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SEKCJA OBUMIERA
Rozmowa z Markiem Konowołem,
dyr. Szkoły Podstawowej w Lipowcu.
Czy ma pan problemy wychowawcze z uczniami szkoły w Lipowcu?
Tych problemów nie ma.
Trudno w to uwierzyć.
Ale to jest prawda. U nas w szkole nie istnieje problem
papierosów, chuligaństwa...
...A alkohol?
Pan chyba żartuje. Pracuję tu 10 lat i jeszcze nie złapałem ucznia
palącego czy pijącego.
A po wyjściu ze szkoły?
Nie dotarł do mnie ani jeden taki sygnał. W innych szkołach
negatywne zjawiska występują, ale one działają w środowisku
miejskim. Lipowiec to środowisko wiejskie, a to jest zasadnicza
różnica. Nie mamy innych problemów niż te, które normalnie
stwarzają dzieci. Ktoś się pobije na przerwie, poszeleje, ale to są
normalne zachowania dzieci. Praca w naszej szkole jest na
pewno łatwiejsza. Poza tym, że działamy w środowisku wiejs
kim, to jest to mała szkoła, w której dziecko jest pod ścisłym
nadzorem. Ja znam wszystkich uczniów z imienia i nazwiska.
Z czym w takim razie macie problemy?
Tak jak we wszystkich szkołach z finansami. To jest pod
stawowy problem. Remonty udało się nam w pewnym stopniu
załatwić, gdyż zarobiliśmy trochę pieniędzy w czasie wakacji
letnich. Następnie mamy kłopoty z zatrudnianiem nauczycieli.
Nie ma ludzi do pracy w szkole. Szkoły duże nie mają tego
problemu, gdyż np. nauczyciel muzyki ma tam pełny etat. U nas
jest to 6 godzin tygodniowo. Nam są potrzebni nauczyciele
posiadający różne specjalności mogący uczyć kilku przed
miotów. Jedyny nadmiar stanowią zgłaszający się do nauczania
początkowego. W szkole mało się płaci i nie stanowi ona
konkurencji w stosunku do innych zakładów pracy.
Czy rodzice mają zastrzeżenia do szkoły, którą pan kieruje?
Bezpośrednie interwencje odbywają się na styku rodzic — wy
chowawca. Czasami ktoś nie zgadza się z oceną dziecka.
Z reguły są to drobne sprawy załatwiane na bieżąco.
A czy szkoła występuje do rodziców z prośbami o świadczenia?
Jedynym świadczeniem rodziców jest opłata na Komitet Rodzi
cielski. Sporadycznie otrzymujemy darowizny.
Ile kosztuje, pana zdaniem, nauka jednego dziecka w szkole
podstawowej?
Nie kalkulowałem tego i trudno mi odpowiedzieć. Język
angielski do klasy 4 i niemiecki od klasy 5 do 8 finansują rodzice.
Na angielski w niektórych niższych klasach uczęszcza 100%

I tej zimy do naszego miasta przyleciały łabędzie.
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(dokończenie na sir. 2)

LENISTE

W poniedziałek 23 stycznia w Oddziale Muzeum Zbiory Marii
Skalickiej otwarto wystwę prezentującą dorobek artystyczny
Pawła Stellera. Obok dzieł plastycznych zobaczyć można pa
miątki z zesłania P. Stellera na Syberię, plakaty (o P. Stellerze
pisaliśmy w GU 3/95). Przypadająca w tym roku setna rocznica
urodzin artysty, na którą wystawę zorganizowano, była okagą
do ocen jego twórczości, wspomnień. Burmistrz Kazimierz
Hanus mówił o znaczeniu jakie dla Ustronia ma fakt, że właśnie
tu urodził się P. Steller. Wojewódzki konserwator zabytków
Karol Gruszczyk przedstawił cechy charakterystyczne twórczo
ści, a dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach Lech Szaf
raniec stwierdził, że dobrze się stało, iż prezentowane prace
należą do najlepszych w dorobku artysty, gdyż jego zdaniem,
prezentowanie w wystawach retrospektywnych, a z taką mamy
właśnie do czynienia, obrazów czy grafik nieudanych, nie jest
pożądane, może prowadzić do deprecjacji najwybitniejszego
twórcy.
Najpełniej sylwetkę artysty przedstawił dyrektor Muzeum
w Bytomiu Janusz Modrzyński, wykonawca testamentu rodziny
Stellerów:
— Musimy sobie zdać sprawę z tego, jak 100 lat temu wyglądał
Śląsk. To był inny Śląsk. Politycznie, gospodarczo, urbanistycz
nie, a takie pod wzgłędem społecznym. Wtedy, w zupełnie innych
warunkach, urodził się Paweł Steller. Możemy powiedzieć: miał
możność przeżyć kilka formacji społecznych.
(dokończenie na str. 7)

uczniów, ogólnie około 70%, a kosztuje to 40 zł od ucznia

miesięcznie.
Czy szkoła pomaga dzieciom uboższym np. przy wyjazdach na
wycieczki?
Dzieci z rodzin mniej zasobnych dostają bezpłatne obiady, a jest
to poważny wydatek. Na inne cele szkoła nie posiada środków.
Czy zdarzają się wypadki, że cała klasa jedzie na wycieczkę,
a jedno dziecko zostaje, gdyż je na to nie stać?

Fot. W. Suchta

KOLEGIUM ZA GNIAZDO
O zrzuconym gnieździe bo
cianim przez energetyków pi
saliśmy w GU nr 3/95. 17
stycznia Urząd Miejski zwró
cił się do posterunku poli
cji w Ustroniu z prośbą o usta

lenie winnych zrzucenia gnia
zda i skierowanie wniosku
do Kolegium do Spraw Wy
kroczeń o wszczęcie postę
powania karnoadministra
cyjnego.

SEKCJA OBUMIERA
(dokończenie ze sir. 1)

Nie. Oczywiście dofinansowuje się wycieczki z Komitetu Rodzi
cielskiego. Inna sprawa, że ograniczyliśmy czas trwania wycie
czek klasowych. Klasy 8 mogą jechać na trzy dni, 7 na dwa dni,
pozostałe na jeden dzień.
Czym szkoła w Lipowcu może się szczególnie pochwalić?
Wprowadzeniem informatyki na dobrym poziomie. Jeżeli fina
nsowo podołamy, to od nowego roku szkolnego chcę wprowa
dzić komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego. Mu
simy jednak dokupić sprzęt i oprogramowanie.
Mówi się o przejęciu szkół przez samorządy. Co pan o tym sądzi?
Przejęcie uważam za pozytywne, ale wszystko zależy od subwen
cji jaka zostanie gminie przyznana. Myślę, że aktualnie w Ustro
niu dotacja nie wystarczyłaby na finansowanie szkół, a to
oznacza dodatkowe obciążenie budżetu miasta. Nie wiem czy
dotacja pokryłaby fundusz płac.

Fot. W. Suchta

Może rozwiązaniem jest pozostawienie większej kwoty z podat
ków w gminie.
Każda gmina to postuluje. Tu jednak podstawowym oponen
tem jest minister finansów. W ogóle zdecydowanie za mało
podatków pozostaje w gminie.
Jest pan radnym w Skoczowie, gdzie oświatę przejął samorząd.
Jak to tam wygląda po roku doświadczeń?
W ubiegłym roku był to poważny problem dla budżetu gminy.
Trzeba było dopłacić prawie 3 miliardy zł. Natomiast same
szkoły w Skoczowie chwalą sobie przejęcie przez samorząd.
Jeszcze przed przejęciem inwestowano tam w szkoły. Na
remonty wydano wtedy ponad miliard. Była to sytuacja podob
na do tej obecnie w Ustroniu. Gmina licząc się z przejęciem szkół
inwestowała. Potem po przejęciu nie trzeba było wydawać
jednorazowo dużych kwot. Obecnie w Skoczowie samorządowi
nie żyje się łatwo, za to chwalą to sobie szkoły.
Z jakimi innymi sprawami borykacie się w Skoczowie?
Upadł projekt przejęcia służby zdrowia, nie przejmie się też

liceum. Rada odrzuciła te wnioski. Radni już nie wierzą
w obietnice.
Jeżeli spojrzymy na samorządy, to czego dotyczą różnice między
Skoczowem i Ustroniem?
Wypowiem się jako dyrektor szkoły i działacz sportowy. Gdy
chodzi o szkoły i sport, jest to inna koncepcja podejścia do
problemu. Do Lipowca otrzymaliśmy z miasta w ubiegłym roku
45 min na remont szkoły, a sami wygospodarowaliśmy ponad
300 min. Po przejęciu oświaty remonty szkół będą poważnym
obciążeniem. W Skoczowie zanim przejęto szkoły inwestowano
w remonty duże sumy. Gdy chodzi o sport i dążenie do jego
rozwoju, to też mamy tu zupełnie inne podejście. W Skoczowie
każda organizacja, która jest zarejestrowana i zajmuje się
sportem, jest przez miasto dotowana ze środków budżetowych,
ale imprezy sportowe nie są organizowane przez Urząd Miejski.
Pracownik UM po prostu zleca to danej organizacji i oni robią
to we własnym zakresie. Ożywia to środowisko sportowe, bo do
organizacji potrzebni są działacze. W Ustroniu imprezy przygo
towuje UM we współpracy z organizacjami sportowymi.
Która metoda jest pana zdaniem lepsza?
To trudno ocenić. Myślę, że duże, masowe imprezy lepiej
organizowane są w Ustroniu, natomiast nie jest aktywizowane
życie społecznosportowe. Dla przykładu, Bieg Legionów to
ładna i pożyteczna impreza, ale ten bieg nie powoduje rozwoju
biegów średnich w Ustroniu. Po prostu nie powstaje organiza
cja, która tym by się zajmowała. Zlecanie imprez, być może
spowodowałoby obniżenie poziomu, ale pobudziłoby środowis
ka zajmujące się sportem. W Skoczowie działa około 20
organizacji sportowych, które faktycznie działają i otrzymują
pomoc od miasta. Jeżeli dostają dotację, to przyjmują na siebie
obowiązek organizacji imprez sportowych. Nie daje się dotacji
za darmo. Duże kluby, jak „Beskid" Skoczów, podobnie jak
w Ustroniu otrzymują parkingi w dzierżawę.
Działa pan w klubie LKS „Równica"...
... Pełnię w nim wyłącznie funkcję kierownika sekcji lekkiej
atletyki i robię to społecznie.
KJub boryka się z trudnościami. Czy podobny model jak w Sko
czowie pomógłby klubowi?
Moim zdaniem — tak. Klub LKS „Równica" właściwie nie
funkcjonuje. Sekcja lekkiej atletyki obumiera. Nie ma działaczy.
Wszelka działalność opiera się wyłącznie na naszej szkole. Nie
posiadamy żadnych środków na wyjazdy, sprzęt itp. Jedynie
udało się załatwić opłacanie trenera. Jest to 9 min rocznie.
Gdyby sekcja miała środki na szkolenie, wyjazdy, sprzęt, to by
się rozwijała. Widzę potrzebę istnienia tego klubu. Kiedyś
przychodziło tu dużo młodzieży. Startowali, ocierali się o czołó
wkę Polski. Wtedy w Lipowcu na treningi przychodziło około
40 osób. Obecnie młodzież nie ma co robić. W każdy piątek o 19
prowadzę zajęcia z młodzieżą. Proszę przyjść i zobaczyć ilu
młodych ludzi przychodzi. Oni chcą uprawiać sport. A jak ja
mam powiedzieć nauczycielom, żeby przyszli do pracy za
darmo. Problem dobrego zorganizowania sportu to są pienią
dze i ludzie, którzy chcą to robić. Bez minimum środków
finansowych jest to niemożliwe.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
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września ub. r. mieści się dom
dziecka. Przebywa w nim 60
wychowanków, m.in. dzieci ze
zlikwidowanej
placówki
w Dzięgielowie.

też chatkami. Przed Sylwestrem
jedno ubyło (w Brennej) stra
wione przez pożar. Straty wy
niosły 700 min starych zł.

*

350 członków, w tym 50 ho
norowych liczy Cukrownik
Chybie. Zawodników jest blis
ko 150. Uprawiają piłkę nożną,
tenis stołowy, gimnastykę i sza
chy.

Od ponad dwóch lat w Sko
cowie funkcjonują 3 szkółki leś
ne o łącznej powierzchni 65 a.
Każdego roku ok. 100 tys. sa
dzonek trafia stąd do okolicz
nych lasów.

Powstało Towarzystwo Mi
łośników Zarzecza — wsi zala
nej przez Zbiornik Goczałkowi
cki. Postanowiono organizować
zjazdy mieszkańców wysiedlo
nych ze swoich domostw w la
tach 50.

*

*

W zamku hrabiny Thun
w Kończycach Wielkich od
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*

W Beskidach znajduje się 13
schronik studenckich, zwanych

*

Hotel „Stok" w WiśleJawor
niku działa od półtora roku.

Ściąga tam zazwyczaj bogatsza
klientela złotówkowa i dewi
zowa. Apartamenty czekają
na biznesmenów i... nowożeń
ców.
Minęło 60 lat od powstania
Szkoły Szybowcowej na gole
szowskim Chełmie. Po latach
dawnej świetności pozostały
niestety tylko wspomnienia.
Góra służy teraz miłośnikom
lotni i paraglidingu, czyli spado
chronów zboczowych.
(nik)

17/18.1.95 r.
W nocy zatrzymano do wy
trzeźwienia mieszkańca Ustro
nia, który wszczął awanturę do
mową.
18.1.95 r.
Zatrzymano nieletniego miesz
kańca Ustronia poszukiwanego
po ucieczce z Ośrodka Szkol
noWychowawczego.
18/19.1.95 r.
W nocy dokonano włamania do
sklepu przy ul. Katowickiej
w UstroniuNierodzimiu. Spraw
Dzień Babci i Dziadka. Często uświadamiamy sobie, kim byli nasi
dziadkowie, dopiero wtedy, kiedy ich zabraknie. Kto potrafi tak kochać
i rozpieszczać swoje wnuki jak oni. Na zawsze w pamięci pozostaje
specyficzna atmosfera, jaka panowała u nich w domu. Aby po
dziękować swoim dziadkom za tę miłość, we wszystkich ustrońskich
przedszkolach odbyły się spotkania z okazji ich święta. Przedszkolacy
przygotowali różne programy artystyczne, na które złożyły się wiersze,
inscenizacje i tańce. Były pączki, ciastka i inne smakołyki. Dzieci nie
zapomniały także o prezentach, które często same wcześniej wykonywa
ły na zajęciach. Wszyscy dziadkowie wychodzili z przedszkola zadowo
leni, a w niejednych oczach pojawiały się łzy wzruszenia. Zdarzały się też
sytuacje, że w czasie występów młody artysta zapomniał tekstu, jednak
na szczęście blisko były wychowawczynie pomagając dokończyć wiersz.
Podczas wszystkich spotkań panowała miła atmosfera, było dużo
śmiechu i radości.
Fot. W. Suchta
ćr
<tr
Na ślubnym kobiercu stanęli:
21 stycznia 1995 r.
Danuta Greń, Ustroń i Józef Bujok, Ustroń
tr * ćr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Paweł Guznar, lat 80, ul. Kościelna 13
Józef Kral, lat 85, ul. Złocieni 10
Zuzanna Gomola, lat 80, ul. Orłowa 9
Anna Szteler, lat 85, ul. Szpitalna 22
Helena Doleżałek, lat 80, ul. 3 Maja 5
Helena Tomiczek, lat 80, ul. Katowicka 193
Elżbieta Janoszka, lat 92, Os. Manhatan 7/37
ćr
ˇˇr
Pustawo było w styczniu na targowisku miejskim. Najwięcej hand
lujących odnotowano w piątek 27 stycznia — było to 35 osób. Średnio
w dni targowe stycznia ilość stoisk nie przekraczała 15. Handlowano
głównie jabłkami, papierosami, obuwiem. W „rekordowy" piątek
naliczyliśmy 6 stoisk handlowców zza wschodniej granicy. Przypomnij
my, że w 1992 roku „turystówsprzedawców" z byłego ZSRR bywało
nawet 300 w jednym dniu. Zdaniem targowego, Jerzego Marszałka,
sytuacja poprawi się, gdy rozpoczną się ferie szkolne.

19.1. — Zauważono
palenie
śmieci na terenie prywatnej pose
sji przez właściciela. Nakazano
zagaszenie ognia i uporządkowa
nie terenu. Udzielono ustnego na
pomnienia.
20.1. — Przeprowadzono kon
trolę targowiska pod kątem po
bierania opłat targowych, posia
dania zezwolenia na handel oraz
przestrzegania przepisów sanitar
nych przez handlujących. 1 osobę
ukarano mandatem.
21/22.1. — P r z e p r o w a d z o n o
kontrolę terenów wokół wycią

ca po zerwaniu kłódek i sforsowa
niu drzwi wejściowych dokonał
kradzieży artykułów spirytuso
wych i kosmetycznych na kwotę
4500 zł.
21/22.1.95 r.
Spod DW „Relax" w Ustro
niuJaszowcu skradziono samo
chód marki Audi 80 koloru czar
nego o nr rej. KXW 0244. Kra
dzieży dokonano około 4 rano.
24.1.95 r.
W godz. popołudniowych skra
dziono Audi 90 koloru granato
wego o nr rej. KCM 4296. Samo
chód skradziono spod DW „Zie
mowit".
gów narciarskich ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wjazdy do
lasu na Poniwcu. 3 kierowców
ukarano mandatem.
r!Hć23.1. — Kontrola stanu te
chnicznego reklam i tablic rekla
mowych w centrum Ustronia.
W jednym przypadku nakazano
zawieszenie zrzuconej przez wiatr
reklamy.
24.1. — Kontrola stanu techni
cznego znaków drogowych na te
renie miasta.
25.1. — Wyrywkowa kontrola
właścicieli psów pod względem
posiadania zaświadczeń o szcze
pieniu.

Ze zbiorów Muzeum
Kolejny dar otrzymaliśmy od Józefa Pilcha, historyka i biblio
fila z Goji, to „Pamiętnik starego nauczyciela", napisany przez
Jana Kubisza i wydany w Cieszynie w 1928 roku. Jan Kubisz
(1848—1929) był nauczycielem w Gnojniku na Zaolziu przez 40
lat. Jest autorem słów pieśni „Płyniesz Olzo po dolinie", która
była hymnem ludu Śląska Cieszyńskiego oraz pieśni „Ojcowski
dom to istny raj".
Józef Pilch wielokrotnie przekazywał do Muzeum cenne
publikacje. Były to między innymi „Książeczka o sadach
i owocu" ks. Kotschego z 1844 r., obie książki Jana Wantuły
wydane pośmiertnie oraz wszystkie publikacje książkowe Józefa
Pilcha. Za kolejny dar serdecznie dziękujemy.

O , którzy od nas odeszli:
Halina Olejarz, lat 86, ul. Gościradowiec 5
Helena Podżorska, lat 86, ul. Długa 40
Leokadia Wolska, lat 85, ul. Dąbrowskiego 6
Franciszek Kaleta, lat 68, ul. Cieszyńska 55
Aniela Blimke, lat 84, ul. Złocieni 14
Jan Jaszowski, lat 53, ul. 3 Maja 10/2
Jan Heller, lat 60, ul. Lipowska 188
Urszula Kajstura, lat 19, Os. Manhatan 2/31
Jan Goryczka, lat 69, ul. Akacjowa 8

PAMIĘTNIK
STAREGO

NAUCZYCIELA

GARŚĆ WSPOMNIEŃ Z ŻYCiA ŚLĄSKIEGO W OKRESIE
BUOZĄCEOO sią RUCIIU NARODOWEGO
KSIĘSTWIE CIESZYŃSKIE«

JAN KUBISZ

Serdeczne podziękowanie za udział w pogrzebie

śp. Franciszka Kalety
księdzu Pawiowi Hause, delegacjom, sąsiadom, znajomym, wszyst
kim, którzy okazali współczucie oraz za złożone wieńce i kwiaty
składa Rodzina

CIESZYN 1928
I TOWAM/ri. ' w* t.\

« CIEtiYNIt
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ZJAZD PSL
W dniu 20 stycznia 1995 r. obradował Zjazd sprawozdaw
czopr ogram owy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ustro
niu.
Obradom przewodniczył Karol Wądolny, a sprawozdanie
z działalności Zarządu Miejskiego PSL w Ustroniu za dwuletni
okres w czasie trwania czteroletniej kadencji złożył prezes Jan
Kubień.
Gościem Zjazdu ustrońskich ludowców był przewodniczący
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń Franciszek Korcz.
W wyniku dyskusji Zjazd podjął uchwałę określającą stanowis
ko w sprawach dotyczących Stronnictwa i miasta.
Delegatami na IV Wojewódzki Zjazd PSL w BielskuBiałej
zostali Jan Drózd, Jan Kubień i Jan Lazar. Zjazd Wojewódzki
odbędzie się 11.02.1995 r.
W Kongresie PSL w Warszawie w dniach 18 i 19 lutego 1995 r.
jako delegat będzie uczestniczyń Jan Kubień.

Uchwała
Zjazdu Miejskiego PSL w Ustroniu
z dnia 20.01.1995 r.
1. Zjazd Miejski PSL w Ustroniu obradujący w dniu 20 stycznia 1995
roku opowiada się za budowaniem stronnictwa jako partii ogól
nonarodowej wyrosłej na 100letniej tradycji ruchu ludowego z pro
gramem wychodzącym na przeciw wezwaniom budowy nowoczesnego
społeczeństwa i państwa.
2. Opowiadamy się za przemyślaną i stopniową reformą administracyj
ną kraju poprzez umacnianie samorządności gmin i usamorządowienie
województw, widząc utworzenie powiatów jako model docelowy z kon
sekwencją ograniczenia ilości województw.
3. Wystawienie samodzielnie kandydata PSL w wyborach prezydenc
kich.
4. Dążyć do ochrony gospodarstw rolnych poprzez zapewnienie im
dochodowości na poziomie innych działów gospodarki.
5. Przywrócenie wolnego poniedziałku w drugim dniu Zielonych Świąt
obchodzonych jako Święto Ludowe w zamian za wolną sobotę.
6. Realizować konsekwentnie program radnych PSL i bezpartyjnych
w kampanii wyborczej do rady miejskiej.
7. Usprawnić sposób informowania o wydarzeniach w mieście przez
gazetę Rady Miejskiej Tygodnik „Gazeta Ustrońska".
8. Zjazd uważa, że informacje zawarte w „Zielonym Sztandarze" są
wiarygodne i polecają wszystkim swoim członkom i sympatykom jako
właściwe źródło informacji o działalności naszej partii.
9. Dążyć do aktywizacji działalności pracy poszczególnych kół PSL
wchodzących w skład Zarządu Miejskiego PSL.
W czwartek 19 stycznia w Mu
zeum Hutnictwa i Kuźnictwa od
był się wernisaż wystawy rodziny
Kamieniarzów z Koniakowa. Za
prezentowano góralskie maski
obrzędowe rejonów Trójwsi, płas
korzeźby, rzeźby i koronki. Obec
ny na otwarciu Mieczysław Ka
mieniarz szeroko informował

o zdolnościach artystycznych
swoich najbliższych, równocześ
nie ubolewał nad zanikiem trady
cji, nad zmniejszającym się krę
giem twórców ludowych. Sam ja

Fot. W. Suchta
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Fot. W. Suchta

Prelekcję o medycynie n a t u r a l n e j , alternatywnej, niekon
wencjonalnej, energetycznej wygłosiła 24 stycznia w sali
sesyjnej U M lekarka z s a n a t o r i u m „ M a l w a " pani Kaleta,
a słuchało jej blisko 50 o s ó b . Z uśmiechem i ciepłem Kaleta
opowiadała o medycynie w s c h o d u . O k a z u j e się, że a k u p u n k 
t u r a to nie tylko igły, ale m o ż e też być s t o s o w a n a przy p o m o c y
pszczół, baniek. N a nasze samopoczucie, zdrowie wpływa
bardzo wiele czynników. Leczyć m o ż n a k o l o r a m i , z a p a c h a m i .
K w i a t o w e leczenie n a z w a n o a r o m a t o t e r a p i ą , zaś gelotologia
to n a u k a o śmiechu, w a ż n y m czynniku naszego s a m o p o 
czucia.
— Bądźmy optymistami — p r z e k o n y w a ł a K a l e t a . A b y czło
wiek był zdrowy konieczne jest d o b r e samopoczucie psychicz
ne. Zapewniają j e n a m osoby bliskie, przyjaciele, ludzie,
u których m o ż e m y szukać oparcia. O s a m o t n i e n i e jest gorsze
od palenia papierosów. Często nie jesteśmy w stanie sprostać
oczekiwaniom, jesteśmy w y c h o w a n i na osiąganie sukcesów,
które nas przerastają. Jest to przyczyną c h o r ó b , zaburzeń
zdrowotnych. T r u d n o n a t o m i a s t odpowiedzieć j a k a dieta jest
najlepsza. Właściwie to organizm sam n a m p o d p o w i a d a czego
m u b r a k u j e i stosowanie się d o tych sygnałów jest najlepszą
dietą. Zawsze p a m i ę t a j m y o h a r m o n i i , o takim trybie życia, by
nasz organizm był d o b r z e wyregulowany, a wtedy prościej jest
utrzymać się w d o b r e j kondycji psychicznej i fizycznej.
— Musimy być łagodni, odważni, mądrzy i pełni radości życia.
Najważniejsza jest jednak miłość — radziła Kaleta.
_ _
(ws)

ko budowlaniec sztuką zaczął za
jmować się dosyć późno. — Mój
teść robił maski ponad 40 lat.
Zmarł w 1984 roku, a ja jako jego
zięć jeździłem na wystawy i spodo
bały mi się maski. Żeby podtrzy
mać tradycje rodzinne zacząłem
robić maski na zakończenie stare
go roku i rozpoczęcie nowego. Jest
to tradycja kolędnicza. Te maski,
które wtedy noszą mają inny
kształt, tak by były wygodniejsze
i lżejsze. Maski tu wystawione to te
do pokazywania. Były już na in
nych wystawach, interesuje się nimi
zagranica — opowiadał M. Ka
mieniarz.
Ustrońska wystawa jest siódmo
rodziny Kamieniarzów. Za grani
cą z tą twórczością zapoznali się
mieszkańcy Australii, Holandii,
Danii ale także Bielska Białej i in
nych miast polskich. Istnieje po
pyt na tego rodzaju twórczość, ale
trzeba dodać, że prezentowane są

też płaskorzeźby i koronki. Żona
M. Kamieniarza Helena jest zna
ną koronczarką. Otrzymuje naj
przeróżniejsze zamówienia, po
cząwszy od strojów kąpielowych
z koronek koniakowskich, skoń
czywszy na sukniach ślubnych.
Niedawno za suknię na swe za
mążpójście córka jednego z minis
trów zapłaciła 7 milionów. Dla
porównania maski prezentowane
w ustrońskim Muzeum kosztują
200.000300.000 starych złotych.
— Najwięcej sprzedaje się podczas
Tygodnia Kultury Beskidzkiej, choć
traktuję to jako hobby. Rocznie
robię gdzieś 50 sztuk. Robi się głów
nie w zimie, by mieć na wiosnę, gdy
zaczyna się jeździć po wystawach
i innych imprezach. W domu mamy
wystawę rodzinną, a teraz to już
synowie i wnukowie rzeźbią.
O swym warsztacie, o wszech
stronności podejmowanych dzia
łań twórca informuje:
— Pierwsze próbowałem robić
maski, potem płaskorzeźby, potem
przerzuciłem sie na świątki.
(ws)

GKS
w Ziemowicie
W hotelu Ziemowit przeby
wali piłkarze GKS Katowice,
aby odpocząć po rundzie je
siennej. Nie był to obóz treni
ngowy. Główny nacisk poło
żono na odnowę biologiczną.
W trakcie swego pobytu
w Ustroniu podopieczni tre
nera Piekarczyka rozegrali na
sali SP2 spotkanie z zawod
nikami TRS „Siła". Po meczu
doszło do rozbieżności co do
wyniku. Piłkarze GKS twier
dzili, że wygrali spotkanie, zaś
zawodnicy „Siły" obstawali
przy remisie.

żnicowane umiejętności, ale jed
nakowe serce do walki. W kla
syfikacji generalnej zwyciężył
Roman Rajba ze Szczyrku
w czasie 36,47 sek. drugi był
Tomasz Rajba ze Szczyrku
(38,49), trzeci Tomasz Smolka
z Bielska Białej (38,93). Najlep
szy spośród siedemnastu star
tujących ustroniaków Józef Go
mola zajął 7 miejsce (39,59),
Dariusz Michalski był 9 (39,97),
a Jan Śliwka 10 (40,26).
W klasyfikacji generalnej ko
Fot. W. Suchta
biet skutecznie honoru naszego
miasta broniła Grażyna Winiar
ska, która zwyciężyła w czasie
strady nr 2, a slalom liczący 26 47,90 i opuszczała stok Czan
bramek i 500 m długości ustawi torii z pucharem. Druga była
li pracownicy Kolei Linowej. Paulina Ligocka z Cieszyna
Tyczki przegubowe udostępnił (53,82), trzecia Katarzyna Kwik
ośrodek narciarski „Poniwiec", z Tych (56,21).
W kategoriach wiekowych
fotokomórkę ośrodek narciars
zwyciężyli:
710 lat: Michał Li
ki „Stożek". Wszystko to spra
wiło, że uczestnicy chwalili or gocki z Cieszyna (52,69), 1115
ganizatorów za przygotowanie lat: Szczepan Ligocki z Cieszyna
imprezy. Na starcie stawiło się (41,31), 1625 lat: R. Rajba,
53 zawodników, w tym 6 kobiet, 2635 lat: Władysław Ligocki
a konkurencję ukończyło 47. z Cieszyna (39,07), 4655 lat:
Nad poprawnością przeprowa Józef Gomola.
Zawody
zorganizowali:
dzenia slalomu czuwało siedmiu
Urząd
Miejski
i
Kolej Linowa
sędziów PZN z sędzią głów
nym Józefem Stecem. Obowią na Czantorię. Nagrody ufundo
zki startera przyjął Jerzy Łęczy wali: UM, Kolej Linowa i sklep
sportowy Ottona Marosza.
cki.

WINIARSKA Z PUCHAREM
— Pojechałam na luzie, tak że
by ukończyć slalom — mówiła
na mecie o swym zwycięskim
starcie Grażyna Winiarska.
— A ty to jechałaś bardzo spo
kojnie — zwrócił się do G. Wi
niarskiej, najlepszy z ustronia
ków, Józef Gomola, gdy kilka
naście minut później przejechał
metę slalomu giganta rozegra
nego w sobotę 21 stycznia na
Czantorii.
Ostatni Puchar Czantorii od
był się dwa lata temu. Później
organizacji przeszkadzał brak
śniegu. W tym roku utrafiono
z terminem na ostatnie śnież
ne dni. Trasę wyznaczo
no w górnym odcinku narto

4 lutego w dyskotece Mira
ge 2000 odbędzie się wzoro
wana na telewizyjnej audycji
„Randka w ciemno". Prowa
dzący rozdali bezpłatne za
proszenia dla najlepszych
uczniów ustrońskich szkół.
Poinformowano nas, że na
imprezie mile widziani będą
rodzice. Początek o godz.
16.00.

UCHWAŁA Nr VIII/55/94
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1994 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz
art. 13 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach,
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31) i Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 132,
poz. 675)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
§1
Stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 10,0 zł.

§
Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na
osobach fizycznych posiadających psy.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. z tytułu posiadania psów będących pomocą osób kalekich (niewido
mych, głuchoniemych, niedołężnych),
2. osób w wieku powyżej 70 lat od 1 psa,
3. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gos
podarstw rolnych po 2 na każde gospodarstwo, a utrzymywanych w celu
pilnowania stad na pastwiskach — bez względu na liczbę.

§4
Zwalnia się od podatku od posiadania psów:
1. osoby posiadające szczenięta w wieku do 12 tygodni,
2. osoby przybyłe czasowo na teren Ustronia, jeżeli podatek od
posiadania psów został uiszczony za dany rok podatkowy w miejscowo
ści, z której osoby te przybyły.

Zawodnicy prezentowali zró

(ws)

§5
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania organu w 2ch
ratach, w terminach:
— do 31 marca i do 30 września każdego roku lub w ciągu 2ch tygodni
od nabycia psa,
2. Podatek ten pobiera się w połowie stawki określonej w § 1 niniejszej
uchwały, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po 30
czerwca roku podatkowego.
3. Pobór podatku dokonywany jest:
— przez Urząd Miejski
— w drodze inkasa.
4. Wynagrodzenie z tytułu inkasa pobiera się w postaci prowizji, która
wynosi 5%.
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§7
Traci moc uchwała nr XXXlX/259/92 Rady Miejskiej Uzdrowiska
Ustroń z dnia 30 grudnia 1992 r.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
na terenie miasta i publikacji w Gazecie Ustrońskiej.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 1995 roku.

Zawiadomienie
Zarząd Miasta przypomina wszystkim użytkownikom gruntu
gminnego, że roczne opłaty za rok 1995 z tytułu użytkowania
wieczystego należy wpłacać do dnia 31 marca 1995 r.
Zgodnie z par. 37, ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16.07.1991 r. ulga za rok 1995 wynosić będzie 10% kwoty do
zapłaty.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydz. Techniczno
Inwestycyjnym, p.31.
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Ogłoszenia drobne

Restauracja

Kupię
gospodarstwo
rolne
w Ustroniu do 3 ha. Tel. Katowice
481182.
Znakowanie samochodów — po
niedziałek, środa, piątek — od
12.00 do 17.00. Ustroń, ul. Stal
macha 7, tel. 542601.

Wystawy:

Ustroń, ul. 3 Maja
tel. 542419

Kupię
działkę
budowlaną
w Ustroniu. Tel. 03/1170282 po
14.00.

zaprasza
codziennie oprócz wtorku
od godz. 12.00 na obiady
i kolacje domowe.

BlackDecker nową wiertarkę
okazyjnie sprzedam. 230 zł. tel.
542303.

W każdą sobotę
od godz. 20.00

Warta—Polonia — PZU — Gryf
przedstawicielstwo Ustroń, ul.
Błaszczyka 22, tel. 542892 czyn
ne codziennie od godz. 8.00 do
17.00. Zapraszamy.

r

Agencja Ochrony
Osób i Mienia

zabawy
karnawałowe
Na parterze
drink bar i bilard
DENT

Lj ABOR
.

GABINET
STOMATOLOGICZNOPROTETYCZNY
al. Plebiscytowa 6 Katowice
zaprasza
do gabinetu protetycznego
Ustroń, ul. Partyzantów 1
tel.542256 piątki 14—18

Karczma Gazdówka
UstrońNierodzim
tel. 542364 i 543372
zaprasza w każdą
sobotę
do nowo otwartej sali na

ZABAWY KARNAWAŁOWE
Początek o godz. 19.00
Gra zespół wokalnomuzy
czny „Rafael" Roberta Godeckiego.
Organizujemy na zlecenie zabawy i bale do 120 miejsc.

DYŻURY APTEK
Od 28 stycznia dyżur całodobowy pełni apteka „El
ba" przy ul. Cieszyńskiej. 4 lutego rano dyżur przej
muje apteka „Pod Najadą", przy ul. 3 Maja.
owarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w
organizuje:

1 Bal

Wystawy stale:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych.
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
— Wystawa prac Stefana Stellera — syna artysty Pawła Stellera.
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

„PROFESPOL"
poszukuje pomiesz
czeń biurowych w
okolicy Ustronia
( 2 — 3 pokoje).
Wiadomość:
Parking Strzeżony
w UstroniuJaszowcu
ul. Wczasowa 10

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 542996

Ustronh^\

Charytatywny,

dla ludzi biznesu i polityki, który odbędzie się
w dniu 11 lutego 1995 r. (sobota) w hotelu „STOK"
w WiśleJaworniku, ul. Kiczorowska 1.

Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

Prezentacja Prac Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy"
— wystawa stała CER — 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.
4.2. (sobota) godz. 10.00—Kulig do Dobki — wyjazdy na basen, narty do
Koniakowa

FERIE ZIMOWE '95
30.1.—4.2.1995 r. Ferie z Józefem Golcem — Łowcą Talentów
godz. 11.00—12.30 W Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w ramach
„Beskidzkich Warsztatów Plastycznych" dzieci
w wieku 6—10 lat mogą przygotować się do
udziału w Międzynarodowym Konkursie Plas
tycznym w Tokio. Koszt 42 zł za cały cykl.
Szczegóły w GU nr 3/95 i w Muzeum, tel. 542996.

Banialuka
7.2.1995 r.
wtorek
godz. 10.00
(przedszkola)
godz. 11.30
(szkoły)

Teatr Lalek „Banialuka"
„KRAWIEC, PAN NITECZKA"
Szkoła Podstawowa nr 2 — Bilety po 50 gr również dla
Rodziców do nabycia w SP1, SP2 oraz w Wydziale
Kultury Urzędu Miejskiego (pokój nr 2)

Dyskoteka
piątek, sobota
niedziela
od 27.01 do 19.02.95
codziennie

Przeboje z list przebojów „Kuriera Polskiego"
i „Gazety Krakowskiej" prowadzi D. J. Holiday.
Konkursy z nagrodami.
Kawiarnia Hotelu „Jaskółka" godz. 19.00.

Imprezy kulturalne
3.2.1995 r.
piątek
godz. 17.00

Spotkanie z Józefem Golcem—cieszyniakiem z Sopotu,
autorem „Cieszyńskiego słownika gwarowego" oraz
„Słownika biograficznego Ziemi Cieszyńskiej, plasty
kiem. — Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa

KLUB EKOLOGICZNY
9.2.1995 r.
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
czwartek
Podczas balu grać będzie znakomity zespół ,JDełta Quartet" pod dyrekcją godz. 17.00
Janusza Śliwki. Organizatorzy przewidują szereg atrakcji. Dochód z towa
rzyszących balowi konkursów, aukcji obrazów, loterii hp. zostanie prze Sport
znaczony na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Cena biletu na bal wraz 11.2.1995 r.
Puchr Burmistrza Ustronia w wypychaniu leżąc i w trój
konsumpcją wynosi 150 zl od pary, wraz noclegiem r> pokojach piątek
boju siłowym
hotelowych 300 złotych.
godz. 17.00
Sala Gimnastyczna ZST, ul, Daszyńskiego
Zgłoszenia i informacje: TONN 43450 Ustroń, Rynek 1, teL 542391
U W A G A ! Domy wczasowe, hotele itp.: afisze — programy imprez
Jub Hotel „STOK", 43460 Wisła, ul. Kiczorowska 1, tel. 552407 ,
odbierać można bezpłatnie w Centralnej Informacji i Recepcji — Rynek 7
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SERCE PŁOMIENISTE
lillM

lliiiilifiiiliHiffi
(dokończenie ze str. 1)
Wszyscy, którzy pisali o P. Stellerze podkreślali wiele cech
charakteru i talentu. Pozwolę sobie zacytować co inni mówili o P.
Stellerze. Zacznę od momentu, gdy P. Steller jest już dojrzałym
artystą. W „Polonii" ukazały się takie słowa: „Steller jest jednym
z najwierniejszych twórców poezji gór, równin i lasów. Bardziej
nawet niż portrecistą niektórych wybitnych osobistości polskich.
Warto zwrócić uwagę na płodność jego talentu i stalą wartość jego
dzieł. Nie ulega wątpliwości, że P. Steller może pretendować do
jednego z pierwszych miejsc w historii polskiej sztuki współczes
nej.,(...) W katalogu z jubileuszowej, ostatniej za życia artysty
wystawy, znany krytyk Alfred Wygodzki, ocenia twórczość P.
Stellera: „Główny nurt grafiki światowej, zakreśliwszy wielkie
zakole, w którym oddalił się od sztuki. Steller, obecnie się do niej
zbliżył. Skromny artysta znalazł się w pobliżu wiodących koncepcji
sztuki nowoczesnej. Młodzi jej adepci niejednego mogą się od
starszego mistrza
nauczyć."(...)
Mych spotkań z P. Stellerem było bardzo dużo. Wymienię dwa.
W latach 60 w mieszkaniu państwa Stellerów
zorganizowaliśmy
spotkanie. Z Tarnowskich Gór przyjechało nas 20 osób i pan Steller
zaprosił również jakąś panią. Nie wiedzieliśmy kto to jest. Przemiły
wieczór. Tu muszę nawiązać do końca I wojny światowej. Na Syberii
znalazło się bardzo dużo polskich dzieci sierot. Organizowano
powrót do ojczyzny. Zbierano dzieci po całym Sybirze. Jechały
przez Japonię, Stany Zjednoczone do Gdyni. P. Steller w po
dziękowaniu za pomoc cesarzowej japońskiej wykonał dla niej
laurkę. Pokazał nam kopię tej laurki, a pani, której nie znaliśmy,
była jedną z sierot powracających przez Japonię do Polski. Ona
opowiadała o losach tych dzieci. Było to duże przeżycie.
Steller byl człowiekiem niezwykle skromnym i spokojnym. Kiedyś
w rozmowie, a żył wtedy w biedzie, mówił, że nie ma emerytury, bo
wszystkie papiery z okresu międzywojennego zaginęły. Po długim
czasie udało się te dokumenty odzyskać dzięki dyrektorowi ZUS
w Chorzowie. Otrzymałem je. Pamiętam moment, gdy wręczałem te
dokumenty Steller owi.
— Panie Steller oto są dokumenty — mówię.
Jaka była reakcja? Pan Steller powiedział z wielkim spokojem:
— Powinno mi to rozwiązać wiele spraw.
Po śmierci P. Stellera w październiku 74 roku, wystąpiłem do
Polskiej Akademii Nauk aby hasło: Steller Paweł, znalazło się
w Encyklopedii. Wielką radość miałem, gdy po miesiącu otrzyma
łem z Warszawy pismo o treści:,,Podzielam zdanie Pana, że Paweł
Steller zasługuje na miejscee w Encyklopedii, toteż hasło to
zamieszczone będzie w IV tomie Encyklopedii
Powszechnej."
Często stawiałem sobie pytanie: Co było istotą Pawła Stellera?
Talent, natchnienie, pracowitość, uczucie, wiara, temparament,
gust czy prostota? Jaka z tych cech? Odpowiedź znalazłem iv jednej
z maleńkich prac Stellera. W 1923 r., gdy rozpoczynał studia,
wykonał swój exlibris. W moim przekonaniu, iv nim zawarł
wszystko. Jest to serce płomieniste.
J. Modrzyński mówił też o nieznanej szerzej grafice użytkowej
Stellera, a dopełnieniem było zaprezentowanie wierszy artysty.
Rozważaniom o P. Stellerze przysłuchiwało się tego wieczora
w Muzeum blisko 50 osób, a wśród nich Maria Skalicka oraz, co
warte podkreślenia, młodzież.
Po otwarciu wystawy poprosiliśmy Stefana Stellera, syna P.
Stellera o krótką rozmowę.

Janusz Modrzyński.

Fot. W. Suchta

Stefan Steller.

Fot. W. Suchta

— Mówiono tu o Pawle Stellerze, jako o wielkim twórcy. Czy pan
mógłby nam zdradzić jaki był ojciec na co dzień w domu?
— Normalny. Tak blisko byłem z nim, że trudno mi cokolwiek
powiedzieć.
— Czy często się denerwował?
— W ogóle nie było takich sytuacji. J a byłem bardziej porywczy.
On zawsze uspokajał mamę i mnie. Był człowiekiem wyjątkowo
opanowanym.
— Czy do twórczości też podchodził z takim spokojem? Jak
wyglądała jego praca twórcza?
— W swej pracy twórczej też wykazywał spokój. Pracował
w domu i w terenie. Często gdy nie zdążył wykończyć rysunku
w plenerze robił to w domu.
— A czy nie odbywało się to w ten sposób, że w domu nie można
było się ruszyć, bo tata pracuje?
— Początkowo, w latach 30., mieszkaliśmy w małym mieszkaniu,
później przenieśliśmy się do większego w centrum Katowic. Gdy
miał już swoją pracownię, było trochę luźniej, właściwie każdy
miał swój pokój. Gdy pracował nie wolno mu było przeszkadzać.
Musiał mieć spokój.
— Ile czasu powstawał drzeworyt?
— Ojciec obliczył, że trwało to przeciętnie około 200 godzin.
Ponieważ pracował w szkole, tworzył popołudniami i wieczorami,
często do późnej nocy.
— Dopiero teraz mówi się o zesłaniu P. Stellera na Syberię.
— Wcześniej były niewielkie wzmianki w katalogach. Po aresz
towaniu w Katowicach ojciec na zesłaniu przebywał w latach
194546, w sumie 18 miesięcy.
— Co było podstawą aresztowania?
— Dokładnie nie wiadomo. Były to czasy, gdy wystarczał do tego
zwykły donos.
— Jaki był stosunek ojca do władz?
— Zawsze godził się z losem. Entuzjastą systemu nie był.
— Czy wspominał Ustroń?
— Bardzo często. W Wiśle miał braci i tam zatrzymywaliśmy się.
Tu w Ustroniu bywaliśmy rzadziej.
— Od kiedy pan maluje?
Od czasu gdy mogłem utrzymać ołówek w ręce.
— Jakie są pana osiągnięcia plastyczne?
— Jestem architektem. Gdy nie mam zleceń architektonicznych
zabieram się do malowania. Mam tym samym dwa zawody.
Czynna wystawa prac Pawła Stellera jest rzadką okazją do
spotkania z twórczością tego artysty w tak pełnym wymiarze.
W Muzeum Zbiorach Marii Skalickiej zapoznać możemy się
z rysunkami, akwarelami a przede wszystkim drzeworytami
z różnych okresów twórczości artysty. Znajdziemy tam prace ze
zbiorów prywatnych, rzadko udostępniane szerokiej publiczno
ści, ale przede wszystkim wiele z najlepszych dokonań P. Stellera.
Wojsław Suchta
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TAKI SE BAJANI
21 stycznia Szkoła P o d s t a w o w a n r 2 gościła uczestników
Turnieju Bezpieczeństwa R u c h u Drogowego szczebla rejono
wego. Startowało 12 szkół z Istebnej, Wisły, Drogomyśla,
Brennej, Pogórza, Dębowca, Cieszyna, Zaborza, Pogwizdowa,
Bażanowic i Ustronia. N a zawody przybyli m . in.: k o m e n d a n t
K R P Cieszyn M . Wija,naczelnik W R D K R P Cieszyn F. Kozieł,
przedstawiciele K u r a t o r i u m Oświaty H . Prochaczek i St. Kubi
cius, k o m e n d a n t K P Ustroń P. Gawłowski i D . Koenig z U M .
W turnieju złożonym z trzech konkurencji najważniejszy był
test, w którym zespół mógł uzyskać największą ilość p u n k t ó w .
Wygrali go uczniowie z Drogomyśla, wyprzedając SP2 z Ustro
nia i SP3 z Brennej. Następne dwie konkurencje — j a z d a na
rowerze p o miasteczku ruchu drogowego oraz egzamin z pierw
szej pomocy — nie zmieniły klasyfikacji. Ostatecznie zwyciężyła
drużyna SP Drogomyśl (365 pkt.) wyprzedzając o 13 pkt. SP2
Ustroń i o 80 pkt. SP3 Brenna.
Dwie najlepsze szkoły uzyskały awans d o zawodów wojewódz
kich. Aspirant Ireneusz K o r z o n e k zapytany o to, dlaczego
zawody te są organizowane w Ustroniu odpowiedział:
— Ustroń jest miastem, które znajduje się między Istebną
i Drogomyślem i położone jest w miarę centralnie do wszystkich
gmin startujących. To jest jeden powód. A drugi to to, iż w S P  2
jest bardzo sprzyjająca atmosfera do przeprowadzania tego typu
zawodów. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Zbigniewa Grusz
czyka organizacja imprezy jest profesjonalna.
(mat)

Fot. W. Matuszka
POZIOMO: 1) podobny do brydża 4) stalowy sznurek 6)
ładnie gwiżdże 8) alkohol z ryżu 9) extra spektakl operowy 10)
roślina ozdobna 11) deseczki do krycia dachów 12) żebrak,
borok 13) siłacz 14) jedzonko dla pieca hutniczego 15)
z notariuszem 16) podpiera fasolę 17) za krosnami 18) miara
gruntu 19) polska rzeka graniczna 20) niebezpieczne w nurcie
rzeki
PIONOWO: 1) tramp, obieżyświat 2) ostatni solenizant 3)
kamizelka ratunkowa 4) lekarka z kleszczami 5) forma mono
polu 6) poprawiają urodę 7) obszerne spodnie 11) kuzyn kruka
13) boksował w Czarnych Słupsk 14) woda z karpiem (wspak)

Z Ustrónio wiela zocnych ludzi wyszło, mondrych, sław
nych. Poszli w świat. Jedni wracajom, inksi swoi gniazda uwili
po całym świecie. O jednych sie słyszy o inkszych sie nie mówi.
A jo chcym cosi powiedzieć o naszej rodzinie, całkym
prostej, co sie niczym nie wyróżniała w Ustroniu, tela jyny, że
nas było moc. Było, bo chocioż z jednej strony rodzina sie
powiynkszo z drogi stróny sie wykruszo. Zocny pon Jozef
Pilch pieknie opisol rodzinę Lipowczanów. Dobrze byłoby
wiedzieć cosi wiyncyj o takich ustróńskich rodzinach jak
Szczepańscy, Sztwiertnie, Cholewy, Śliwki i może wiele
inkszych. Jyny że jo ni ma tako wytrwało jak pon Pilch, aby
grzebać w papiyrach i tak składnie pisać bych nie umiała.
Rodziny ty som solom tej ziymi. Zeżyli tu, obrabiali pola, robili
we fabryce czy na pile, w lesie, w kamiyniołomach abo przy
rzyce. Rzyka naszo zawsze była tako wartko a gniywno, że
trzeja było ś niom robić aby tu ludziom nie szkodziła.
I tak jak sie rzyka zmiyniyła, tak sie zminiył Ustroń, tak sie
i ludzie odmiynili i mowo naszo sie zmiyniła. Zmondrzeli,
zwygodnieli i zwygodnieli, ale jednako zostali życzliwi a goś
cinni i radzi wszystkim co tu do Ustronia przyjeżdżajom na
ly czyni, czy jyny na lodpoczynek. W moji duszy móm jednako
Ustroń taki, co było w nim cicho, spokoj, zielono i mienio
ludno.
Woniało sianym, łobilim, woniało żywicom i smrekym.
W zimie po Ustroniu jechały kónie ze saniami, wiozły trómy na
pile, jeździły srómbki, dzwonki podzwaniały, a było tela
miejsca...
Dzisio tu je moc betonu, moc asfaltu, moc aut, jeszcze
wiyncyj smrodu ś nich i kurzu. A ludzie fórt goniom i goniom
i nie mogóm dogonić wczorajszygo dnia. Żeby go kapkę
nadrobić, chcym o tym wczorajszym dniu ustróńskim i prostej
rodzinie pobajać. Głymboko i szyroko rozrysły sie korzynie
igałynzieustrónioków. Budowali i stroili tyn Ustroń jak mogli.
Tóż je taki jako teroz. Lepszy, gorszy, jako kiery widzi, ale do
nas ustrónioków zawsze najmilszy.
Nie bydzie tu żodnej synsacji, ani kryminału, myślym że
jednako radzipoczytocie co w Gazecie Ustróński bydzie stało.
Hanka od Śliwków

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych cyframi w dolnym rogu. Termin nadsyłania
odpowiedzi mija 20 lutego br.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1
NOWY ROK

Nagrodę 10 zł (100.000 zł) otrzymuje SYLWIA BUKOW
CZAN z Ustronia, ul. Bładnicka 82. Zapraszamy do redakcji.
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