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Rozmowa  z  Alojzym  Sikorą,  radnym 

Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej , której  pan 
przewodniczy? 
Głównym jej celem jest działalność kontrolna w radzie, a ponad
to  ma  specjalną  rolę  w  zakresie  występowania  z  wnioskiem 
0 absolutorium  dla  zarządu  miasta. 
Czy  Komisja  Rewizyjna  może  badać  poszczególne  wydziały 
Urzędu Miejskiego? 
Tak,  ale  musi  być  podjęta  uchwała  Rady  i  dopiero  wówczas 
Komisja może badać każdy wycinek  pracy samorządu. W tym 
roku mamy  ustalony plan  pracy,  na podstawie  którego  skont
rolowano już  Zakład  Usług Komunalnych,  we wrześniu  kont
rola  obejmie bibliotekę. 
Na co podczas tych kontrol i  zwraca  się szczególną  uwagę? 
Głównie badamy  w jaki  sposób  poszczególne  zakłady miejskie 
wydają  przyznane  im  pieniądze:  czy  jest  stosowana  zasada 
gospodarności,  czy  struktura  organizacyjna  jest  optymalna, 
a  jeżeli  chodzi  o  wydziały  UM,  to  badamy  w  jaki  sposób 
załatwiani  są  petenci,  czy  zgodnie  z przepisami  wydawane  są 
decyzje administracyjne. 
Czy mógłby pan powiedzieć opierając się na podstawie dotychczas 
przeprowadzonych kontroli , jakie uchybienia występują najczęś
ciej? 
Trudno  wymienić jakieś  powtarzające się  uchybienie.  Jednym 
z poważnych  mankamentów jest  kwestia dosyć wysokich  dota
cji  do  poszczególnych  zakładów  budżetowych.  Powinno  się 
dążyć  do  tego,  by  poprzez  zmianę  struktury  i  rozszerzenie 
działalności  spowodować,  że  zakłady  te  będą  w  mniejszym 
stopniu  dotowane. 
Czy mieszkańcy  zwracają się do Komisji ze skargami? 
Tak. Komisja Rewizyjna badała dwie takie sprawy. Nie stwier
dziliśmy poważniejszych  uchybień, choć można mówić o drob
nych  niedociągnięciach,  które  należałoby  wyeliminować.  Np. 
strony powinny być poinformowane o prowadzonym  postępo
waniu, czasami w pismach kierowanych do stron stosuje się zbyt 
dużo  niepotrzebnych  słów,  a  powinien  być  to  suchy  tekst 
administracyjny. 
Jaki  pożytek  z Komisji Rewizyjnej  ma mieszkaniec  Ustronia? 
Przyjmujemy  każdą  skargę  skierowaną  do  nas  przez  Radę 
1 sprawdzamy  czy  zostało  naruszone  prawo. 
Był pan radnym w kadencji  przed  1990 rokiem. Jak  porównuje 
pracę samorządu  wtedy  i obecnie? 
Przede  wszystkim  zmieniła  się  ustawa  samorządowa.  W  tej 
chwili  Rada  ma  szersze  kompetencje.  W  poprzednim  okresie 
Rada  była  raczej  organem  opiniodawczym.  W  sprawach  tak 
istotnych, jak  choćby  wybór  szefa urzędu,  obecnie  burmistrza 
a  wtedy  naczelnika,  w  poprzednim  okresie  była  to  decyzja 
wojewody. Już to decydowało, że nie kreowano władzy w mieś
cie i przez to nie wpływano bezpośrednio na  to co się w mieście 
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W oczekiwaniu  na  jesień.  Fot.  W.  Suchta 

POEZJA W  OBRAZAC H 
Ponad  stu gości, głównie cieszyniaków, przybyło na wernisaż 

malarstwa Stefanii Bojdy, który odbył się 6 września w Muzeum 
Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

Artystka  jest  osobą  znaną  i  bardzo  popularną  na  Ziemi 
Cieszyńskiej. Ukończyła  Wychowanie  Plastyczne na  Fili i  Uni
wersytetu  Śląskiego  w  Cieszynie.  Na  jej  dorobek  składa  się 
około  300 obrazów  oraz  kilkadziesiąt wystaw  indywidualnych 
i zbiorowych. Autorka prezentowała  swoje prace m. in. w Cie
szynie,  BielskuBiałej,  Katowicach,  Warszawie,  Sopocie  oraz 
w  Niemczech,  Czechach  i  byłym  ZSRR.  Część  prac  Stefanii 
Bojdy znajduje się w prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą. 
Tworzy od 30 lat. Uprawia malarstwo sztalugowe, na jedwabiu, 
akwarelę  i pastel. Na jej dorobek  składają  się pejzaże, martwa 
natura, kwiaty oraz realizowany od dwudziestu lat cykl malarst
wa metaforycznego pt.  „Człowiek  i  przyroda". 

Obrazy z tego cyklu prezentowane są w Ustroniu.  Określane 
jako refleksja nad życiem, samotnością, przemijaniem, podkreś
lenie  związku  człowieka  z przyrodą,  czasem  ulotne,  zwiewne 
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W  najbliższą  niedzielę  22 
września o godz. 10 można bę
dzie  podziwiać  na  Czantorii 
biegaczy,  którzy  zdobędą 
Mount  Everest.  Właśnie  koń
czy się pierwsza edycja marszo
biegów na szczyty Beskidu Ślą
skiego organizowana przez us
trońskie  Towarzystwo  wspie
rania ZIO 2006 w Polsce z cyk
lu  „Zdobyć Mount  Everest". 

W  3  Międzynarodowym 
Marszobiegu  na  Czantorię 
wezmą  udział  znani  politycy, 

biznesmeni,  artyści  i sportow
cy. Organizatorzy  przewidzie
li  pokaz  mody  sportowej 
w  wykonaniu  najpiękniej
szych  ustrońskich  modelek. 
Marszobieg  kończy  pierwszą 
edycję cyklu  „Zdobyć  Mount 
Everest" na 19 metrze przewy
ższenia. Dalsze metry podbie
gu  zaliczane  będą  do  drugiej 
edycji tego cyklu. Każdy więc 
może  rozpocząć  zdobywanie 
swojego  Mount  Everestu  od 
zawodów  na  Czantorii. 
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dzieje.  Aktua ln ie  m a my  inną  sytuację:  radnym  wydaje  się,  że 
mogą  wszystko.  Często  powodu je  to,  iż p róbu ją  swe  kompeten
cje rozszerzać, a organy  administracji  ulegają naciskom  radnych 
co  czasem  prowadzi  do  sytuacji  n iekorzystnych. 
Czy  ma  pan  na  myśli  relacje  między  Urzędem  Miejski m  i  Radą 
Miejską  w  Ustroniu? 
Tak.  Bywają  sytuacje,  gdzie  radni  starają  się  przeforsować  coś 
dla  danej  dzielnicy.  Środki  finansowe  są  jednak  ograniczone 
i  trzeba  przede  wszystkim  patrzeć  na  d o b ro  całego  miasta. 
Wiadomo,  że  pieniędzy  nigdy  nie  będzie  dosyć.  Właśnie  brak 
funduszy  był  jednym  z  argumentów  przeciw  kupowaniu  przez 
miasto  Prażakówki.  Pan  był  jednym  z  radnych,  którzy  sprzeci
wial i  się  przejmowaniu  Prażakówki.  Czy  mógłby  pan  to  szerzej 
uzasadnić? 
Przejęcie  Prażakówki  jest  tematem  ważnym  i  zderzają  się  tu 
dwie  koncepcje.  Jedna  mówi,  że jest  to  ośrodek  kul tury  z  t rady
cjami,  k tóry  powinien  być  w  mieście.  Mówi  się  wręcz,  że  bez 
względu na  środki  należy  ten  obiekt przejąć. Druga  opcja  mówi, 
że nie stać nas na przejęcie Prażakówki  i należy dążyć do  tego,  by 
Zak łady  Kuźnicze  w dalszej perspektywie przekazały  ten  obiekt 
miastu.  Należy  też  zdawać  sobie  sprawę  z  bardzo  poważnych 
kosztów  ut rzymania  tego  obiektu.  M o i m  zdaniem  będzie  to 
„ku l a  u nog i"  miasta.  Dzia ła lność  ku l tura lna jest  bardzo  ważna 
w mieście,  pamiętać  trzeba jednak,  że nie  najważniejsza.  Innym 
argumentem  przeciw  prze jmowaniu  Prażakówki  jest  dyskoteka 
„Mirag e  2000".  W  momenc ie  zakupu  miasto  przejmie na  siebie 
obowiązek  załatwienia  p rob lemów  związanych  z  dyskoteką. 
Dość  zdecydowanie  wypowiada  się  pan  na sesjach  RM  w  sprawie 
wywozu śmieci przez firm ę TrosEko,  twierdząc że obsługa nie jest 
należyta.  Obecnie  miasto  wypowiedziało  umowę  TrosEko  i  wy
wozem  odpadów  ma  się  zająć  Zakład  Usług  Komunalnych.  Czy 
jest  to  pana  zdaniem  optymalne  rozwiązanie? 
Gdy  wprowadzono  poda tek  od  wywozu  śmieci  za jąć  się  tym 
powinny  służby miejskie. One po prostu  nie mają  interesu,  by  na 
tej działalności  zarobić.  D o d a t k o wo  w  sytuacji,  gdy  w  gminach 
ościennych  nie  ma  takiego  poda tku,  dobrze  byłoby  gdyby 
wywozem  zajęło  się  miasto.  Dob rą  rzeczą  jest  wprowadzenie 
konkurencj i. 
Niektórzy  twierdzą, że zakład  miejski będzie gorzej   funkcjonował 
od  prywatnego? 
Myślę,  że  jest  to  kwestia  organizacji  pracy  i  ludzi,  którzy  tam 
będą  pracowal i. 
Był  pan  wiceprzewodniczącym  RM  i  równocześnie  przewod
niczącym Komisj i Rewizyjnej.  Gdy okazało się, że tych funckj i nie 
można  pełnić  równocześnie,  wybrał  pan  przewodniczenie  Komisj i 
Rewizyjnej.  Dlaczego? 
Nowelizacja  ustawy  samorządowej wprowadzi ła  zakaz  łączenia 
tych  funkcj i. D l a  mnie  rola przewodniczącego  Komisji  Rewizyj
nej  jest  bardziej  ak tywna,  zaś  wiceprzewodniczący  RM  to 
funkc ja  bardziej  reprezentacyjna. 
Jest  pan  również  członkiem  Komisj i  Dyscyplinarnej   RM ,  któr a 
zajmuj e się głównie  radnymi  i przestrzeganiem  przez nich  dyscyp
liny .  Na  razie  jednak  niewiele  słychać  o  jej   pracach. 
D o  zadań  tej  komisji  należy  przede  wszystkim  łagodzenie 
sporów  między  radnymi.  D o  tej  po ry  takiej  potrzeby  nie  było. 

Zbieramy  się  raz  na  pół  roku  i  podsumowu jemy  zdyscyp
l inowanie  radnych.  Wystąpi l iśmy  też  z  pewnymi  wnioskami 
dotyczącymi  usprawnienia  obrad  sesji  R M.  Chodzi  tu  o  ograni
czenie  czasowe  wypowiedzi,  o  to  by  zabierać  głos  tylko  raz 
w  danej  sprawie  i  pode jmować  optymalne  decyzje. 
Jak  wygląda  pana  kontakt  z  wyborcami? 
Czasem  wyborcy  przychodzą  z konkre tnymi  sprawami  do  mnie 
do  domu,  lub  przekazują  mi  pewne  rzeczy  podczas  spotkań  na 
ulicy.  Parę  spraw,  do  których  mn ie  zobl igowano,  zostało 
załatwionych.  Dotyczyło  to  właśnie  n ieregularnego  wywozu 
śmieci.  Gorzej  z  instalacją  te lefonów,  którą  obiecano  załatwić 
do  końca  1995  r.  Inny  rodzaj  mych  interwencji  dotyczył 
naprawy  konkretnych  ulic.  Dość  istotną  była  kwestia  zamknię
cia  przejazdu  przez  ul.  Katowicką  przy  wyjeździe  z  dawnego 
Meprozetu.  D o  końca  kadencji  zamierzam  załatwić  sprawę 
oświetlenia  na  skrzyżowaniu  ul.  Katowickiej  z  ul.  Zagajn ik,  co 
poprawi  widoczność.  W  ogóle  przy  ul.  Katowick iej  są  pewne 
zaniedbania  z  okresu  jej  budowy.  Nie  ma  ob jazdów,  barierek, 
przejść  dla  pieszych.  Następną  sprawą  jest  przekwal i f ikowanie 
gruntów  leżących  przy  dwupasmówce. 
Ostatnio  w Głosie  Ziemi  Cieszyńskiej   ukazał  się dość  kontrower 
syjny  list  radnego  Jana  Szwarca.  Jaki  jest  pana  stosunek  do  tej 
publikacji ? 
Uważam,  że forum dyskusy jnym  radnych jest  przede  wszystkim 
sesja R M,  gdzie można  powiedzieć  o  wszystkim.  Występowanie 
z  tego  typu  ar tykułami  szkodzi  radzie  i  obraża  radnych. 
Jest  pan  przewodniczącym  Klub u  Radnych  PSLBezpartyjni. 
Jaki  jest  cel  powstania  tego  klubu? 
Musiałbym  sięgnąć  do  roku  1994,  gdy  w  wyborach  star towało 
ugrupowanie  PSLNiezależni.  W  każdym  okręgu  startował 
jeden  kandydat  z tego  ugrupowania.  Zdobyl iśmy  14  manda tów. 
Zaraz  na  początku  kadencji  miał  powstać  k lub.  Później  były 
spotkania  przed  ważniejszymi  sesjami,  jak  np.  przed  udziele
niem  Zarządowi  Miasta  absolu tor ium,  uchwaleniem  budżetu. 
K lu b  ma  na  celu  realizację  p rog ramu  ogłoszonego  przed 
wyborami.  Chcemy  spełnić  nasze  obietnice  w  ważnych  dla 
miasta  sprawach. 
Czym  czuje  się  pan  rozczarowany,  a  czym  mil e  zaskoczony 
w  połowie  kadencji  Rady  Miejskiej ? 
Jeżeli  chodzi  o  samą  Radę  to  bardzo  pozytywnym  zjawiskiem, 
jest  systematyczność  odbywanych  sesji  i  posiedzeń  komisji. 
Jeżeli  chodzi  o  rozczarowania,  to  g łównym  jest  zaskakiwanie 
samorządu  pewnymi  decyzjami  finansowymi  j ak  np.  wysokość 
subwencji  oświatowej.  Genera ln ie  na  zadania  zlecone  miastu 
przez  administrację  rządową  braku je  ś rodków  w  takiej  wielko
ści  w  jakiej  są  potrzebne.  Rozmawia ł:  Wojsław  Suchta 

W  związku  z  uruchomieniem  z  dniem  1  października  br. 
Działu Oczyszczania Miasta przy Zakładzie Usług Komunal
nych  i  Mieszkaniowych  przyjmiemy  następujących  pracow
ników: 

—  kierowców 
—  kierowców  mechaników 

—  pracowników  fizycznych 
Zgłoszenia  osobiste  i  informacje w godz.  7.30—14.30  w Za
kładzie  Usług  Komunalnych  i  Mieszkaniowych  w  Ustroniu 
ul. Konopnickiej  40  I p.  tel.  543500. 
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W  Gumnach  „expresówka" 
przetnie drogę z Cieszyna i pójdzie 
pod  nią, a w Ogrodzonej  zostanie 
wzniesiony  300metrowy  wia
dukt. Takie są plany dalszej budo
wy  dwupasmówki  Cieszyn 
—  Świętoszówka.  Roboty  ruszą 
najwcześniej w  1998  r.  Wszystko 

2  Gazeta  Ustrońska 

zależy  od  nakładów  z  budżetu 
centralnego. 

  *
Maszyny  Elektryczne  Celma 

SA  w  Cieszynie,  jako  pierwsza 
firma  w  naszym  regionie  otrzy
mała  prestiżowy  znak  jakości 
ISO  9001.  Było  to  w  czerwcu 
ub.  r.  W  lutym  do  grona  naj
lepszych dołączył Polifarb, a  ISO 
9002  otrzymał  skoczowski  Tek
sid. 

Od  ubiegłego  roku  młodzież 
z gminy  Zebrzydowice  rywalizuje 
w  spartakiadzie.  Rozgrywane  są 

konkurencje lekkoatletyczne  i gry 
zespołowe.  W  zawodach  startuje 
średnio  700  uczniów. 

Tradycyjną  imprezą  biegową 
organizowaną  w  Pogórzu  jest 
Cross  Świętojański,  który  odby
wa się zawsze pod koniec czerwca. 
Dotąd  zorganizowano  już  osiem 
imprez dla dzieci, młodzieży  i do
rosłych.  Chętnych  nigdy  nie  bra
kuje. 

Graniczna  rolada  słynie  już 
w całej Polsce. Można jej  posma
kować  podczas  Święta  Trzech 

Braci  organizowanego  w  Cieszy
nie  i  Czeskim  Cieszynie.  Ciasto 
liczy  ok.  50 m  i  sprzedawane  jest 
w małych kawałkach.  Rolada jest 
dziełem  cukierników  z  cieszyńs
kiego  motelu  Orbis. 

  *  * 
Po  raz  dwudziesty  odbyły  się 

w  Istebnej  posiady  przewodnic
kie,  które  są  organizowane 
w  Chacie  Kawuloków  zawsze 
w  rocznicę  śmierci  mistrza  Jana. 
To  już  20  lat  jak  opuścił  swoje 
gronie. 

(nik) 



Jak podaje Rejonowe Biuro Pracy w Cieszynie, 31 sierpnia w naszym 
rejonie było 4656 bezrobotnych  w tym  3307 kobiet. W Ustroniu  liczba 
bezrobotnych  maleje  i  było  ich  347  w  tym  229  kobiet.  Powyżej  12 
miesięcy bez pracy pozostaje w naszym mieście 77 osób (58 kobiet), bez 
prawa  do  zasiłku  jest  97  bezrobotnych  (64  kobiet).  W  sierpniu 
z Ustronia  zarejestrowało się w RBP  w Cieszynie 37 bezrobotnych  (21 
kobiet),  zaś pracę  podjęło  15 osób  (5 kobiet)  zarejestrowanych  ustro
niaków.  Wśród  tegorocznych  absolwentów  mamy  11 bezrobotnych  (7 
kobiet). Dla przykładu  w Cieszynie jest  1138 bezrobotnych, Goleszowie 
302, Haźlachu  252, Dębowcu  134, Skoczowie 969 w tym w mieście 650, 
Strumieniu  359 w tym  w mieście  129, Chybiu  292, Brennej 319, Wiśle 
260, Istebnej 284. W stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych najmniej 
kobiet  bez  pracy  jest  w  Wiśle  —  50%,  następnie  w  Ustroniu  66%, 
Istebnej,  Brennej  i  Goleszowie  po  69%,  zaś  najwięcej w  Strumieniu 
— 81%  i Skoczowie  — 78%  i Chybiu  —  76%. 

r  *  ær 
Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 

31 sierpnia  1996  r. 
Beata  Gomola,  Ustroń  i Krzysztof  Turoń,  Wisła 
Sylwia Brzezina,  Ustroń  i Jan  Ryś,  Ustroń 

7 września  1996  r. 
Agnieszka  Dyszak,  Zabierzów  i Piotr  Szafarz,  Ustroń 
Grażyna Niedziela,  Rybnik  i Adam Grzybczyk,  Rybnik 
Joanna  Żmuda,  Ustroń  i Marek  Bujok,  Ustroń 
Wiesława  Sztwiertnia,  Ustroń  i Waldemar Koziarek,  Mnich 

Ar   ćr 
Najlepsze  życzenia dla jubilatów: 

Wanda  Ligięza  ,  lat  85, ul.  Świerkowa  22 
Helena  Pilch,  lat  85.  ul.  Belwederska  9 
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Pracownicy  Zieleni  Miejskiej  przystąpili  do  jesiennych  prac  na 
skwerach  i klombach  w ustrońskich  parkach.  Fot.  W.  Suchta 

Ci, którzy od  nas odeszli: 

Mart a  Cicha,  lat  89,  ul.  Jelenica  21 
Stanisław  Miech,  lat  62,  ul.  Wiklinowa  14 
Jadwiga Niemiec,  lat  74, Os.  Manhatan  1/2 

Ze zbiorów Muzeum 
W  oddziale  ustrońskiego 

muzeum  Zbiory  Marii  Skalic
kiej znajduje się mosiężny  me
dal  „Z a  wasze  cierpnienia  na
sza  miłość"  —  Maximil ian 
Kolbe  —  Werk"  wykonany 
z  okazji  pięćdziesiątej  roczni
cy  wyzwolenia.  Autorem  jest 
Józef  Stasiński  z  Poznania, 
a w ustrońskich  zbiorach  znaj
dują  się dwa  takie  medale  po
darowane  przez  Aleksandra 
Widerę  i  Oswalda  Guziura. 

4.09.96 r. 
O  godz.  20.10  na  ul.  Granicznej 
podczas jazdy  zapalił polonez na
leżący  do  mieszkanki  Ustronia. 
Przyczyną  było zwarcie w instala
cji elektrycznej. Straty  oszacowa
no na  ok.  2500 zł. 

5.09.96 r. 
O  godz.  2.40  na  ul.  3  Maja  za
trzymano  znajdującego się w  sta
nie nietrzeźwym mieszkańca Jasie
nicy  kierującego  toyotą.  Wynik 
badania  alkometrem  —  2,31 
prom. Kierowca nie posiadał upra
wnień do prowadzenia  pojazdów. 

5.09.96 r. 
O godz. 7.00 zgłoszono  włamanie 
do sklepu na ul. Lipowskiej. Wła
mywacze po przecięciu  kłódek  za
bezpieczających  kratę  i  wyważe
niu  drzwi  na  zapleczu  sklepu  we
szli do  środka  i skradli:  kosmety
ki,  odzież,  papierosy,  wódkę  na 
łączną sumę ok. 5.000 zł. Śledztwo 
w  toku. 

5.09.96 r. 
O  godz.  16.30  na  ul.  3  Maja 
kierujący polonezem  mieszkaniec 
Iskrzyczyna  najechał  na  reklamy 
przy  stacji  CPN.  Jak  się  później 
okazało  kierowca  był  w  stanie 
nietrzeźwym  —  1,85  prom. 

5.09.96 r. 
O godz. 23.40 na ul. Daszyńskiego 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Zamarsk kierującego nysą. Wynik 
badania  alkometrem  —  1,84 
prom. Kierowca nie posiadał upra
wnień do  kierowania  pojazdami. 

6.09.96 r. 
O godz.  7.00 zgłoszono  włamanie 
do Szkoły Podstawowej nr 2, wła
mywacze po wybiciu okna dostali 
się do  środka  i splądrowali  kilka 
pomieszczeń.  Skradli  kamerę  vi
deo marki Panasonic oraz gotów
kę.  Straty  oszacowano  na  ok. 

3.000 zł. Policja zwraca  się z pro
śbą do wszystkich osób mogących 
udzielić jakichkolwiek  informacji 
o kontakt  osobisty lub telefonicz
ny.  Zapewniona  dyskrecja  i  ano
nimowość. 

6.09.96  r. 
O  godz.  10.30  zatrzymano  znaj
dującego się w stanie nietrzeźwym 
mieszkańca  Ustronia kierującego 
„maluchem".  Wynik  badania  al
kometrem  —  1,96  prom. 

6/7.09.96  r. 
W  nocy  uszkodzono  kilka  samo
chodów  zaparkowanych  na  os. 
Manhatan.  Wandale  oderwali  lu
sterka  boczne. 

7.09.96  r. 
O  godz.  13.40 z klatki  schodowej 
jednego  z  bloków  na  os.  Man
hatan  skradziono  rower  marki 
Stecea  wartości  ok.  520 zł. 

7.09.96  r. 
O godz.  16.00 na ul. Skoczowskiej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkańca 
Skoczowa  kierującego  fiatem 
126p. Wynik badania alkometrem 
— 0,70  prom. 

8.09.96  r. 
O  godz.  3.20  zatrzymano  znaj
dującego się w stanie nietrzeźwym 
mieszkańca  Rybnika  kierującego 
BMW.  Wynik  badania  alkomet
rem  —  1,19  prom. 

8.09.96  r. 
Między  godziną  10.00  a  12.00 
skradziono  z  bloku  na  os.  Man
hatan  rower  górski  marki  Magie 
wartości  ok.  800 zł. 

9.09.96  r. 
O  godz.  7.30  w  Ustroniu  Niero
dzimiu, na skrzyżowaniu  ulic Ka
towickiej i Kreta kierujący żukiem 
mieszkaniec  Wisły  zajechał drogę 
mieszkańcowi  Koniakowa  jadą
cemu VW golfem. Sprawcę kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
250 zł. 

4.09.  —  Kontrola posesji prywa
tnych  przy  ul.  Szpitalnej. 
W dwóch przypadkach  nakazano 
uprzątnięcie  terenu. 

Rekontrola zaleceń porządko
wych na ul. Brody  i Sanatoryjnej. 

5.09.  —  Kontrola  porządkowa 
na ul. Źródlanej. W kilku  przypa
dkach nakazano przycięcie gałęzi. 
Uwaga! Straż Miejska  przypomi
na,  że  przycinanie  wystających 
krzewów  i  drzewek  mogących 
utrudnić  ruch  drogowy  jest  obo
wiązkiem  właścicieli  posesji. 

6.09.  —  Na  Polanie  zatrzymano 
nietrzeźwego kierowcę i odwiezio
no na  policję. Wynik  badania  al
kometrem  1,96  prom. 

7/8.09.  —  Stałe  patrole  mające 
na  celu  kontrolę  poziomu  wód 
w  potokach.  Współpraca  z  nad
leśnictwem i strażą  pożarną  w ak
cji  przeciwpowodziowej. 

9.09.  —  Nakazano  opuszczenie 
targowiska  i  ukarano  mandatem 
w wysokości 20 zł obywatela Rosji 
za  nielegalny  handel  materiałami 
pirotechnicznymi. 
—  Kontrola  wałów  ochronnych 
Wisły  i  poziomu  wody  w  poto
kach  na  terenie  Dobki. 

11.09.  —  Kontrola  zezwoleń  na 
postawienie  tablic  reklamowych 
w  Ustroniu.  W  dwóch  przypad
kach  nakazano  uregulowanie 
formalności  w  Urzędzie  Miej
skim. 

(mn) 
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PO EZ J A W O B RAZAC H 
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romantyczne,  ale  też  krzyczące  wewnętrznym  bólem  i  buntem, 
stały  się  inspiracją  d la  poe tów  naszego  regionu.  W  związku 
z  tym  w  Ustroniu  gościliśmy  Karo l inę  Augustyniak,  Beatę 
Kal ińską,  Emil ię  Michalską,  Beatę  SabathRozmus,  Joannę 
Surzycką, Teresę  Waszut  i Annę  Więzik  oraz  Tomasza  G o ł ą ba 
i  Kazimierza  J.  Węgrzyna. 
Stefania  Bojda  nie  lubi  mówić  o  sobie  i  wyznała,  że  czuje  się 
z a ż e n o w a na  tak  l iczną  pub l i cznośc ią.  Pow i ta ła  wszystk ich 
miłośników  poezji  i  malars twa,  swoich  bliskich,  przyjaciół, 
znajomych  i  tych,  których  widzi  po  raz  pierwszy. 
—  Literatur a  zawsze  była  inspiracją  do  powstania  obrazów, 
muzyki —  powiedziała.  —  Tym  razem obrazy skłoniły  poetów  do 
pisania. Ogromnie  się z  tego cieszę  i dziękuję wszystkim  autorom. 

Poeci  dzielili  się  ref leksjami  związanymi  z  obrazami  Stefanii 
Bojdy,  wyjaśniali  d laczego  akurat  ten,  a  nie  inny  ich  zainter
esował,  a  następnie  recytowali  swoje  wiersze.  Wernisaż  był 
bardzo  interesujący, a wieczór  z poezją  i malarstwem  stał  się dla 
wielu  osób  okazją  do  rozważenia  sposobu  przekazywania  treści 
za  pomocą  słowa  lub  pędzla. 

Z  okazji  wystawy  wydano  także  tomik  poezji  zatytułowany 
„Tobi e dedyku ję", k tórego  mot tem  jest myśl  Leonarda  da  Vinci 
„Ma lars two  milczącą  poez ją".  Zawiera  reprodukcje  wszystkich 
zgromadzonych  prac  pani  Stefanii  oraz  inspirowane  obrazami 
wiersze. 

W  czasie  wernisażu  zapytaliśmy  poetów,  co  takiego  znaleźli 
w obrazach  Stefanii Bojdy, iż pod  ich wrażeniem  powstały  wiersze. 

Beata  RozmusSabath:  —  Ko lory,  marzenia,  fantaz je, a  przede 
wszystkim  serce.  Obrazy  są  pełne  poezji  i  to  właśnie  takiej,  do 
której  staram  się  dążyć  —  ciepłej  i  serdecznej. 
Beata  Kalińska:  —  Bardzo  mi  odpowiada  styl  i  nast rój  tych 
obrazów.  Pani  Stefania  była  moją  dawną  nauczycielką  plastyki 
i jej  twórczość  interesowała  mnie  od  dawna.  Jestem  biologiem, 
a  w tych pracach  znakomicie  po łączone zostały  poezja z  przyro
dą. Kazimierz J. Węgrzyn: —  U  pani  Stefanii jest dużo  przyrody. 
Ja  słowem,  a  ona  przez  obraz  budu je  psychologię  człowieka  za 
pomocą  natury.  Przyroda  związana  z  refleksją  stała  się  łącz
nikiem  między  nami. 
Anna  Więzik:  —  Niestety  wszędzie  się  doszuku ję  filozofii, 
a  niezbyt  dobrze  się  z  tym  żyje.  Jednak  w  malarstwie  pani 
Stefanii jest  tyle radości  i ciepła,  że nawet  w  filozofii   przemijania 
dopatrzy łam  się  czegoś  pozytywnego.  Pomyśla łam,  że  my 
malu jemy  swoje  życie  i  im  ono  jest  jaśniejsze,  tym  piękniejszy 
będzie  finał. 

Pani  Stefania  została  niemalże  obsypana  kwiatami,  uścis
kami,  gartulacjami,  życzeniami.  Cały  czas  otaczał  ją  krąg 
przyjaciół  i  mi łośników  jej  sztuki.  Uda ło  nam  się  jednak 
poprosić  o  kilk a  słów  na  temat  wernisażu  i własnej  twórczości. 
Jak  się  pani  czuje jak o  artystka,  której   prace  stały  się  inspiracją 
dla  innych  twórców? 
Nie  spodziewałem  się  tego,  ale  jest  mi  bardzo  miło.  Należę  do 
osób  nieśmiałych  i byłam  bardzo  zażenowana,  gdy  zobaczyłam 
il u przyszło gości. Wolę w zaciszu  pracować pędzlem, choć zdaję 
sobie  sprawę,  że  tego  rodza ju  imprezy  muszą  się  odbywać  od 
czasu  do  czasu. 
Pani  obrazy  stały  się  inspiracją  dla  poetów,  a co  panią  inspiruje? 
Kiedyś  bardzo  dużo  chodzi łam  z  plecakiem,  świadczy  o  tym 
zdjęcie zamieszczone  w  tomiku. Podpat rywa łam  przyrodę i  stała 
się ona  dla mnie bardzo  bliska. W  swoich  pracach  staram  się  coś 
z  niej  utrwalić,  przekazać.  Sporo  pro jek tów,  szkiców  powstaje 
w  ciszy  Beskidu  przez  podpat rywan ie  nawet  najprostszego 
korzenia,  gałązki,  liści.  Jeśli  obrazy  na  chwilę  zatrzymają 
odbiorcę,  zrodzą  refleksję, przywołają  wspomnienia,  to  spełnią 

swoją  rolę.  Monik a  Niemiec 

Fot.  L.  Szkaradnik 

Joanna  Surzycka 

„Beskidy "   (obraz  —  „M iodop i tne  ule"  olej,  1995) 

kocham  twoje  beskidzkie  pejzaże 
łagodność  wierchów 
słodycz  polanek 
p iękno  zachodów 
miodopi tność  uli 
i  nimi  właśnie  smuteczki  tulisz! 

ZALAŁ O  P I W N I C E 
Od  5  do  11  września  spadło  w  Ustroniu  134,5  mm  wody. 

Największe  nasilenie  opadów  zano towano  w  sobotę  i  niedzielę. 
Od  godz.  8.00  rano  do  1.00  w  nocy  następnego  dnia  zarejest
rowano  73,8  mm.  Opady  praktycznie  ustały  9 września.  W  po
niedziałek  ustroniacy nie musieli  się już obawiać  o swój  dobytek. 
Pozostały  do  osuszenia  zalane  piwnice. 

N a  pos terunku  energetycznym  w  Ust ron iu  dowiedzieliśmy 
się,  że  żadna  sieć  elektryczna  nie  została  zerwana,  ale  w  nie
których  budynkach  z  powodu  zalania  przepali ły  się  bezpiecz
niki .  Dyżurowała  straż  miejska  kont ro lu jąc  poziom  wody 
w  potokach  i  p rzekazu jąc  in formacje  odpowiednim  służbom. 
Policja  również  ot rzymała  ki lk a  zgłoszeń  od  mieszkańców 
Ustronia  i  przekazała  j e  straży  pożarnej. 

Ni e  było  sygnałów  o  wypadkach  zagrażających  życiu  ludzi, 
choć  w  Dobce  sytuacja  wyglądała  bardzo  groźnie  i  zmusiła 
miszkańców  do  of iarnej  walki  z  żywiołem.  W  całym  mieście 
zagrożone  były  niżej  po łożone  domy,  wiele  piwnic  zostało 
zalanych. 

D o  środy,  11  września,  burmistrzowie  Kazimierz  Hanus 
i Tadeusz  D u da  kierowali  działaniami  Komi te tu  Powodziowe
go.  Prawdopodobn ie  nie  do  wszystkich  potrzebujących  udało 
się dotrzeć, jednak  na jbardz iej newralgiczne  miejsca  były  kont
rolowane.  Tadeusz  D u da  powiedział  nam,  że  podziękowania 

4  Gazeta  Ustrońska 

należą  się  Państwowej  i  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  Straży 
Miejskiej, Nadleśnictwu,  firmie  , ,Dromex"  oraz  mieszkańcom, 
którzy  ratowali  nie  ty lko  swój  dobytek,  ale  pomagali  także 
sąsiadom  i  zna jomym.  W  tej  chwili  miasto  szacuje  straty 
spowodowane  wylewami,  przyznać  t rzeba  jednak,  że w  porów
naniu  z  innymi  okolicznymi  gminami  będą  one  wielkie. 

Lepiej  jednak  zapobiegać  niż  walczyć  z  powodz ią,  dlatego, 
apeluje  się  do  mieszkańców,  by  w  miarę  możliwości  przeciw
działali  zagrożeniom. 

Fot.  W.  Suchta 
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SZANS A 
DL A 

R O L N I K O W 

Fot.  W.  Suchta 

Po przerwie od  1950 r. zostaną  przywrócone 
w Polsce  Izby Rolnicze — jednostki Samorządu 
Rolniczego. 

Członkami  samorządu  rolniczego  są  rolnicy 
płacący podatek gruntowy, płatnicy podatku  do
chodowego z działów  specjalnych produkcji  rol
nej oraz  członkowie  rolniczych  spółdzielni  pro
dukcyjnych posiadających wkłady  gruntowe. 

Izba rolnicza działa na  terenie  województwa. 

Jakie  są  CELE  IZBY  ROLNICZEJ? 
—  reprezentacja  rolników  wobec  władz, 
—  pomoc  w  zbycie  produktów  i  płodów  rol

nych, 
—  doradztwo  rolnicze, 
—  rozwijanie  infrastruktury  wsi  i  rolnictwa, 
—  promocja  eksportu  produktów  rolnych. 

KTO  MA  PRAWO  GŁOSOWAĆ 
I  KANDYDOWAĆ? 

Prawo  głosu  mają  zarówno  mężowie jak  i żony 
wspólnie prowadzący  gospodarstwo  rolne. 

WYBORCO! 
Sprawdź w Urzędzie  Gminy  czy Twoje nazwis
ko  figuruje w spisie  wyborców. 

Nowoczesne,  demokratyczne  państwo  musi  dbać  o  interesy 
narodu,  w  którym  konsumenci  są  zawsze  grupą  większą  niż 
producenci. Bywa więc, że działania  administracji  rządowej np. 
import  żywności,  nie  są  korzystne  dla  rodzimego  rolnictwa. 
Nieuchronne  wejście  do  Unii  Europejskiej  przyniesie  nowe 
problemy  dla  naszego  mniej  konkurencyjnego  rynku  rolnego. 
Te  i  wiele  innych  przykładów  świadczą  o  potrzebie  ochrony 
interesów polskich rolników na szczeblu lokalnym i ogólnopols
kim w oparciu  o ustawowe  uregulowania. Taką  właśnie szansę 
daje naszym  rolnikom  —  Ustawa  o  Izbach  Rolniczych. 

Rolnicy zorganizowani  we własnym, niezależnym  samorządzie 
rolniczym  — w izbach  rolniczych  mają  prawo  i  mogą: 

występować  do  organów  administracji  rządowej  i  samo
rządu terytorialnego z inicjatywą  w zakresie regulacji praw
nych, 
opiniować  projekty  ustaw  i  innych  aktów  prawnych  doty
czących  rolnictwa  i gospodarki  żywnościowej, 
sporządzać analizy, oceny, opinie  i wnioski z zakresu produk
cji  rolnej  oraz  rynku  rolnego  i  przedstawiać  je  organom 
administracji  rządowej i  samorządu  terytorialnego, 

—  prowadzić działania  na  rzecz tworzenia  rynku  rolnego  oraz 
poprawy  warunków  zbytu  płodów  i produktów  rolnych, 

—  prowadzić  analizy  kosztów  i opłacalności  produkcji  rolnej, 
gromadzić,  przetwarzać  i korzystać  z informacji  gospodar
czych  na  potrzeby  producentów  rolnych, 
korzystać  z  doradztwa  rolniczego  w  zakresie  działalności 
rolniczej,  wiejskiego  gospodarstwa  domowego  oraz  uzys
kiwania  przez  rolników  dodatkowych  dochodów, 
podejmować  działania  na  rzecz  rozwoju  infrastruktury 
rolnictwa  i wsi  oraz  poprawy  struktury  agrarnej, 

—  podnosić  kwalifikacje osób  zatrudnionych  w  rolnictwie, 
działać  na  rzecz  podnoszenia  jakości  środków  i  urządzeń 
stosowanych  w działalności  rolniczej oraz na rzecz poprawy 
warunków  pracy  i bezpieczeństwa  w  rolnictwie, 
współdziałać  z jednostkami  prowadzącymi  szkoły  rolnicze, 
wspierać  ich  działalność,  inicjować  powstawanie  nowych 
szkół  i  zmian  w  programach  nauczania  oraz  współor
ganizować  praktyki, 

—  kształtować świadomość ekologiczną producentów  rolnych, 
—  inicjować działania mające na celu powoływanie  i wspieranie 

zrzeszeń  i stowarzyszeń  producentów  rolnych, 
—  promować  eksport  produktów  rolnych, 
—  rozwijać współpracę z zagranicznymi  organizacjami  produ

centów  rolnych, 
—  wykonywać zadania  zlecone z zakresu  administracji  rządo

wej,  itd. 

Wszystkie  te  działania  zabezpieczające  interesy  rolników  są 
możliwe,  ale  tylko poprzez  Izby  Rolnicze! 

I 



Zgodnie  z ustawą  z  dnia 
14 grudnia  1995 r. o  izbach 
rolniczych  i art.  52 ust.  1 tej 
ustawy  —  „utworzenie  iz
by rolniczej następuje, jeże
li w wyborach  wzięło  udział 
co  najmniej  20%  upraw
nionych  do  głosowania 
w  danym  województwie". 
Stąd  bardzo  ważną  sprawą 
jest  udział  uprawnionych 
osób  w  wyborach. 

Wybory  do  izb  rolni
czych  odbywają  się  w  gmi
nach  (miastach).  Miasto 
Ustroń  na  podstawie  ob
wieszczenia  Komisji  Woje
wódzkiej  w  BielskuBiałej 
z  dnia  23  sierpnia  1996 
roku  oraz Zarządzenia  Mi 
nistra  Rolnictwa  i  Gospo
darki  Żywnościowej  z  dnia 
25 kwietnia  1996 r. w  spra
wie trybu  przeprowadzenia 
pierwszych  wyborów  do  walnych  zgromadzeń  izb  rol
niczych  zostało  zakwalif ikowane  do  jednomandatowego 
okręgu  wyborczego  nr  49,  to  znaczy,  że z terenu  naszego 
miasta  wybierać  będziemy  jednego  delegata  spośród 
czterech  zgłoszonych  kandydatów. 

Okręgowa Komisja w Ustroniu  zarejestrowała  zgodnie ze 
wspomnianą  ustawą  czterech  kandydatów. 

Kandydatami  tymi  są: 

—  Jan Drózd  lat  34, 
wykształcenie  średnie,  zawód  —  techn.  roln. 
zam.  Ustroń,  ul.  Skoczowska  4 
Okręg  Wyborczy  nr  49 

—  Jan Lazar   lat  49, 
wykształcenie  średnie,  zawód  —  techn.  roln. 
zam.  Ustroń,  ul.  Lipowska  53 
Okręg  Wyborczy  nr  49 

—  Jerzy  Śliwka  lat  44, 
wykształcenie  średnie,  zawód  —  rolnik 
zam.  Ustroń,  ul.  Polańska  32 
Okręg  Wyborczy  nr  49 

Władysław  Zieliński  lat  44, 
wykształcenie  zawodowe,  zawód 
zam.  Ustroń,  ul.  Łączna  48 
Okręg  Wyborczy  nr  49 

elektryk 

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

Miasto  Ustroń  uchwałą  Okręgowej  Komisji  podzielone  zo
stało  na  cztery  Obwody  Wyborcze  tj.: 
1.  Obwód  Wyborczy  nr  1 Ustroń  Polana 
2.  Obwód  Wyborczy  nr  2  Ustroń  Centrum  i  Hermanice 
3.  Obwód  Wyborczy  nr  3 Ustroń  Lipowiec 
4.  Obwód  Wyborczy  nr  4  Ustroń  Nierodzim 
Szczegółowy  podział  z  podaniem  granic  na  obwody  zostanie 
podany  poprzez  obwieszczenia,  które  zostaną  rozplakatowane 
na  terenie  miasta  na  tablicach  ogłoszeń. 

Siedzibami  lokali wyborczych,  tam  gdzie 29 września  1996 r. 
od  godz.  8.00  do  20.00  będzie  wybierany  delegat  z  terenu 
naszego  miasta  są  następujące  obiekty: 
1.  Szkoła  Podstawowa  nr  3 w  UstroniuPolanie 
Obwód  Wyborczy  nr  1 
2.  Szkoła  Podstawowa  nr  2 w  UstroniuCentrum 
Obwód  Wyborczy  nr  2 
3.  Dom  Strażaka  w  UstroniuLipowcu 
Obwód  Wyborczy  nr  3 
4.  Szkoła  Podstawowa  nr  6 w  UstroniuNierodzimiu 
Obwód  Wyborczy  nr  4 

Gmina 

Okręg wyborczy  nr  jednomandatowy 

Kart a do  głosowania 
w  pierwszych  wyborach 

do  Walnego  Zgromadzenia  Izby  Rolniczej 

w  województwie 

Kandydaci  na członków Walnego Zgromadzenia  Izby Rolniczej w wo

jewództwie 

1
(nazwisko,  imię —  imiona) 

2

3

4

5

6
Informacja  (na  karcie do  głosowania  w okręgu  jednomadatowym) 
Głosować można nie więcej niż na  jednego kandydata,  stawiając znak 
„x "  w  kratce  z  prawej  strony  po  nazwisku  i  imieniu  kandydata. 
Postawienie  znaku  „x "  w  więcej niż  jednej  kratce  lub  niepostawienie 
znaku  „x "  w żadnej kratce  powoduje nieważność  głosu. 

I I 



BAWI Ł  NAS  DANIEC 
Do  ostatniego  miejsca  wypełnił  się  ustroński  amfiteatr  pod

czas występu  Marcina  Dańca.  Mim o  siąpiącego deszczu nikt  nie 
opuszczał  widowni,  artysta  zaś  co  chwilę  prezentował  inną 
monologującą  postać.  Mogliśmy  poznać  punkt  widzenia  na 
współczesną  Polskę,  i  faceta  spod  budki  z  piwem,  i  krakows
kiego  intelektualisty.  Wszystko  przyprawione  stałym  żywym 
kontaktem  z publicznością,  przekomarzaniem  się  z  muzykami. 
M . Daniec dał  się poznać  również jako  zapalony  kibic  piłkarski. 
Przed  ustrońskim  występem  odwiedził  na  obozie  w  Wiśle 
reprezentację  Polski  w  piłce  nożnej  i  zaprosił  futbolistów  na 
swój występ.  Zjawil i  się w  komplecie.  Oczywiście  udział  w  kon
cercie nie poprawił  umiejętności naszych  piłkarzy  o czym  można 
się  było  przekonać  podczas  przegranego  meczu  z  Niemcami.  Fot.  W.  Suchta 

W  związku  z  relacją  z  27  sesji  RM  zamieszczoną  w  GU  37/96, 
chciałabym  uzupełnić  mą  wypowiedź  przedstawioną  podczas dyskusji 
na temat przejęcia przez samorząd Prażakówki. W GU pominięty został 
najbardziej istotny  fragment  mojej wypowiedzi.  Fakt  że nasza  gmina 
może nie kupić w tym roku  Prażakówki, nie jest jednoznaczny z wrogim 
stanowiskiem  wobec kultury. Zakup  ten na pewno jest uzasadniony  ze 
względu na tradycję i rolę jaką  odegrał ten budynek w dziejach Ustronia. 
Jednak  podstawowym  czynnikiem, który decyduje o możliwości  zaku
pu, jest budżet miasta. Wszyscy wiemy, że sytuacja finansowa gminy jest 
trudna,  być może  trzeba  będzie  zrezygnować  z  rozpoczęcia  planowa
nych  na  rok  bieżący  inwestycji.  Dlatego na  sesji  zadałam  pytanie,  czy 
mamy pieniądze na zakup, utrzymanie  i remont Prażakówki.  Uważam, 
że kupować można tylko wtedy jeżeli ma się na to środki. W przeciwnym 
wypadku decyzja o przejęciu tego budynku  może przynieść więcej strat, 
gdyż nie będzie nas stać na wykonanie niezbędnych  remontów.  Na  tak 
sformułowane  pytanie  nie  otrzymałam  odpowiedzi  od  władz  miasta. 
Ponadto  uważam,  że  podejmowanie  uchwał  przez  Radę  Miejską, 
których  realizacja nie  będzie możliwa,  przyczynia  się do  powstawania 
niekorzystnych  opinii  o  samorządzie  Ustronia. 

radna  Irena  Pawelec 

KONKUR S  GWAROW Y 
Pierwszy wielki  konkurs  ze znajomości gwary  Śląska  Cieszyńskiego 

odbędzie  się  w  dwóch  turach  —  5  i  12  października  o  godz.  10.00 
w  Miejskim  Domu  Kultury  w  Skoczowie.  Swe  prace  zgłosiło  45 
mieszkańców  obu  stron  Olzy,  w  tym  również  ustroniacy.  Popisy 
gwarowe oceniać będą językoznawcy Uniwersytetu Śląskiego i Ostraws
kiego. Dziesięć najlepszych  opracowań  zostanie  zaprezentowane  pod
czas  finału,  który  odbędzie  się  26  października  o  godz.  16.00  w  sali 
widowiskowej UŚ  w Cieszynie.  Finał  połączony  zostanie  z występami 
zespołów  folklorystycznych.  Organizatorzy  mają  nadzieję,  że  podczas 
wszystkich  przesłuchań  widownia  wypełni  się  miłośnikami  gwary 
cieszyńskiej. 

UWAGA  MIESZKAŃC Y 
Urząd  Miejski  uprzejmie  informuje,  że  z  dniem  1  października  br. 

nastąpi  zmiana  harmonogramu  wywozu  odpadów  komunalnych 
(śmieci). 
Wywóz  odpadów  komunalnych  i  surowców  wtórnych  z  kontenerów 
przejmie  Zakład  Usług  Komunalnych  i  Mieszkaniowych  Ustroń,  ul. 
Konopnickiej 40,  tel.  543500. 
Szczegóły  w następnym  wydaniu  „Gazety  Ustrońskiej"  i na  tablicach 
ogłoszeniowych. 
Jednocześnie informujemy, że ZUKiM  oferuje wywóz odpadów  komu
nalnych  od  podmiotów  gospodarczych  po  konkurencyjnych  cenach. 
Zgłoszenia  prosimy  kierować  pod  wyżej podany  adres. 

KOMUNIKA T 
Terenowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  w Cieszynie, w związ

ku  z powstaniem  zagrożenia  powodziowego  i znacznie  podniesionym 
poziomem  wód  gruntowych,  zaleca  właścicielom  studzien  wody pitnej 
ich czyszczenie  i dezynfekcję. Wodę  czerpaną  z tych  ujęć wody  należy 
spożywać  tylko po  przegotowaniu. 

JESIENNA 
ZBIÓRK A  ZŁOMU 

Urząd  Miejski  w  Ustroniu  zawiadamia  miesz
kańców Ustronia, że we wrześniu  i październiku 
odbędzie się jesienna zbiórka  złomu. 
1.  Podajemy  terminy  wystawiania  złomu: 

LIPOWIE C 

NIERODZI M 

HERMANIC E 

GOJE 

ZAWODZI E  DOLNE 
I   GÓRNE 
CENTRUM 

JELENICA ,  BRZEGI , 
PONIWIE C 

POLANA , 
JASZOWIE C 

—  2324 WRZEŚNIA  (poniedz.,  wtorek) 

—  2526 WRZEŚNIA  (środa,  czwartek) 

—  2728 WRZEŚNIA  (piątek,  sobota) 

—  12 PAŹDZIERNIK A  (wtorek,  środa) 

—  34 PAŹDZIERNIK A  (czwartek,  piątek) 

—  89 PAŹDZIERNIK A  (wtorek,  środa) 

—  1011 PAŹDZIERNIK A (czwartek, piątek) 

—  1516 PAŹDZIERNIK A  (wtorek, środa) 

2.  Złom musi  być dostarczony do drogi  w miejscach, gdzie  swobodnie 
może dojechać  samochód  ciężarowy. 

3.  Informujemy, że obsługujący akcję nie będą pomagali  w wyciąganiu 
złomu  z piwnic,  z szop  itd. 

4.  U  W  A  G  A  !  Dodatkowo  informujemy,  że  mieszkańcy  którzy 
wystawią złom po ustalonym terminie, będą musieli za wywóz złomu 
zapłacić. 

5.  Przy bardzo niekorzystnych  warunkach  pogodowych  terminy  zbió
rki  mogą  ulec przesunięciu.  Prosimy  wtedy  o śledzenie ogłoszeń  na 
tablicach. 

6.  Prosimy  o  dostosowanie  się  do  w/w  wskazówek,  aby  zbiórka 
przebiegała  sprawnie. 

7.  Informacje i zapytania można kierować do skupu złomu  Ustroń, ul. 
Fabryczna  7,  tel.  544037  lub  Wydziału  Ochrony  Środowiska  tel. 
543479 

a 
tźfśfi
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Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Podciśnieniowe czyszczenie  dywanów, 
tapicerki  meblowej  i  samochodowej. 
Tel.  543839. 

HALOTAX I  Ustroń,  konkurencyjne 
ceny,  karta  stałego  klienta, Tel. 
542198. 

Skórzany  komplet  wypoczynkowy 
w dobrym  stanie  tanio  sprzedam.  Tel. 
543222. 

Zatrudnię  barmana  lub  barmankę 
i  discjockeya.  Ustroń,  tel.  542364, 
543372 do  godz.  16.00. 

Szukam  opiekunki  do dziecka.  Tel. 
543473,  pon.czw.  po  godz.  17.00. 

Tanio  korepetycje  —  konwersacja 
z angielskiego.  Tel.  543188. 

Tanio  sprzedam  jałówkę  cielną. 
Ustroń,  ul.  Skoczowska  123. 

Sprzedam parcelę 0,96 ha w okolicy os. 
Manhatan  przy powstającej obwodni
cy.  Robert  Husar,  Trzyniec 73961,  ul. 
Leśni  615,  tel.  659  22998. 

St?4 AUTO  KOMI S  BAR  ^ 
USTR0ŃP0LANA ,  ul .  Wiślańsk a  41,  tel .  544222 

PROWADZI  SPRZEDAŻ  RATALNĄ 

S A M O C H O D Ó W  CIĘŻAROWYCH  W SYSTEMIE  P.T.S. 

(suma  odsetek  w skali  roku  14,5%) 

Z A Ł A T W I A M Y  WSZELKIE  FORMALNOŚCI 

Z  UZYSKANIEM  NISKOOPROCENTOWANYCH  KREDYTÓW 

(odsetki w  skali rocznej 11,5% oraz 15,5% w zależności  od typu  samochodu) 

Nieodpłatnie  przyjmujemy  oferty  na  sprzedaż  wszelkich  pojazdów. 

7A PD AC7A M V   0,1 Poniedziałku d0 soboty w godi. 9.00—18.00, 
æ ^ \ r n H O £ r \ I V I  T  niedziela 13.00—18.00 

PODZIĘKOWANI E 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  dziękuje  panu  Henrykowi  Kani, 

właścicielowi  Zakładów  Przetwórstwa  Mięsnego  za sfinansowanie 
następujących  przedsięwzięć: 
—  występ  estradowy  dla  dzieci  „Tajemnice czarodziejskiej  różdżki" 
—  słodycze  dla  dzieci  na spotkanie  laureatów  międzynarodowych 

konkursów  plastycznych, 
—  poczęstunek  na  wernisażu  wystawy  malarstwa  St.  Bojdy. 

Do  21  wrześn i a  —  ap tek a  na  os .  M a n h a t a n . 
21—28  wrześn i a  —  ap tek a  Elb a  prz y  ul .  Cieszyńskiej . 
Przejęci e  dyżur u  nas tępu j e  o godz .  8.00. 

29  września  o  godz.  10.00  w  Szkole 
Podstawowej   nr 2 odbędzie  się  uroczyste 
pasowanie  uczniów  kl . I  i 20Iecie  szkoły 
połączone  z  festynem. 

Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
ul. Hutnicza  3,  teł.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczkowie. 
Wystawy  czasowe: 
—  „Suknia  cieszyńska". 
—  Pszczelarstwo  w Ustroniu  —  wystawa  dożynkowa. 
—  Malarstwo  Stefanii  Bojdy  z  Cieszyna. 
Muzeum  czynne  we  wtorki  9—16,  od środy  do piątku  w godz. 
9.00—14.00,  soboty i niedziele  9.00—13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3 Maja  68,  tel.  542996 
czynny  we wtorki  i czwartki  od  9—18,  środy i piątki  od  9—13. 

—  Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
„Beskidy  w twórczości  rodzinnej" —  R.  Demel,  Z.  DemelBąkosz, 
W.  Bąkosz. 

—  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej  —  dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze  zbiorów 
Marii  Skalickiej). 

Galeria Sztuki Współczesnej  na  „Gojach"  B&K  Heczkowie, 
ul.  Blaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 

Imprezy kulturalne 
Spotkanie z prof. Arture m Stojko z Akademii  Medycznej 
w Zabrzu na temat: „Apiterapia, jej stan obecny  i nadzieje 
na przyszłość." (pszczelarstwo w medycynie) —  Muzeum 
Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

Uroczysta sesja popularnonaukowa  Stowarzyszenia  Inż. 
i Techników  Przemysłu  Hutniczego  Oddział  w  Katowi
cach  —  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

20lecie  Szkoły  Podstawowej  nr  2 połączone  z  pasowa
niem  pierwszoklasistów.  Festyn  szkolny. 
Szkoła  Podstawowa  nr 2 

Będziemy  jeździć. 
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Fot.  W.  Suchta 

19.9.96  r. 
czwartek 
godz.  17.00 

28.9.96 
sobota 
godz.  10.00 

28.9.% 
sobota 
godz.  10.00 

Sport 
21.9.96  r. 
sobota 
godz.  15.00 

22.9.96  r. 
niedziela 
godz.  10.00 

 ul.  Sanatoryjna  7  (baseny) 

17—19.09.  godz.  16.00  ZBYT  WIELE 
godz.  19.00  PSYCHOPATA 

20—26.09.  godz.  16.00  WAMPIR  W  BROOKLYNIE 
godz.  19.00  CENA  NADZI E 

KIN O  NOCNE  19.9.96  —  22.00  TWISTER 

UWAGA:  Domy wczasowe , hotel e itp . —  afisze z programam i impre z odebra ć 
można bezpłatni e w  Centralne j  Informacj i Turystycznej , Rynek 2,  tal .  542653. 

Mecz  piłkarski o mistrzostwo  Ligi  Okręgowej: 
Kuźnia  Ustroń —  Skawa  Wadowice 

3.  Międzynarodowy  Marszobieg  na  Czantorię 995 
m  n.p.m.  z cyklu:  „Zdobyć  Mount  Everest". 



E
W  środę,  4  września,  głównymi  bohaterami  spotkania 

w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kużnictwa  były  dzieci  z  naszego 
regionu,  które  zdobyły  nagrody  i  wyróżnienia  na  między
narodowych  konkursach  plastycznych  w  Tokio  i  Dehli. 
Wszystkie  uczęszczały  na  zajęcia  prowadzone  przez  Stefanię 
Bojdę  i  jej  brata  Józefa  Golca.  Lidi a  Szkaradnik  przypo
mniała najważniejsze osiągnięcia  ich  wszechstronnej  działalno
ści kulturalnej, podkreślając szczególne zasługi w pracy pedago
gicznej z najmłodszymi artystami. Stefania Bojda  pogratulowa
ła dzieciom  wytrwałości  w solidnej pracy.  Podziękowała  także 
rodzicom  i  dziadkom  za  wspieranie  pociech  i  dowożenie  na 
zajęcia. Józef  Golec,  mieszkający  na  stałe  w  Sopocie  również 
przyjechał  do  Ustronia,  by  móc  wręczyć  dzieciom  medale 
i  dyplomy. 
—Cieszę  się  razem  z  wami  —  powiedział.  —  To  co  zrobiliście 
dowodzi,  że  na  Śląsku  Cieszyńskim  są  bardzo  utalentowane 
dzieci, mogące z powodzeniem konkurować z rówieśnikami z tak 
zwanych stolic kulturalnych . Mam nadzieję, że wyróżnienia będą 
bodźcem  do dalszej  pracy. 

W  konkursie  zorganizowanym  w Tokio  wzięły  udział  dzieci 
z  75  krajów  reprezentujące  wszystkie  kontynenty.  Przyznano 

Laureaci  konkursu.  Fot.  W. Suchta 

Zespół  „Spod  Równicy".  Fot.  W.  Suchta 

110  Super  Złotych  Medali,  z  których  jeden  przypadł  Anecie 
Żwak  z  Ustronia. 
Młodzi  ustrońscy plastycy ponadto zdobyli: Beata  Bażanowska 
—  złoty  medal,  Aleksandra  Sikora  i  Katarzyna  Szkaradnik 
— medale  brązowe. 

Po  części  oficjalnej  dzieci  wraz  ze  swymi  nauczycielami 
ustawiły  się  do  pamiątkowego  zdjęcia.  Utalentowanych  mło
dych plastyków mamy w regionie tak wielu, że ledwo mieścili się 
w kadrze. W końcu błysnęły flesze i rodzinne albumy  wzbogaci
ły  się  o  miłą  pamiątkę.  Sympatyczną  uroczystość  uświetnił 
występ  innych  zdolnych  artystów  z  zespołu  „Spod  Równicy". 
Zaprezentowali  znany  ustroniakom  repertuar,  który  bardzo 
spodobał  się  gościom  spoza  naszego  miasta.  Dzieci  musiały 
wykazać się zwinnością, gdyż sale Muzeum  są trochę zbyt ciasne 
na  skoczne,  góralskie  tańce. 

Zapytaliśmy  Stefanię  Bojdę,  jak  udaje  jej  się  kierować 
twórczością  dzieci,  nie  ograniczając jej  jednocześnie. 
—  Małe  dzieci  są  pełne  inwencji,  pomysłów.  Nie  mają  żadnych 
zahamowań,  są  spontaniczne  w swojej   twórczości.  To  jest  chyba 
najważniejsze, że malują i rysują bez oporów. Bogactwo postrzega
nia  i  wyrażania  emocji,  uczuć  czyni  pracę  z  nimi  niezwykle 
interesującą. Mój  wpływ na  dziecięce malowanie, rysowanie ograni
cza  się  do  delikatnego  kierowania.  W  jaki ś  sposób  je  inspiruję, 
podsuwam tematy, jednak unikam ingerencji w sam akt tworzenia. 

(mn) 

POBABA 
Na wsi cieszyńskiej zajęć gospodarczych  nigdy nie  brakowa

ło.  Praca  na  roli,  podobnie  jak  na  innych  terenach,  związana 
była  z  odwiecznym  cyklem  przyrody.  Ale  tu  na  naszej  ziemi 
większy  trud  i  częstszy  niedostatek  wynikały  z  chłodnego 
i wilgotnego  klimatu,  nieurodzajnych,  skalistych  gleb i  corocz
nych  wylewów  rzeki  Wisły  i jej  dopływów. 

Jednak  praca  i  jej  efekty  były  przez  wieki  wyznacznikiem 
wartości człowieka i istotą jego życia. Na  roli i w gospodarstwie 
wiejskim  trwała  ona  od  świtu  do  zmroku,  bo  jak  mówi 
przysłowie  „kt o  dłógo  lygo,  tego  chlyb  łodbiygo".  W  wielo
pokoleniowych  rodzinach  pracowali  wszyscy  —  od  dzieci 
począwszy  a  na  starzikach  skończywszy.  Było  jednak  wiele 
takich  zajęć, do  których  brakowało  rąk domowników  i  trzeba 
było iść po pomoc do  sąsiadów. Wiele prac na wsi nadal,  mimo 
znajomości prognozy pogody, wykonywanych jest w pośpiechu 
przed  deszczem,  a  wtedy  każda  dodatkowa  para  rąk  jest 
pożądana.  Prac  takich  możnaby  wymienić  sporo  a do  najważ
niejszych należały: koszenie i zwózka do stodół siana  i  zbóż oraz 
kopanie  ziemniaków. 

Gospodarze  w  niedziele  wykonywali  tylko  konieczne  prace 
— dojenie krów,  karmienie  zwierząt domowych,  bo jak  mówili 
„kt o  w  niedziele  jarmaczy,  tymu  ani  na  sól  nie  starczy".  Do 
wyjątków należały  tu  niektóre  prace  w  polu,  jak  na  przykład 
zwózka  suchego  siana  czy  zboża  przed  deszczem. 

Aby zdążyć z robotą  na czas gospodarz  lub gospodyni  nieraz 
szli  prosić  sąsiadów  o  pomoc.  Mówil i  wtedy:  „chciałach  was 
napytać  do  pumocy  przi  skludzaniu  pszynicy.  Szumne  latoś 
mómy  łobili  i  fajnie  uschło  w  móndelach,  szkoda  byłoby  go 
zamoczyć, a łod  Czantoryji żynóm  taki  czorne chmury, dyć ani 
sie nie  zobezdrzymy  a  bydzie  szudera". 

Sąsiedzi  w  takiej  sytuacji  nie  odmawiali  pomocy.  Nieraz 
widząc  pośpiech  gospodarzy  przy  zwózce,  szli  pomóc  sami 
z własnej  inicjatywy.  Pomoc  ta  zwana  „pobabą"  była  zawsze 
bezpłatna,  lecz  odwzajemniana  przy  nadarzającej  się  okazji. 
Wyraz „z pobaby" można  zapewne  tłumaczyć w ten  sposób, że 
najpierw pomoc  tą  uskuteczniały  wiejskie  kobiety,  czyli  baby. 
Potrzebująca  gospodyni  szła  po  sąsiadki,  by  pomogły  jej 
wykopać ziemniaki lub skubać pierze. Potem i mężczyźni zaczęli 
korzystać  z  tej  formy  pomocy  —  często  pomoc  ta  była 
spotykana  przy  budowie  domu.  W  każdym  przypadku  gos
podyni  przygotowywała  dla  wszystkich  pracujących  „Swaczy
nę"  lub jeśli  praca  trwała  dłużej,  to  również  obiad. 

Wspólna  praca  kilku  rodzin  jednoczyła  tych  ludzi  i  za
stępowała spotkania  towarzyskie,  gdyż była okazją do  wymiany 
zdań,  do  żartów,  a  nierzadko  wspólnego  śpiewu. 

Również  i  dziś,  mimo  powszechnej  opinii,  że  wszyscy  są 
zagonieni  i zapatrzeni  we własne  sprawy,  z pomocą  sąsiedzką 
można  się  spotkać  wielokrotnie  i  chyba  nieważne,  czy jest  to 
zachowanie dawnych  tradycji, czy po prostu  ludzka  życzliwość 
dla  innych. 

Lidi a  Szkaradnik 
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Fol.  W.  Suchta 

W  sobotę  7 września  odbył  się 
II   Makowski  Cross  Górski.  Wy
startowali  w nim  ustrońscy  kola
rze  skupieni  w sekcji  rowerów 
górskich TRS  „Siła"'i  doskonale 
zaprezentowali  w  tych  silnie  ob
sadzonych  zawodach.  Wśród  stu 
rywalizujących  zawodników 
ustroniacy  znaleźli  się  na  czoło
wych pozycjach.  Bezkonkurency
jne okazały się ustroński  zawodni
czki.  Na  liczącej  7,5  km  trasie 
zwyciężyła  Patrycja  Niemiec 
przed  Iwoną  Bojdą  (obie z TRS 
„Siła"  Ustroń).  W  kategorii  ju
niorów  równych  sobie  nie  miał 
Grzegorz  Czyż,  w  kategorii  open 
zwyciężył Daniel  Popień,  a  wśród 
weteranów  na wysokiej  trzeciej 
pozycji  uplasował  się  Mirosław 
Krzempek  (wszyscy  z TRS  „Siła" 
Ustroń). Mężczyźni  startowali  na 
trasie liczącej 15 km. Dodać  nale

ży,  ze w  czasie  rozgrywania 
crossu  panowały  fatalne warunki 
atmosferyczne.  Cały  czas  lal 
deszcz, a rozmiękła  trasa  wyma
gała  sporych  umiejętności  techni
cznych  od  startujących.  Ustroń
ska  sekcja  rowerów  górskich  ist
nieje pół roku, a jej zawodnicy zaj
mują coraz lepsze miejsca w zawo
dach  rozgrywanych  w naszym  re
gionie. 

ogłasza zapisy na rok 
szkolny  1996/97  w 
zakresie rozwoju pa
mięci,  koncentracji 
uwagi  i  inteligencji. 

Taki se bajani 
Mojóm  szkołę  we  Wiśle  ,,gimplorze"  nazywali  ,,patelnio

kym".  Z początku  byli  my  źli,  ale po  tym  było  nóm  wszystko 
jedno.  Internat  był  w ,.Beskidzie"  kole  dworca  i w  ,,Janeczce". 
Ale  jo  nie  miyszkała  w  internacie,  jynych  jeździła  do  szkoły 
pociągym z inkszymi  dziełchami z Ustrónio  i z Polany.  Za  to 
miały my  w internacie i po domach wczasowych praktykę.  Przez 
fery je  do internatu prziyjyżdżali  sami  ważni  ludzie z  Warszawy 
i  rechtorzi.  Jedny  feryje  na  letnisko  prziyjechała  rechtorka 
z  dwoma  synami.  Feszni  to  byli  syncy  (zdało  sie,  źe  dziełchy 
bydóm po kitach  loły.jo  isto  teź.jak  ich uwidziały).  Ale  to byli 
słószni syncy,  zawsze jyny  ze swojóm  mamom  chodzili,  nigdych 
nie  widziała,  aby  z  jakómsi  dziełchóm  sie  kiery  kludził.  Jak 
trzeja  było, słósznie  przerządzili.  Było  to  zaroz  piyrszego  dnia 
moji praktyki.  Miałach podować  do stołów przy  łobiedzie.  Idym 
z  polywkóm  we  wazie  i uwidzialach  tych  synków  prziy  stole 
— dwa schodki kludzily  na sale, zaszmatłałach  sie i chlas sobóm. 
Polywka  sie  rozloła  po całej  sali,  jo se kolana  lodrziła. 
Porwałach waze  (nie rozbiła sie)  i lecym do kuchni, prawiym,  źe 
już  na  sale  nie pujdym.  Było  mie  gańba  i bolały  mie  kolana. 
Kiyrowniczkamie  łoprzezywała  i jo wól, nie wól, musiała Li gości 
obsłóżyć jak  trzeja  było.  Musiałach  jeszcze  piyrsze  powyciyrać 
coch  rozloła.  Na  drugi  rok  miałach  praktykę  w  sanatorium 
w Krynicy.  Piyknie  tam było. Praktykę  mieli my na dwie zmiany 
i nie roz miałach  robotę  aż  do  ćmy.  Kiesi  idym  do  magazynu, 
łotwiyróm  kratę,  takóm,  jak  w sklepach  bywo  i przycisłach  se 
palec.  Aż  mi  pazur  łodeszeł,  krew  sie  wali,  słabo  mi  sie  robi. 
Drugo  praktykantka  zawiozła  mie  windom  na  wyrch  do  do
chtora,  kaj  mie  opatrzili.  Miałach  pore  dni maródki.  Ale  tam 
była  fajno  robota.  Tam  piryrszy  roz  widziałach  maszynę  do 
mycio  talyrzi, była wiynkszo  i kapkę  inkszo niż  to co  pokazujóm 
teraz  w reklamie.  Pokazuje  sie,  że już  downi  ludzie  taki  wiecy 
wymyślili,  coby  było  lekcyj  robić. 

Zuzkasie  wydała. Miyszkała  u łujca w Goleszowie.  Radzimy 
tam chodzili. Było  tam moc dziecek,  nie jyny  kuzyni,  ale jeszcze 
łod lokatorów.  Gónili my  po polach  w czympki,  w lajdy.  Kiesi 
synek  łod  Harynżów  ukielznył  na  krowińcu,  cały  sie  w  tym 
krowińcu  wybabroł.  My  sie śmioli  do pukniynio,  a  łón  wrzesz
czoł, że go mama  bydzie bić, bo całe galaty,  koszule,  mioł w tym 
krowińcu  wymazane.  Kapkę  sie  w prziykopie  opłókoł,  ale i  tak 
mioł  wyflinkane  łod mamy.   ̂ hd  ŚUwków 

PZIOMO: 1) prało lepiej niż proszek Omo 4) świta  królewska 
6)  uzdrowisko  belgijskie  8)  ona z wozu...  9)  grecki  potwór 
morski  10) na  szyi  psa  11)  otwierał  się  na  hasło  12)  zastój, 
zrezygnowanie  13) trzy kwadranse w ławce  14) glony morskie 
15)  na  łasce  ZUSu  16)  polski  pilot  —  mistrz  świata  17) 
pierwotniak  z nibynóżką  18)  wierzba  płacząca  19)  statek 
Noego  20)  odgłos  hamowania 
PIONOWO:  1) ciemne kąty, zaułki 2) mały motocykl  3) żony, 
żony,  żony...  4)  zwierzchnik  kościoła  w Tybecie  5) rosyjskie 
złotówki  6)  chronione  kwiaty  leśne  7)  droga  tkanina  11) 
czołówka biegaczy  13) górskie drzewo chronione  14) najlepsza 
obrona 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po  odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
oczekujemy do  12 X. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  34 
DZWONEK  SZKOLNY 

Nagrodę 20 zł otrzymuje JAN KŁÓSKO z UstroniaLipowca, 
ul.  Wesoła  22. Zapraszamy  do  redakcji. 
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