonale nadaje się do uczenia prawid
łowego masażu serca, sztucznego oddychania. Niestety kosztuje aż 100.000 
DM. Na razie szkolą się funkcjonariusze straży miejskich i pożarnych, być 
może gdy gminy cieszyńskie  zdecydują  się na  zakup  tego dość drogiego 
urządzenia,  niezbędnych  umiejętności  przy  pierwszej pomocy  uczyć  się 
będą  też uczniowie szkół, kierowcy,  straże przemysłowe itp.  (ws) 

Fot.  W. Suchta 



Sprzedam M4, Manhatan  I piętro. 
Tel. 543487 w godz.  18—20. 

Kupię śpiewnik regionalny  Jerzego 
Drozda. Tel. 543236 po 16. 

Sklep Tiktakon. Ustroń 9 Listopa
da  3d  oferuje: duży wybór  apara
tów telefonicznych ze  świadectwem 
homologacji Ministerstwa Łączno
ści. 

Zatrudni ę emeryta do prac ogrodo
wych przy domu. Ustroń, ul. Wan
tuły 13. 

w Ośrodku  Medycyny  Prewencyjnej 
Ustroń  ul.  Ogrodowa 6 

zaprasza  na kur s 

z  pracownią  USG  (certyfikat  PTU) 
Zapisy  oraz  informacja:  telefonicznie 
lub  osobiście  w Ośrodku: 
Ustroń  ul. Ogrodowa 6 tel. 543733 

G A B I N E T 
A K U P U N K T U R Y 

dr  n. med.  Irin a Wiecha 
Lcczy:  zespoły  bólowe  kręgosłupa 
i  kończyn,  alergię,  astmę  oskrzelo
wą,  nadciśnienie  tętnicze,  nerwicę, 
nadwagę i inne  schorzenia. 
Zapraszam  na leczenie  akupunktu
rą,  elektrostymulacją,  laserem, mo
xą  i  innymi  chińskimi  metodami 
leczenia  tradycyjnego. 
Leczenie  również  w domu  chorego. 
Ustroń,  hotel  Tulipan, ul. Szpitalna 21, 

tel.  543780 domowy  542956 
^   pn. śr. pŁ 1617.  / 

lek.  med. Barbara Sawaryn 
—  badanie ostrości wzroku 
—  dobieranie okularów 
—  badanie dna oka 
—  mierzenie ciśnienia 

śródgałkowego 
HOTEL  „TULIPAN " 

UstrońZawodzic  ul.  Szpitalna 21 
teL  543780 

DL A  RENCISTÓW  1  EMERY 
TÓ W  ZNIŻK A 10% 

Pawi lon  Handlowy  P .W. 

Ustroń,  Rynek 6 

Z A P R A S Z A 
U nas kupisz od grzechotki do 
mebli  poprzez  pościel,  zaba
wki, odzież, obuwie, parasile. 
Duży  wybór  rowerów  górs
kich w cenach  importera. 
Prowadzimy  sprzedaż  ratalną. 

25.03.1995  roku  o godz. 9.00 
w sali sportowej SP2 w Ustroniu 
odbędzie się II Wiosenny Turniej 
Piłki  Siatkowej,  zorganizowany 

dla jednego z najlepszych zawod
ników  Olimpii  Goleszów,  który 
w  wyniku  wypadku  samochodo
wego uległ  trwałemu  kalectwu. 

Zapraszamy kibiców — gwara
ntujemy wysoki poziom sportowy 
i  organizacyjny.  Informacje od
nośnie  turnieju  można  uzyskać 
pod  nr.  tel.  543563 w Ustroniu. 

Zimowe  ostatki.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1, tel. 542996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo i Kużnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Wystawa etnograficzna ze  zbiorów  własnych. 

Wystawa  malarstwa na szkle  twórców  woj.  bielskobialskiego. 

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  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3 Maja 68,  tel.  542996 

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 bibliofilskic h 
—  wystawa malarstwa ANNY  MAR CO L. 
Oprócz  tego  stała  prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 
„BRZIMY " w Centralnej Informacji i Recepcji. 

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

CENTRALNA  INFORMACJA  I RECEPCJA 
udziela  informacji  turystycznokulturalnych 
czynna:  8.15—17.00 w soboty  8.15—15.00 

Ustroń,  Rynek 7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  (tel.  543244) 
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. 

Imprezy kulturalne 
20.3.1995 r.  KLU B  PROPOZYCJI 
poniedziałek  Spotkanie z Bolesławem  MIDERE M — Wspomnienia 
godz.  17.30  o działalności jedynej  w Ustroniu orkiestry dętej. 

Oddział Muzeum „Zbior y Mari i Skalickiej" 

Sport 
25.3.1995 r. 
sobota 
godz. 9.00 

WIOSENNY  TURNIE J  SIATKÓWK I 
Sala gimnastyczna  SP2 

Kup pan  owies  Fot.  W. Suchta 

UWAGA!  Domy  wczasowe,  hotele  itp. :  afisze —  programy 
imprez  odbierać  można  bezpłatnie w Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji — Rynek 7 
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Urząd  Miejski  w  Ustroniu  zawiadamia  mieszkańców 
Ustronia,  że  w  kwietniu  odbędzie  się  wiosenna  zbiórka 
złomu  i  akumulatorów. 

U W A G A ! ! ! 
Złom  należy  wystawić już  w piątek  (w przeddzień  zbiórki), 
jak  najbliżej swojej posesji,  tam  gdzie  jest  możliwy  dojazd 
samochodem  ciężarowym. 
Informujemy,  że  obsługujący  akcję  nie  będą  pomagali 
w  wyciąganiu  złomu  z  piwnic,  z  szop  itd. 
Zbiórkę  przeprowadzi  tym  razem  firma  Pana  Kuboka 
z  Goleszowa  tel.  527^118. 
Prosimy  mieszkańców  mieszkających w trudno  dostępnych 
miejscach  dla  samochodów  ciężarowych,  o  dostarczenie 
złomu w miejsce dogodne  do dojazdu dla  tych  samochodów 
i  poinformowanie  o  miejscu  złożenia  złomu  pod  nr  telefon: 
527—418. 
Dodatkowo  informujemy, że  mieszkańcy  którzy  wystawią 
złom  po  ustalonym  terminie,  będą  musieli  za  wywóz  złomu 
zapłacić. 
Przy  okazji  informujemy,  że  zbieraniem  opon  zajmuje  się 
odpłatnie  f irma  T R O S  E KO  tel.  54—29—75. 
Prosimy  o  dostosowanie  się  do  w/w  wskazówek,  aby 
zbiórka  przebiegała  sprawnie. 

Pierwsza  zbiórka  złomu  odbędzie  się  w  sobotę  1  kwietnia  dla 
mieszkańców  ulic: 
Katowicka od Harbutowickiej do Dominikańskiej,  Harbutowi
cka,  Dobra,  Wąska, Łączna,  Szeroka,  Zabytkowa,  Bładnicka, 
J. Kreta, Boczna, Potokowa,  Wiejska, Zagajnik, Gospodarska, 
Chałupnicza,  Wiklinowa,  Krótka,  Skoczowska,  Cicha,  Grani
czna, Sztwiertni, Folwarczna, Orzechowa, Sosnowa,  Owocowa, 
Różana,  Porzeczkowa,  Osiedlowa,  Malinowa,  Agrestowa, 
Kwiatowa,  Jaśminowa,  Wspólna,  Miła,  Jasna,  Stellera,  Wiś
niowa,  Dominikańska,  Wodna,  Nad  Bładnicą,  Choinkowa, 
Długa,  Lipowska,  Wałowa,  Przetnica,  Bernadka,  Czarny  Las, 
Krzywaniec,  Wesoła,  Mokra,  Spokojna,  Działkowa,  Szkolna, 
Nowociny,  Górna,  Górecka,  Kręta,  Podgórska,  Leśna,  Lipo
wski Groń,  Kamieniec,  Ślepa,  Jastrzębia,  Grzybowa,  Orłowa, 
Furmańska,  Sucha,  Złocieni,  Żarnowiec,  Polańska,  Chabrów, 
Pod  Grapą,  Wiślańska,  Turystyczna,  Skalica,  Równica,  Wy
sznia,  Stroma,  Beskidek,  Palenica. 

Druga zbiórka odbędzie się w sobotę 8 kwietnia dla mieszkańców 
nlic: 
Katowicka  od  Dominikańskiej  do  Manhatanu,  Baranowa, 
Papiernia, Jodłowa, Świerkowa, Jaworowa, Kalinowa, Topolo
wa,  Grabowa,  Bukowa,  Brzozowa,  Akacjowa,  Jesionowa, 
Lipowa,  Bażantów,  Dębowa,  Kasztanowa,  Cisowa,  Kalinowa, 
Głogowa, Wiązowa, Limbowa, Słowików, Drozdów,  Olchowa, 
Asnyka,  Skłodowskiej,  Reja,  Kochanowskiego,  Skowronków, 
Jelenica,  Wierzbowa,  Partyzantów,  Myśliwska,  Spacerowa, 
Tuwima,  Gałczyńskiego,  Staffa,  Kasprowicza,  9  Listopada, 
Kluczyków, Brody, Pasieczna, 3 Maja, Piękna, Wantuły,  Kono
pnickiej,  Błaszczyka,  Cholewy,  Stalmacha,  Lipowczana,  Cie
szyńska, Komunalna,  Obrzeżna,  Stawowa, Kościelna,  Wiosen
na,  Spółdzielcza,  Dworcowa,  Tartaczna,  Fabryczna,  Daszyńs
kiego,  Kuźnicza,  Liściasta,  Belwederska,  Źródlana,  Uzdrowis
kowa, Radosna,  Lecznicza, Uboczna, Szpitalna, Okólna,  Sana
toryjna, Zdrojowa,  Gości rad owiec, Sportowa,  Krzywa,  Polna, 
Strażacka, Ogrodowa, Grażyńskiego, Traugutta, Bema, Wybic
kiego,  Dąbrowskiego,  Sikorskiego,  Słoneczna,  Zielona,  Srebr
na,  Miedziana,  Parkowa,  Hutnicza,  Nadrzeczna,  Wojska  Pol
skiego,  Solidarności,  Armii  Krajowej. 

Jakie  kiecki  będą  w modzie,  gdy  dorosnę?  Fot.  W.  Suchta 

I
7406  czytelników  korzystało  łości do dziecka".  Ciekawostką 

w  1994 roku  z ustrońskich  bib  wydaje się fakt, iż młodzież naj
liotek.  Najwięcej osób  zarejest  częściej  wypożyczała  wszelkie 
rowanych jest  w centrali miesz  książki  o  narkomanii  („M y 
czącej  się  w  ratuszu.  W  sumie  dzieci z dworca ZOO" czy  „Pa
wszystkie  biblioteki  odwiedziło  miętnik  narkomanki").  Dzieci 
46.716  osób  wypożyczając  wypożyczyły we wszystkich  od
100.105  książek.  Dla  centrali  działach  14.705 książek, z czego 
dane  te  kształtowały  się  nastę  8715  w  bibliotece  centralnej, 
pująco:  20.566  osób  i  45.143  Można  wypożyczyć  do  domu 
książki.  także  czasopisma.  Z  tej  oferty 

61.722 razy wypożyczano po  skorzystano  7113 razy.  Oprócz 
zycje  z  literatury  pięknej.  Jak  tego  przez  ustrońskie  czytelnie 
poinformowała nas dyrektor bi  przewinęło  się 2799 osób, prze
blioteki  Anna Guznar, najwięk  glądając  2716  książek  i  3628 
szym powodzeniem  cieszyły  się  czasopism.  Bibliotekę  odwie
wszystkie  tytuły  Danielle  Steel,  dzają najczęściej  ludzie powyżej 
znanej  z  takich  książek  jak:  30  roku  życia.  Gdy  spojrzymy 
„Kalejdoskop",  „Wszystko  co  na strukturę zawodową, to oka
najlepsze", „Album  rodzinny",  żuje się,  że najliczniejszą  grupę 
„Palomin" i „Zmiany". Oprócz  stanowi  młodzież  ucząca  się 
tego  dużą  popularność  miały  i studiująca, 
„sagi"  —  „Saga  rodu  Court  Charakterystyczne  jest  to,  iż 
neyów" Wilbura Smitha i „Saga  najwięcej  wypożyczeń  jest  we 
o  ludziach  lodu"  Margit  San  wrześniu  i  październiku,  kiedy 
demo.  Literatura  popoular  uczniowie zaczynają zajęcia. Za 
nonaukowa to  16.565 wypoży  to w czasie ferii i wakacji czytel
czonych  pozycji.  Wszystkie  re  nictwo nieznacznie spada pomi
kordy  biły  książki  Bethy  Mah  mo tego, że rejestrują się goście 
moody takie jak: „Tylk o razem  spoza  naszego  miasta, 
z córką",  „Sprzedane",  „Z  mi  Łukasz  Matuszka 

Deszczowa  aura  sprzyja czytelnictwu.  Fot.  W.  Suchta 
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I
Szkoła  Podstawowa  nr  6 w Nierodzimiu,  choć  nie jest  największa, 

może poszczycić się znaczącymi wynikami sportowymi. Startują regula
rnie we wszystkich zawodach organizowanych w Ustroniu. W tym roku 
szkolnym  Kinga  Oleksa  była  trzecia  w  biegach  przełajowych,  zespół 
„piłkarskich piątek" dopiero w finale turnieju  o mistrzostwo  Ustronia 
uległ  2:3  SP1,  również  2  miejsce  zajęli  chłopcy  w  Gwiazdkowym 
Turn ie ju  Koszykówk i,  a  w  o rgan i zowanej  z  okaz ji  Święta  Niepodległo
ści imprezie „Wiedza i Sprawność" młodzież z Nierodzimia zwyciężyła 
wygrywając wszystkie  konkurencje sprawnościowe.  Największym jed
nak sukcesem było zdobycie mistrzostwa Ustronia w siatkówce. Trener 
i nauczyciel wychowania fizycznego w SP6 Mieczysław Doroń powie
dział  nam: 
—  Trenujemy trzy godziny  w tygodniu.  Chłopcy wykorzystują  każdy 
pogodny dzień i sami indywidualnie ćwiczą. Oczywiście zgodnie z modą 
najchętniej grają  w koszykówkę,  a ja jestem  trenerem  piłki  siatkowej. 
Może dlatego lepsze wyniki osiągamy w siatkówce. W sumie treningiem 
objętych jest  16 chłopców  z  klas  68.  Pracuję  też  z  klasami  piątymi. 
Niestety mamy zbyt małą salę, by mogło na niej przebywać więcej niż 12 
uczniów. Największą  frajdę chłopcy  mają  gdy wygrywają ze szkołami 
z  centrum  Ustronia.  Są  chętni,  garną  się do  sportu,  niestety  godzin 
treningu  jest  za  mało.  Może  dlatego  młodzież  jest  obecnie  bardziej 
dorodna  ale  mniej  sprawna  i  coraz  trudniej  wykształcić  takie  cechy 
motoryczne jak  szybkość  i  zwinność. 

Mistrzowie siatkówki: Od lewej stoją — M. Doroń (trener), R. Kubień, 
P. Poloczek, W. Madzia, R. Wyka, klęczą — A. Sikora, Ł. Tomala, M. 
Sikora, nieobecny  A. Marekwica.  Fot. W.  Suchta. 

Taki se bajani 
Kredynska  u  nas  była  zamykano  na  klucz  i nie  szło  se 

poszkłódzić.  Na  bómbóny  nie było,  ale czasym  mama,  abo 
tata,  jak  my  fest  nie  namiatali  robili   nam  rozmaite 
masz kie ty.  To  dostali  my  po  krajiczku  pomoczanym  wó
dom  abo  mlykym,  jako  tam  styklo  i  posypany  cukrym. 
A jeszcze  lepi jak  tata  robił nóm sztolwerki.  Brolna  patelnie 
cukier  i na blasze  topił,  a po  tym  zalywoł  mlykym.  Jak  sie to 
powarziło,  całe  to  wylywoł  na  tałysz  wygładzoł  równiutko 
nożym  i zostawioł  na łoknie  aż sie ustoło  i stwardło.  No a po 
tym kroł na kąszczyki.  To było  dobre! Teraz  dziecka  majom 
teła  gumy,  bómbonów  rozmaitych  a  czekułady,  ale  nie 
majom  pojyńcio  jak  taki  sztolwerki  szmakowały  iwiela  my 
mieli  uciechy.  Też  roz.jak  tata  robił  nóm  ty sztolwerki  już 
nóm cieknie ślina po brodzie  i ni mogymy  sie doczkać,  co roz 
kierysi  idzie ku  łoknu  i mówi  tato  to już  je  dobre.  No  przeca 
tata  wziył  nóż  i zaczyna  kroć  sztolwerki,  jaki  to  było,  że 
tałysz  pynknył?  Nóż  poszedł  tatowi  do  rynki,  przekód 
durch.  Jezusie  Maryjko?  Tata  sfuksowal  i woło mame.  Co 
sie stało  dali, nie pamiyntom,  ale  te niedziele  już  sztolwer
ków  nie  było.  Tata  nóm  ty  sztolwerki  robiły  jyny  w  nie
dziele.  Zaś  mama  robiła  nóm  inksze  dobroci.  Nie  roz 
znaszła  jakisi  płonki.  Tak  bez  niczego  nie godziły  sie  jeść. 
Mama  ty  płonki  dowala  do  tromby  i  jak  sie  upjykły, 
posypowała  kapeczke  cukrym.  Do  nas  to  było  lepsze  niż 
teraz  do  dziecek  jakisi  pomarańczki  abo  banany.  Czy 
wiycie co to je miłowani?  To  tak jakby  miód  kapoł  do  serca. 
Jak  se  spómnym  moich  łojców,  to  taki  miód  mi  do  serca 
kapie.  Myślym  se,  że  u  nas  doma  nie  było  bogactwa,  ale 
tego miodu  łod nich,  moich  łojców,  to my  wszyscy  zaznali. 
Kole  chałupy  było  doś goniynio,  tóż  bawili  my  sie  w  czym
pki.  Lelon  se zmajstrowol  sznajder,  po  tym  tambor,  chocioż 
skuli  tego  nie  roz  dostał  boncke,  bo  z  łogniym  tata  nie 
pozwoloł  nóm  sie  bawić.  Mieli  my  króliki  i  tym  królikom 
każdy  dziyń  trzej a było  natargać  trowy.  Naj lepi  było,  jak 
kwitły  mojiczki,  bo my  plytly  wionki  do królików,  a  strojili 
my  ich. Tata  zaś siyk  trowe  kosóm,  bo  trzej a było  nasuszyć 
siana na zime.  Tóż  wiela razy  my  sie kopyrtali  w tej  trowie. 
A  że  nie  roz  my  klepta  pocharatali,  kolana  lodrzili, 
drzizgów  nabili  to  wszystko  było  psinco.  Było  błogo  i  moc 
radości. 

Hanka  lod  Sliwków 

POZIOMO:  1) obiekt  westchnień  koguta 4) most  spacerowy 
w  wodzie  6)  resort  obrony  8)  atrybut  policjanta  9)  seria 
artykułów  10)  nadziewany  kapustą  lub  serem  11)  zdener
wowane miasto  12)  imię kobiece  13) kochanek  Afrodyty  14) 
polskie papierosy  15) placówka naukowa  16) droga z kamieni 
17)  gruba tektura  18) opłata graniczna  19) obłęd, szok 20) spec 
od  ścinania 
PIONOWO:  1)  kwitnie  wiosną  w  rowach  2)  teren  zalotów 
jeleni 3)  mieliły zboże 4) kocharównania  5)  główne jedzonko 6) 
część garnituru  7) miasto japońskie  11) wyróżnia  króla  zwie
rząt  13) główna  tętnica  14) piękna  rzecz 
Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań upływa  31 bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   7 
WALENTYNK I 

Nagrodę  100.000  zł  (starych)  otrzymuje BEATA  KURPIOS 
z Ustronia,  ul. Jaśminowa  1. Zapraszamy do  redakcji. 

10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł 


