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Bydóm tacy dobrzi, a dajóm do gazety, to co jo
napisała. Dyć móm te waszóm gazete strasznucnie rada
i czytóm jóm dycki łod deski do deski. Tóżchciałach cosik
napisać na to 300 nómero. Wyboczóm Panoczku, że tak
szpatnie piszym, nale rynce mie bolóm łod dojynio krów.
Kapkę mie gańba, boch jyny sztyry klasy zrobiła za
wojny, nale dy u was piszom roztomaite gorolki a przitrefi
sie że i łobyczajne szmaciory, tóż żech sie zawziyła i cosik
naszkrobała.
Bydóm z Panym Bogiem!
A nie zabyjcie dać mojigo listu do 300 nómera.

Podziwejcie sie. Ani my sie nie łobezdrzili a już mómy
300 nómero tej naszej gazety. Na rozważcie se to ludecz
kowie, dyć to prowie siedym roków jako tóm gazete
czytómy. U mnie w chałupie i u przocieli, a myślym, że
u was w chałupach też je to taki zacny gość.
Jo sie ni mogym doczkać i dycki we strzode jak piźnie
drugo na godzinach dyrdom ku kiosku i hónym łoglón
dóm po chodniku, co zaś napisali ło tej naszej dziedzinie.
Łoto jak żech sie zbiyrała do tego pisanio, tóż mi prziszło
do głowy, że jak idym szmatławo przez ceste i dzierżym te
gazete pod nosym, tóż jakby nie dej Boże pizło cosi do
mnie i tyn nasz szykowny redaktor zrobił mi zdjyńci, to
byłaby to fajno reklama gazety.
Jyno se nie myślcie, że jo tóm gazete po przeczytaniu
bicryin n a p o d p o ł k c p o d b l a c h o m , a b o d o a p o r t u . K a t a ć

też tam. Jo jóm równiućko ukłodóm w podstolu w bieliź
niorce. Jak chcecie to przijdźcie sie podziwać.
Tóż nie bydym was wiyncyj dopalować. Dzierżcie sie
tam wszyscy zdrowo w tej redakcyji, a piszcie moc,
cobych jeszcze dożyła aspón 1000 nómera.
A tego wóm życzym ze szczerego serca.
Staro Ustrónioczka

Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy.

Trwający do 1 do 5 maja
weekend należał do udanych,
przede wszystkim dzięki cie
płej i wiosennej pogodzie. D o
Ustronia zjechali spragnieni
wypoczynku na świeżym po
wietrzu wczasowicze, sądząc
po
rejestracjach,
głównie
z województwa katowickiego.
Oczywiście trudno było włą
czyć się do ruchu, przejść
przez jezdnię, spacer wzdłuż
ulicy 3 Maja groził zaczadze
niem, ale na bulwarach nad
wiślańskich i w parkach
prawdziwa sielanka. Mie
szkańcy i goście uzdrowiska

Fot. W. Suchta

wykorzystywali okazję do
spacerów, zwiększali dochody
kawiarni, piwiarni, barowi re
stauracji, a także brali udział
lub z zainteresowaniem obser
wowali uroczystości, imprezy
kulturalne i sportowe. Dużym
powodzeniem cieszył się I Ro
dzinny Rajd Rowerowy, jak
zwykle sporo kibiców przy
szło obejrzeć mecz Kuźni, mo
żna było wysłuchać koncertu
orkiestry dętej pod dyrekcją
Janusza Śmietany i podziwiać
szybujące nad miastem lotnie
i paralotnie.
(mn)

25 kwietnia odbyła się 35. sesja Rady Miejskiej. Obrady
prowadził przewodniczący R M Franciszek Korcz.
Głównym punktem obrad było głosowanie nad udzieleniem
absolutorium Zarządowi Miasta za wykonanie budżetu w 1996
r. Sprawozdanie Zarząd przedstawił już na poprzedniej sesji,
wtedy głosowanie nad absolutorium przełożono, gdyż Komisja
Rewizyjna nie wypracowała wówczas swego ostatecznego sta
nowiska. Tymczasem absolutorium musi być udzielane do
końca kwietnia, więc sesja była ostatnią okazją d o przep
rowadzenia głosowania za lub przeciw udzieleniu absolutorium.
(cd. na str. 4)

W kwietniu w DW Gwarek odbyło się szkolenie komendantów
straży miejskiej z rejonu południowego, czyli województw: biels
kiego, katowickiego, częstochowskiego i opolskiego. Poprosiliś
my wiceprefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich
a jednocześnie prefekta obwodu południowego Kazimierza Rze
guckiego o rozmowę.
Czego nowego dowiedzą się komendanci na szkoleniu w Ja
szowcu?
Jest to typowe szkolenie. Dzień pierwszy poświęciliśmy na
spotkanie z szefową Biura Paszportów w Katowicach, która
przybliżyła nam problemy związane z interpretacją dokumentów,
wpisów, zezwoleń cudzoziemców, na co zwracać uwagę podczas
czynności kontrolnych na bazarach. Byli oficerowie Straży Grani
cznej. Mówiono o współdziałaniu między wojewódzkim stanowi
skiem współdziałania w policji i jednostkami straży miejskich.
W drugim dniu zajęliśmy się interpretacją kodeksu karnego,
a szczególnie takimi sprawami jak: obrona konieczna funk
cjonariusza, znieważanie funkcjonariusza, czyli to z czym spoty
kamy się w pracy na co dzień. Był przedstawiciel K G Policji
współpracujący ze strażami w przygotowaniu projektu ustawy
o strażach miejskich. Komendanci mieli więc okazję bezpośrednio

Plagą, z którą walczą strażnicy jest wypalanie traw.

Fot. W. Suchla

rozmawiać z projektującymi ustawę. W ogóle mamy bardzo
dobre kontakty z Komendą Główną Policji i dlatego mogliśmy do
Ustronia zaprosić najlepszych wykładowców.
Z jakimi problemami borykają się straże miejskie?
Wchodzą w życie nowe ustawy. My pracujemy w oparciu
o statut, a nie zawsze są w nim odpowiednie zapisy. Rok temu
ukazał się wzorcowy statut straży miejskich i gminnych. Obecnie
gminy powinny opracować do swych statutów straży miejskich
aneksy lub stworzyć nowe statuty. W stosunku do nowych ustaw
powinny być określone nowe zadania straży miejskich. Czy coś
możemy wykonywać czy nie. Jest to dla nas zabezpieczenie
prawne. Oczywiście zapisy w statutach muszą uchwalić rady
gmin. Niejednokrotnie zdarza się, że rady gmin podejmują pewne
uchwały i próbują wynikające z nich zadania cedować na straże
szyna oraz Zakłady Garbars
kie „ S k o t a n " w Skoczowie.

Program Powszechnej Prywa
tyzacji objął także przedsię
biorstwa z cieszyńskiego re
gionu. D o Narodowych Fun
duszy Inwestycyjnych włączo
ne zostały Fabryka Automa
tyki Chłodniczej „ F A C H "
i Zakład Telemechaniki Gór
niczej „Elektrometal" z Cie
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Koszykarz Piasta Cieszyn An
drzej Ciompa jest w krajowej
czołówce jeśli chodzi o wy
stępy w jednej drużynie i zdo
byte punkty. W barwach Pias
ta występował przez ...25 lat
i zdobył ponad 10 000 punk
tów. Na sportową emeryturę
odszedł przed dwoma laty.
*
KS Wisła prowadzi 4 sekcje:
narciarską, piłki nożnej, kola
rstwa górskiego i szachową.

miejskie. Takie postępowanie musi mieć umocowanie prawne,
czyli zgodność z ustawą i zapis w statucie straży miejskiej.
Na co komendanci najczęściej się skarżą?
Problemów jest wiele. Na przykład interpretacja ustawy o wy
chowaniu w trzeźwości. Na przykład spożywanie napojów al
koholowych w miejscach publicznych. Gminy określają pro
gramy przeciwdziałania alkoholizmowi, a my musimy mieć
umocowanie prawne, by podjąć działanie. Wprowadzono ustawę
o czystości w miastach i tu też są pewne zagadnienia nie do końca
doprecyzowane. Zapisy w statutach straży miejskich na pewno
pozwolą nam na realizację tych zadań.
A jak obywatele odnoszą się do strażników miejskich?
Różnie w różnych miastach. Oczywiście kojarzy się nas z na
kładaniem mandatów, blokadami na kołach pojazdów, wysypis
kami nieczystości, psami. Nie zawsze więc obywatele mają
pozytywny stosunek do strażników. Prefektem w naszym okręgu
jestem czwarty rok i w tym czasie w Ustroniu zauważyłem wielką
zmianę. Jest czysto, widać rękę gospodarza terenu. Być może
mam zboczenie zawodowe, ale właściwie na takie sprawy zwra
cam w miastach uwagę. Dwa lata temu główna droga przez
Ustroń była rozkopana, dziś teren jest zadbany. To wszystko jest
w jakiejś części efekt działania straży miejskiej w waszym mieście.
Jest pan komendantem straży miejskiej w Trzebini. Z czym ma
pan najwięcej problemów?
Funkcjonujemy od 1990 roku. Biorąc pod uwagę naszą działal
ność spostrzegam pewne sukcesy. Tak jak w Ustroniu poprawiła
się czystość. Cieszył bym się gdyby ogłoszono konkurs na
najczystsze miasto w kraju. To mobilizowałoby nie tylko nasze
służby, ale też mieszkańców. Duże problemy mamy z psami.
Radni usiłują to zadanie scedować na straż. My nie mamy tego
w statucie. Poza tym aby wyłapywać psy należy stosować
odpowiednie urządzenia i muszą być zachowane warunki bez
pieczeństwa strażnika. Mówią nam radni, że broń do usypiania
psów kosztuje 2000 zł, więc nie ma problemu. Nikt jednak nie dał
nam takich kompetencji w statucie. Dlatego powinien tym się
zajmować weterynarz, a my możemy z nim współpracować.
Czy zdarzyło się, by musiał występować pan w obronie jakiejś
straży miejskiej przed władzami gminy?
Nigdy nie wolno gryźć ręki, która karmi. Był przypadek
likwidacji straży miejskiej w Szczyrku, gdzie ją rozwiązano.
Próbowałem nawiązać kontakt z władzami gminy, niestety bez
skutecznie. Jak już mówiłem straże miejskie muszą się trzymać
prawa i statutu.
Czy zwiększa się profesjonalizm funkcjonariuszy straży miejs
kich?
Początkowo mieszkańcy mieli wiele zastrzeżeń. Z drugiej
strony jest coś chyba w Polakach takiego, że jak ubiera mundur to
od razu czuje władzę. My jednak jako straż miejska musimy iść do
społeczeństwa. Jesteśmy formacją usługową. Staram się to wpajać
moim funkcjonariuszom, że gdy obywatel zgłasza się ze swym
problemem, musimy mu pomagać. Jeżeli udaje się załatwić taką
sprawę, jest to nasz sukces. Właśnie w umiejętności kontaktów
stażników z mieszkańcami widzę duży postęp. Nie jest sztuką
ukaranie kogoś mandatem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Zajmuje się organizacją im
prez ogólnomiejskich j a k o
klub środowiskowy. Pienią
dze na działalność statutową
czerpane są z obsługi parkin
gów miejskich.
*

Schronisko turystyczne PTTK
na Stożku będzie obchodzić
jesienią 75lecie. Zapowiada
się prawdziwy najazd miłośni
ków górskich wędrówek nie
tylko z naszego regionu.
Na skoczowskim rynku obok
ratusza mieści się Muzeum

Parafialne św. J a n a Sarkand
ra. Eksponaty pochodzą głó
wnie z okolicznych kościołów.
Główne miejsce zajmuje relik
wiarz z 1860 r.
W islebniańskim przysiółku
Wilcze działa mała, czterokla
sowa szkoła podstawowa. Ot
warto ją w czerwcu 1946 r.
w prywatnym domu nr 420. Od
tego czasu parę razy zmieniała
siedzibę. Przy szkole działa
dziecięcy zespół regionalny
„Młoda Góra", założony przez
Zuzannę Gembołyś.
(nik)

ukarano
mandatem
w wysokości 100 zł.

W Prażakówce na parterze w środy i piątki od godz. 16 do 18 dyżury
pełnią członkowie Akcji Wyborczej „Solidarność". Można tam uzyskać
niezbędne informacje dotyczące referendum konstytucyjnego, dla chęt
nych deklaracje członkowskie i deklaracje sympatyków AWS.
Na ślubnym kobiercu stanęli:
26 kwietnia 1997 roku
Joanna Bukowczan, Ustroń i Piotr Pokorny, Ustroń
Monika Pawlica, Ustroń i Andrzej Kozok, Ustroń
tic * fr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Helena Tomaszko, lat 90, ul. Wiśniowa 2
Stefania Przeczek, lat 85, os. Manhatan 2/11
ær
ćr

24.04.97 r.
O godz. 9.00 na skrzyżowaniu ulic
Skoczowskiej z Graniczną kieru
jący starem mieszkaniec Skocz
owa wymusił pierwszeństwo prze
jazdu i doprowadził do zderzenia
z VW polo. Kierowca i pasażerka
VW doznali ogólnych obrażeń
ciała i zostali przewiezieni do
Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
24.04.97 r.
O godz. 18.30 na ul. Grażyńskiego
z rusztowania nowo powstałego
budynku spadł mieszkaniec na
szego miasta. Doznał uszkodze
nia kręgosłupa i został przewie
ziony do Szpitala Śląskiego w Cie
szynie.
24.04.97 r.
O godz. 22.30 na ul. Katowickiej
zatrzymano nietrzeźwego miesz
kańca Ustronia kierującego for
dem. Wynik badania alkometrem
— 0,94 prom.
25.04.97 r.
O godz. 11.00 na miejskim tar
gowisku zatrzymano poszukiwa
nego listem gończym mieszkańca
BielskaBiałej.

Kolejny rocznik abiturientów filii LO im. Kopernika w Ustroniu
żegnała kierująca ustrońskim ogólniakiem Maria Prochaczek. 6 maja
rozpoczęła się matura.
Fot. W. Suchta
Ci, którzy od nas odeszli:
Rudolf Stryja lat 61, ul. Liściasta 3
Józefa Magiera lat 73, ul. Konopnickiej 38/12

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, złożone wień
ce i kwiaty oraz liczny udział w pogrzebie

Ze zbiorów

Muzeum

Wielu długoletnich pracowników Kuźni na pewno pamięta, że pociąg do
zakładu wjeżdżał od strony ulicy głównej, w pobliżu portierni. Ten dojazd
kolejowy zlikwidowano ponad ćwierć wieku temu, zapewne ze względu na
coraz większe natężenie ruchu samochodowego na ulicy Daszyńskiego.

27.04.97 r.
O godz. 21.30 na ul, Cieszyńskiej
zatrzymano znajdującego się
w stanie nietrzeźwym mieszkańca
Goleszowa kierującego fiatem
126 p. Wynik badania alkomet
rem — 0,25 prom.
28.04.97 r.
O godz. 11.00 Komisariat Policji
został powiadomiony o awantu
rze domowej w jednej z prywat
nych posesji. Pijany mężczyzna
— 2,19 prom., zranił nożem ko
bietę i mężczyznę, usiłujących po
wstrzymać go od demolowania
mieszkania. Na szczęście rany nie
okazały się groźne. Awanturnika
zatrzymano. Postępowanie wyjaś
niające w toku.
28.04.97 r.
0 godz. 16.00 Komisariat Policji
w Ustroniu został powiadomiony,
że w dniach od 26—28 kwietnia
dokonano włamania do fiata
126p należącego do mieszkańca
Wisły i zaparkowanego przy ul.
Sportowej.
Sprawcy
skradli
przedni fotel, kolo zapasowe
1 prostownik. Straty oszacowano
na około 600 zł.

25.04.97 r.
O godz. 20.30 na ul. Daszyńskiego
patrol policji zauważył na chod
niku pijaka leżącego na rowerze.
Wynik
badania
alkometrem
— 1,92 prom.

29.04.97 r.
O godz. 6.00 patrol policji ujawnił
włamanie do jednego ze sklepów
przy ul. 3 Maja. Sprawcy skradli
2000 zł.

27.04.97 r.
O godz. 15.00 na Gojach kierują
cy cinąuecento mieszkaniec Cie
szyna wjechał do przydrożnego
rowu. Kierowcę stwarzającego
zagrożenie w ruchu drogowym

30.04.97 r.
O godz. 0.50 na ul. Skoczowskiej
patrol policji drogowej z Cieszyna
zatrzymał pijaną kobietę kierują
cą polonezem. Wynik badania al
kometrem — 1,14 prom.
(M.P.)

śp. Pawła Guznara
ks. dr Henrykowi Czemborowi, krewnym, sąsiadom oraz wszyst
J
J
kim znajomym
. . . zona z rodziną
, .
składa

karnym

24.04. — Zabezpieczenie miej
sca wypadku na ul. Skoczowskiej.
Odblokowano jezdnię i kierowa
no ruchem drogowym.
Wspólnie z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska
UM przeprowadzono kontrolę
gospodarki wodnościekowej na
ul. Zabytkowej.
25.04. — Za dworcem kolejo
wym na Polanie odkryto wysypis
ko śmieci właściciela jednego z ka
mpingów. W trakcie ustalania je
go personaliów teren pobieżnie
posprzątano. Postępowanie trwa.
Na ulicy Polańskiej zatrzyma
no młodego mieszkańca Ustronia
Polany, który jeździł motorem na
jednym kole. Został u k a r a n y m a 

ndatem w wysokości 50 zł.
— Kontrola stanu technicznego
znaków drogowych i tablic rekla
mowych w centrum miasta.
Kontrola porządkowa przy ul.
Nadrzecznej. Szczególną uwagę
zwrócono na kampingi, przy któ
rych brakuje koszy na śmieci i pa
nuje bałagan.

26. i 27.04. — Rozpoczęto pa
trolowanie bulwarów nadwiślań
skich i innych terenów zielonych
w Ustroniu. Nałożono pierwsze
mandaty za parkowanie w niedo
zwolonych miejscach.
28.04. — Przeprowadzono kon
trolę porządkowę na jednej z po
sesji przy ul. Dominikańskiej. Za
nie wywożenie śmieci i fekaliów
oraz ogólny bałagan jej właścicie
la ukarano mandatem w wysoko
ści 50 zł.
— Przeprowadzono kontrolę po
rządkową na ul. Papiernia. Osoby
odpowiedzialne zobowiązały się
do naprawienia drobnych niedo
ciągnięć.
29.04. — Rekontrola wydanych
wcześniej zaleceń porządkowych
na posesjach przy ul. Daszyń
skiego.
— Kontrola porządkowa przy
kontenerach na surowce wtórne
na terenie całego miasta. Uwa
gi zostały przekazane osobom
odpowiedzialnym
za wywóz
śmieci.
(MN)
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(cd. ze str. 1)

Głosowanie poprzedziła dyskusja. Radna Anna Borowiecka zwró
ciła uwagę na pozycje, w których budżet nie został wykonany
w roku ubiegłym. Niektórych wydatków, jak np. na zieleń
miejską, ochronę środowiska, nie zrealizowano, są też pozycje
gdzie wpływy były niższe od zaplanowanych. Burmistrz Kazi
mierz Hanus zwrócił uwagę, że po stronie dochodowej budżet
został wykonany, mimo że nie wpłynęły wszystkie podatki. Był to
duży wysiłek, zrobiono jednak wszystko, by nie korygować
wydatów. Ponadto burmistrz stwierdził, że budżet 1996 r. był dość
odważny, a uchwalony był w sytuacji gdy nie wszystkie wpływy
były pewne. Skarbnik Teresa PolBłachut wyjaśniła, że wydatki na
zieleń miejską nie zostały wykonane ponieważ dotacja z Wojewó
dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła dopiero w sty
czniu tego roku.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absoluto
rium odczytał jej przewodniczący Alojzy Sikora. Zaznaczył on, że
wniosek dotyczy całego Zarządu Miasta, a nie poszczególnych
członków i odnosi się wyłącznie do wykonania budżetu. Wniosek
Komisji Rewizyjnej jest również niezbędny do wydania opinii
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. (Wniosek ten publikuje
my na stronie 8.) F. Korcz poinformował radnych, że wpłynęło
stanowisko kolegium RIO, w którym pozytywnie opiniuje się
wniosek o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Budżetowej RM Henryk Hojdysz
stwierdził, że w 1996 r. 20 razy zmieniano budżet, przy czym nie
było to zjawisko negatywne, jeśli zważy się, że dochody wzrosły
o 19% wydatki zaś o 17%. Komisja nie stwierdziła nieprawid
łowości w wydawaniu miejskich pieniędzy. Problemem było
przejęcie szkół podstawowych, na co nie zagwarantowano od
powiedniej wysokości subwencji. Zakłady budżetowe osiągnęły
planowane dochody, natomiast problemem pozostają wpływy
z podatku od osób prawnych. H. Hojdysz zauważył także, że nad
szczegółami dotyczącymi realizacji budżetu winno się dyskutować
na posiedzeniach komisji, natomiast na sesji całościowo ocenić
wykonanie budżetu w 1996 r.
K. Hanus podkreślił, że wniosek Komisji Rewizyjnej opowiada
się za udzieleniem absolutorium, wiele uwag jest słusznych,
z niektórymi nie może się zgodzić. Stwierdzenie, że zastrzeżenie
budzi wykonanie inwestycji jest niesłuszne. W pełni wykonano
zadania rzeczowe przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1,
także budowa kolektorów przebiega zgodnie z planem. Wydatki
na Miejski Dom Spokojnej Starości zwiększyły się, ale to skutek
zmiany przepisów i wymogów stawianych tego rodzaju placów
kom. Dobra współpraca z Wojewódzkim Zespołem Pomocy Spo
łecznej sprawiła, że instytucja ta partycypowała w 50% kosztów
budowy MDSS. Burmistrz mówił, że wnioski komisji RM są
ważne, jednak np. te dotyczące przejęcia przez miasto Prażakówki
nie dotyczą Zarządu Miasta. To Rada podjęła decyzję o przejęciu
Prażakówki ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Urokliwe zakątki Ustronia, to najlepsza promocja.
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Następnie przystąpiono do głosowania. Na wniosek Bronis
ława Brandysa było to głosowanie tajne. 13 radnych głosowało za
udzieleniem absolutorium, sześciu radnych było przeciw, trzech
wstrzymało się od głosu. Tym samym Rada Miejska udzieliła
absolutorium Zarządowi Miasta za wykonanie budżetu w 1996
roku.
Na sesji zaprezentowano radnym w jaki sposób odbywa się
promocja Ustronia przez Urząd Miejski. Z przedstawionych
radnym materiałów wynika, że od 1993 r. miasto uczestniczyło 29
razy w targach turystycznych, wydało 20 różnych materiałów
reklamowych w tym foldery, informatory, filmy, przewodniki, 26
razy reklamowano się w prasie, wydawnictwach okolicznoś
ciowych, przewodnikach, katalogach, magazynach, a ostatnio
w internecie — adres http://www. ata. com. pl./Ustron/ Ustroń,
html. Od 1993 r. miasto organizowało lub współorganizowało 55
imprez kulturalnych i sportowych o charakterze regionalnym
i ogólnopolskim. Interesująco wygląda tabela obrazująca wydatki
na promocję; w 1994 r. było to 0,51% budżetu miasta, w 1995 r.
0,50%, w 1996 r. — 0,44%, w 1997 r. zaplanowano 0,32%.
Podkreślano także, że wiele imprez jest okazją do bezpłatnej
reklamy Ustronia poprzez relacje w prasie, radiu i telewizji. Dużą
rolę w promocji odgrywają też stowarzyszenia, jak np. T R S „Siła"
organizuje większość zawodów sportowych w Ustroniu. We
wnioskach przeczytać możemy, że należy ,.Kontynuować podjęte
kierunki działania "Jednocześnie ,,Dążyć do poprawy i rozwoju",
zagwarantować ,,odpowiednie środki", dalej ,,współpracować
z podmiotami gospodarczymi", przede wszystkim zaś ,.Populary
zować miasto" i „Poszerzyć kalendarz imprez".
Jerzy Bałdys, akceptując przedstawiony materiał, zwrócił uwa
gę na brak promocji Ustronia pod względem możliwości inwes
towania. Dobrze byłoby opracować plan, gdzie co i komu można
zaoferować, później przedstawić taką ofertę w specjalistycznych
publikacjach. Burmistrz zgodził się, że nie zawsze Ustroń chwalił
się możliwościami inwestycyjnymi, jednakże jest to rodzaj promo
cji bardzo kosztowny. Dlatego w targach „Inwestcity" uczest
niczono w ramach Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej,
który co roku opracowuje katalog z ofertą inwestycyjną
miast członków Związku. Równocześnie trzeba być bardzo
ostrożnym z taką ofertą i ważyć racje ekologiczne, społeczne
i ekonomiczne.
Przy okazji dyskusji nad promocją miasta Jan Szwarc poinfor
mował, że prawdopodobnie stok slalomowy na Poniwcu z homo
logacją FIS zostanie zalesiony, w każdym razie takie są zalecenia.
Utrata tej trasy na pewno nie służy promocji Ustronia. K. Hanus
odpowiadał radnemu, że cały obiekt na Poniwcu powstawał, jak
to określił burmistrz „na wariackich papierach" i obecne decyzje
są tego konsekwencją. Istnieje bowiem przepis mówiący, że teren
po wyciętym lesie należy ponownie zalesić. Można taki teren
wyłączyć z zalesienia, ale to kosztuje. Zapewne więc chodzi tu
0 pieniądze.
Dłużej dyskutowano nad uchwałą o zmianach w tegorocznym
budżecie miasta. A. Borowiecka mówiła, że podczas uchwalania
budżetu miasta twierdzono, że wydatki na administrację są za
wysokie, a teraz proponuje się je zwiększyć. Dziwne to, gdy na
pismo SM „Zacisze" o pomoc w remoncie drogi, burmistrz
odpowiada, że nie ma pieniędzy. Ponadto w fatalnym stanie jest
Szkoła Podstawowa nr 2 i tam też winny być kierowane pieniądze.
Stanisław Malina powiedział na to, że miasto daje pieniądze na
drogi osiedlowe, a potem zamyka się je dla ruchu. Przykładem os.
Cieszyńskie. SM „Zacisze" powinna też wystąpić z kosztorysem
1 zaproponować zakres prac.
Mieszkańcy osiedli płacą podatki, a gdy czegoś chcą od miasta, to
podnosi się krzyk. Jesteśmy niechcianymi dziećmi — ripostowała
A. Borowiecka.
H. Hojdysz natomiast stwierdził, że na poprzedniej sesji tę
uchwałę oddalono, gdyż nie przedstawiono planu pracy Prażakó
wki. Obecnie taki plan zaprezentowano, a podane w nim kwoty są
bardzo oszczędne, nawet czasem wydaje się, że zbyt oszczędne.
Włodzimierz Chmielewski odniósł się do głosu A. Borowieckiej
w sprawie pieniędzy dla SP—2. Zdaniem radnego wyciekło tam
2300 m 3 wody.

Gdzie jest administracja tej szkoły skoro wyciek trwa już kilka
miesięcy — parał W. Chmielewski.
Nie zgodził się z tym burmistrz. Prawdą jest, że był wyciek. Miała
miejsce awaria i woda lała się prosto do kanalizacji i na czas się nie
zorientowano. Jednak awaria została usunięta. K. Hanus prosił
przy tym W. Chmielewskiego, by radnych nie wprowadzał w błąd.
T. Pol Błachut dodała do tego, że Wodociągi umożyły 50%
kwoty za wyciekłą wodę, gdyż też w porę nie potrafili zlokalizo
wać awarii. Władysław Zieliński stwierdził, że będzie głosować
przeciw uchwale, gdyż jego zdaniem zbyt dużo kosztuje miasto
Prażakówka.
Są to konsekwencje uchwały Rady — odpowiadał burmistrz.
Jako że temperatura dyskusji podniosła się, J. Bałdys prosił
0 zachowanie kultury.
Nie jesteśmy tu po to, by stawiać sobie nieuzasadnione zarzuty
— apelował J. Bałdys.
Jako że pieniądze są zawsze „języczkiem u wagi, zapraszam
wszystkich na posiedzenia Komisji Budżetowej, gdzie można zapoz
nać się z wszelkimi materiałami, poszerzyć wiadomości i rozwiać
swe wątpliwości — mówił H. Hojdysz.
Irena Pawelec — stwierdziła, że wszyscy wiedzą kto głosował za
przejęciem Prażakówki. Wtedy zwolennicy przejęcia mówili o do
datkowych dochodach tego obiektu. Może teraz zrealizują swe
zapowiedzi, tak aby choć w części utrzymać Prażakówkę z tych
zapowiadanych dochodów.
Większością głosów radni przyjęli uchwałę o zmianach w bu
dżecie. Dodatkowe dochody pochodzą z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na budowę stacji przeładunkowej
(101.250 zł), darowizny Straży Granicznej na budowę kanalizacji
1 wodociągu (29.963 zł), wpływów związanych z nowelizacją
ustawy antyalkoholowej (30.000 zł), dotacji Ministerstwa Finan
sów rekompensującą ulgi w podatku rolnym (31.824 zł). Pieniądze
te postanowiono wydać na: stację przeładunkową (135.000 zł),
sieć wodociągowokanalizacyjną na Poniwcu (29.963 zł), utrzy
manie Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka" (64.838 zł),
remont kanalizacji i sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego
(31.824 zł), działalność antyalkoholową (30.000 zł). Przedstawio
ne tu dochody są mniejsze od wydatków. Niedobór pokryty
zostanie z wolnych środków i pożyczki WFOSiGW.
Uchwalono też większością głosów zbycie dwóch działek
w trybie bezprzetargowym w tym jednej burmistrzowi K. Hanu
sowi o powierzchni 0,0329 ha. Tu I. Pawelec stwierdziła, że sprawę
trzeba jak najdokładniej rozpatrzyć, tak by nie powstał zarzut
sprzedaży działki burmistrzowi ,,po znajomości". Dokumentnie
więc rozpatrzono wszelkie aspekty sprawy, a chodzi tu o działkę
przyległą bezpośrednio do parceli, na której stoi dom burmistrza.
Jak powiedział sam zainteresowany, jest to teren bezpośrednio
przyległy do cmentarza, nic tam nie wolno budować, a jemu
chodzi tylko o zagospodarowanie tego kawałka ziemi. Obecnie
tworzy się tam rupieciarnia. Burmistrz zagwarantował pozos
tawienie przejścia na cmentarz.
Na podstawie opinii rad rodziców, rad pedagogicznych, Kura
torium Oświaty większością głosów podjęto uchwałę o powierze
niu stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli na 5 kolejnych lat
osobom: Bogumile Czyż (SP—1, Leszkowi Szczypce (SP—3),
Markowi Konowałowi (SP—5), Władysławie Heraik (P—1), Lidii
Lacel (P—2), Elżbiecie Piwowarskiej (P—3, Marii Cholewie
(P—4), Zofii Chrapek (P—5), Bronisławie Noszczyk ( P  6 ) ,
Helenie Mrowieć (P—7). Powołano też komisję konkursową
mającą wyłonić dyrektora SP—6 w składzie: Stanisław Malina,
Jan Szwarc, Henryk Prochaczek, Stanisław Kubicjus, Stanisław
Hutyra, Gustaw Chraścina, Andrzej Tomiczek, Barbara Wacho
wiakLupa, Zygmunt Zwardoń, Elżbieta Glowinkowska.
Na sesji zatwierdzono Miejski Program Profilaktyki i Roz
wiązania Problemów Alkoholowych w Ustroniu w 1997 r.
F. Korcz odczytał pismo protestacyjne mieszkańców w sprawie
zamierzeń uruchomienia dyskoteki w budynku owczarni w Her
manicach. F. Korcz stwierdził, że miasto miało już nieprzyjemne
doświadczenia z dyskoteką, więc otwieranie kolejnej nie ma uza
sadnienia, tym bardziej, że tylu mieszkańców już dziś protestuje.
Wojsław Suchta

Okulary przeciwsłoneczne znajdują już nabywców.

Fot. W. Suchta

08.V SCHORZENIA UKŁADU RUCHU — LEK. MED. JERZY
KLIMCZAK
12.V ZDROWE ŻYWIENIE — DIETETYK — BARBARA MA
LEJKA
14.V CZYNNIKI RYZYKA PALENIA PAPIEROSÓW — PIELĘG
NIARKA DYPLOMOWANA — BARBARA PIERCHAŁA
22.V STRES — MGR KRYSTYNA ZAGÓRSKA
26.V SCHORZENIA UKŁADU KRĄŻENIA
27.V AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A ZDROWIE — MGR DAMIAN
KRĄKOWSKI
WYKŁADY ODBYWAJĄ SIĘ W OGRODZIE ZIMOWYM
O GODZ. 14.00 WSTĘP WOLNY
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI „REPTY"
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY USTROŃ UL. ZDROJOWA 6

SPROSTOWANIE
W związku z pojawieniem się w ostatnim wydaniu Gazety Ustrońskiej
nieprawdziwego opisu zdarzenia dotyczącego likwidacji kubłów meta
lowych z GCR „Repty" w Ustroniu pragniemy wyjaśnić, że w/w
przedmioty zostały zabrane przez p. Gustaw Wróblewski zam. w Ustro
niu i z całą pewnością nie otrzymał on żadnych pieniędzy mających
rzekomo być rekompensatą za wykonanie usługi.
Zgadzając się na zabranie w/w kubłów kierowaliśmy się pobudkami
czysto humanitarnymi, wierząc w to że w jakiś sposób pomożemy
człowiekowi potrzebującemu (na takiego wyglądał).
Myślę, że winę za zaistniałą sytuację ponosi „nieuczciwy człowiek",
który w żadnym wypadku nie był przez nas namawiany czy zachęcany
do zabierania w/w kubłów spod szpitala.
Pragniemy również nadmienić, że jesteśmy jednym z pierwszych
szpitali na Zawodziu, który rozpoczął segregację odpadów i proszę
wierzyć, że nigdy nie ośmielilibyśmy się działać wbrew naszym zasadom
i przekonaniom.
W związku z tym prosimy o zamieszczenie sprostowania w najbliż
szym wydaniu Gazety Ustrońskiej.
Ewa Drobik
Kierownik Działu EksploatacyjnoTechnicznego

Nowa zebra.

Fot. W. Suchta
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Fot. K. Marciniuk.
Dzięki uprzejmości burmistrza Dudy, a podejrzewam, że także
z powodu odbywającej się w tym samym czasie sesji Rady Miejskiej,
miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypos
politej.
Zająłem miejsce obserwacyjne w pobliżu wejścia głównego powo
dowany ciekawością, jak będzie przywitany Aleksander Kwaśniew
ski przez brać studencką i w jaki sposób prowadzony będzie dialog
Głowy Państwa z obywatelami.
Okazało się jednak, że Prezydenta wprowadzono do Centrum
Konferencyjnego bocznym wejściem, robiąc w tzw. „konia" ocze
kujących studentów i mieszkańców Cieszyna. Tak, że jedynym
elementem powitania pozostał transparent wywieszony z okien
akademika o treści: „Witamy towarzysza mgr A. Kwaśniews
kiego".
Samo spotkanie przebiegało bardzo sprawnie. Po kilku zdaniach
komplementujących mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej, nastąpiła
prelekcja Prezydenta o historii konstytucji w Polsce oraz omówienie
obecnego projektu, który wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali.
Potem były pytania, danie odporu zarzutom zawartym w ulotce
Komitetu Ratowania Polski, dostarczonej przez gorliwego towa
rzysza sztuki drukarskiej, następne parę pytań, autografy i „...obyło
się bez zamieszania i ekscesów" jak przeczytałem w prasie codzien
nej.
Próbowałem co prawda trochę rozruszać Prezydenta pytaniem,
czym kierował się odznaczając orderem Jerzego Wiatra, lecz
sprytnie zbył mnie ogólnikami mówiąc, że prof. Wiatr to znany
socjolog, że skończył 65 lat i przecież z jego książek się wszyscy
uczyliśmy (tak jakby była możliwość uczyć się z innych w tamtych
czasach).
Podzieliłem się także swoim wrażeniem, że właściwie na tym
spotkaniu przekonuje się przekonanych, bo tak się składa, że
zaproszenia otrzymali w większości ludzie pochodzący z Jemu
bliskiej opcji politycznej, a mnie wywodzącemu się z Unii Wolności
wystarczy zaufanie w mądrość i prawość Tadeusza Mazowieckiego,
który jest sygnatariuszem tego projektu. Niestety, Prezydent oprócz
wyrażania swojego szacunku dla Pana Mazowieckiego, pominął
milczeniem moją zaczepkę i nie skomentował tego dziwnego faktu.
Ja jednak do dziś pozostałem pod wrażeniem tego spotkania,
a szczególnie wspomnień z minionych czasów jakie ta impreza
przywołała.
Były władze województwa, miasta i uczelni. Byli zaufani i zasłużeni
Towarzysze, których pamiętam jako lokatorów i bywalców Komi
tetu Miejskiego, a nawet Powiatowego. Były nietrudne pytania,
były odpowiedzi. Była polemika z ulotką... . Nie było tylko Tych,
którzy mają wątpliwości i uwagi do projektu. Nie było młodzieży
i studentów, nie było ludzi o innych poglądach. I jakoś smutno
zrobiło mi się, że w promocji tej w gruncie rzeczy niezłej konstytucji,
Unia Wolności ma takiego sojusznika.
Zdzisław Kaczorowski
Unia Wolności zaprasza wszystkich mieszkańców Ziemi Cieszyńs
kiej na spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim, które odbędzie się 14
maja w Domu Narodowym w Cieszynie. Spotkanie poświęcone
będzie projektowi konstytucji.
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Z okazji rocznicy uchwale
nia Konstytucji 3 Maja, na
niedzielę 27 kwietnia zaplano
wano uroczystą akademię, któ
ra miała się odbyć na tarasie
GCR „Repty". W wiosenne
popołudnie grupki wczasowi
czów i kuracjuszy podążały
w stronę Górnośląskiego Cent
rum Rehabilitacji, ale im bliżej
tym bardziej dawał się odczuć
gniew i rozczarowanie. Można
było usłyszeć bardzo złe opinie
na temat organizatorów. Po
wodem niezadowolenia była
zmiana miejsca akademii z ta
rasu na ogród zimowy, która
nastąpiła ze względu na mocny
wiatr powodujący zakłócenia
akustyczne. Wiele osób, które
pragnęły wysłuchać koncertu
Estrady Ludowej „Czantoria"
czuło się zawicdzonych i chcąc

przybliżyć piękno Ziemi Cie
szyńskiej, piękno ukochanego
przez nas Beskidu Śląskiego.
Lecz piękno tej ziemi to także
jej mieszkańcy, ich codzienna
praca, ich troski, radości, ma
rzenia. „Tu w Beskidzie mój
dom i ziemia, tu moi bliscy, tu
są bracia, tu dla mnie każdy
ptaszek śpiewa, tu żyć w rado
ści i płaczu". To wszystko za
chwilę mogą Państwo dostrzec
w wierszach pieśniach i mono
logach w wykonaniu naszego
zespołu.
Salwy śmiechu wybuchały
na sali podczas monologu Je
rzego Marszałka, który przed
stawił wywiad dziennikarza ra
diowego z najstarszymi góral
kami z Jaworzynki. Mimo, że
teksty napisane były w gwarze
góralskiej Śląska Cieszyńskie

nie chcąc odchodziło z niczym.
Ci, którym udało się wejść do
niedużej sali, też nie mieli po
wodów do zadowolenia. Cias
nota, duchota, perspektywa
obejrzenia występu na stojąco,
a do tego zepsuty mikrofon.
Uroczysta akademia rozpoczę
ła się w napiętej atmosferze.
Jednak „muzyka łagodzi
obyczaje" zwłaszcza w mist
rzowskim wykonaniu atrystów
z „Czantorii". Gdy zabrzmiały
pierwsze pieśni bez użycia mik
rofonu, publiczność zapom
niała o żalach i siedziała za
słuchana w beskidzkie me
lodie.
Po muzycznym wstępie, sło
wami Goethego „Gdzie sły
szysz śpiew, tam wstąp, tam
ludzie dobre serca mają. Źli
ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie
śpiewają" Władysław Macura
powitał mieszkańców i gości
uzdrowiska oraz przewodni
czącego Rady Miejskiej Fran
ciszka
Korcza.
Powiedział
także:
„Żyjemy na piastowskiej zie
mi, tu świerk nam się kłania
i jodła. Niepospolita rzecz bes
kidzka przed laty ojców tu
przywiodła. W nagrodę za ich
trud i zapał dzisiaj zbieramy
plon stokrotny na przekór cu
dzoziemskim krukom, na prze
kór czasom niepowrotnym".
Estrada Ludowa „Czantoria"
kontynuował — pragnie ku
ltywować
tradycje
swoich
przodków występując w pięk
nych strojach ludowych. Prag
nie Państwu głosem i sercem

go, były zrozumiałe dla pub
liczności i bardzo dobrze od
bierane. Zachwyt wzbudziła
także Paulina Honkowicz, któ
ra zaprezentowała wypraco
wanie o kurze. Oto jego frag
ment: „Kura miyszko w klotce,
kierej sie prawi kurnik. Tata
prawi, że żywot je jako drabin
ka w kurniku — tyż taki krótki
1 posmolóny. Kury są rozmai
te: jarzymbioki, biołki, lckko
rny i flikkorny, kupione albo
kradzione. [...] Jak kura nie je,
to mo pypeć, to przestanie waj
ca niyść, nasza ciotka też musi
mieć pypeć, bo nóm już downo
wajec nie przyniesła."
Po lżejszej części koncertu
„Czantoria" powróciła do bes
kidzkich pieśni, a po nich
o Konstytucji mówił W. Macu
ra. Między innymi przytoczył
słowa króla Stanisława Augus
ta Poniatowskiego: „Nikomu
bardziej nade mnie nad tym
projektem zastanowić się nale
ży. Idzie mi bowiem o zacho
wanie najdroższego klejnotu,
to jest ufność narodu. Nie dla
siebie życzę konstytucji, lecz
dla dobra i ocalenia Polski".
Uzupełnieniem tych słów był
polonez „Zgoda sejmu to spra
wiła" oraz „Mazurek 3 M a j a "
wyśpiewane przez „Czanto
rię".
Następnie
uczniowie
Szkoły
Podstawowej
Nr
2 przedstawili okolicznościowy
program poetycki przygoto
wany przez Danielę Łabuz.
Program zakończyły pieśni
religijne i owacja publiczności.
(mn)

Przed dwoma laty Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze"
złożyła w ówczesnym Ministerstwie Budownictwa program
termorenowacji os. Manhatan. Został on zaakceptowany,
a Spółdzielnia otrzymała ministerialną dotację. W następnym
roku ponownie przyznano SM „Zacisze" dotację, wtedy też
zaproszono przedstawicieli ministerstwa, by na własne oczy
zobaczyli jak wykorzystano pieniądze. Z zaproszenia skorzys
tano i 24 kwietnia do Ustronia przyjechali przedstawiciele
ministerstwa wraz z gośćmi z zagranicy, aby na przykładzie
Ustronia zaprezentować stosowane w naszym kraju rozwiąza

nia. Wizyta w naszym mieście odbyła się przy okazji targów
budownictwa „Targbud'97" w Katowicach. W Urzędzie Miejs
kim burmistrz Kazimierz Hanus i prezes SM „Zacisze" Barbara
Kapicka witali: ministra budownictwa Litwy Algisa Caplikasa,
dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą Litwy Rimwydasa
Pranaitisa, wiceministra budownictwa Zimbabwe Nyoni Sit
hembisto oraz zastępcę prezesa komitetu ds. polityki miesz
kaniowej i budowlanej Rosji A. H. Marszewa. Wcześniej swe
przybycie zapowiadała prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast Barbara Blida, jednak nie udało się jej dotrzeć do
Ustronia na czas.
W UM nasze miasto prezentował K. Hanus. Goście wpisali
się do księgi pamiątkowej, jednak zasadniczym celcm wizyty
w Ustroniu było zwiedzanie osiedli. Zaczęto od os. Manhatan.
Podobne domy z wielkiej płyty istnieją we wszystkich krajach
postkomunistycznych, nic więc dziwnego, że interesowano się
technologią ocieplania. Pytano nawet o to, dlaczego nie stosuje
się rusztowań, czy mieszkania są opomiarowane i czy równoleg
le wymienia się okna. Na os. Centrum też interesowano się
dosłownie wszystkim. Szczególnie podobały się nowe bloki.
Jako przykład budownictwa jednorodzinnego prezentowano
domki w Hermanicach firmy Jakona. Jakież było zaskoczenie,
gdy ministrowie zażyczyli sobie wejścia do magazynu, by móc
sprawdzić i d o t k n ą ć stosowanych materiałów. Odwiedzono
także osiedle w Wiśle. Wieczorem w hotelu Stok odbyła się
uroczysta kolacja, już z udziałem B. Blidy.
Po wizycie B. Kapicka powiedziała nam:
Naszych gości interesowało praktycznie wszystko — różnice
między mieszkaniami lokatorskimi i własnościowymi, udział
członków w kosztach, podatki przez nas płacone. Na os. Centrum
od razu zauważyli, że tynki są z terabony. Pytali jak bogaty musi
być człowiek, by zamieszkać w takim bloku. Wszystko skrupulat
nie notowali sekretarze ministrów. Wszyscy stwierdzili, że dopiero
w naszej Spółdzielni zobaczyli to co ich szczególnie interesowało.
Mają podobne do nas problemy, może nawet większe, i dlatego tak
uważnie wszystko oglądali. Jest też wymierna korzyść wizyty.
Cały czas towarzyszyli nam przedstawiciele Urzędu Mieszkalnic
twa m.in. dyrektor biura prezesa Olga Stulińska. Przed kolacją
w Stoku zdano prezes B. Blidzie dokładną relację z wizyty
w Ustroniu. Tam też powiedziano nam, że powinniśmy znowu
złożyć wniosek o dotację, jest więc szansa, że ocieplone zostaną
bloki IX i X na os. Manhatan.
(ws)

Fot. W. Suchta

Beskidzki Oddział Straży
Granicznej
w
Cieszynie,
w skład którego wchodzi Stra
żnica SG w Ustroniu Poniw
cu, w okresie swego sześciolet
niego istnienia wykazał, że jest
godnym kontynuatorem tra
dycji funkcjonariuszy przed
wojennej Straży Granicznej,
oraz tradycji żołnierzy bronią
cych nienaruszalności granic
Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecnie
funkcjonariusze
Beskidzkiego Oddziału Straży
Granicznej i pracownicy cywi
lni pełni poświęcenia działają

w kierunku maksymalnego
wyeliminowania różnego ro
dzaju przestępstw granicz
nych. Służą dobrze społeczeń
stwu pogranicza.
M a j ą c na uwadze powy
ższe, z inicjatywy środowisk
społecznych południowych re
gionów województwa biels
kiego i katowickiego powstał
SPOŁECZNY
KOMITET
FUNDACJI SZTANDARU
Beskidzkiemu
Oddziałowi
Straży Granicznej w Cieszynie
— w celu wyróżnienia G o naj
wyższym symbolem zasług.
Dla osiągnięcia lego celu
Społeczny Komitet zwraca
się z serdecznym apelem o
finansowe
wsparcie podjęt
ej inicjatywy i przekazanie
dobrowolnych środków fi
nansowych na konto Fun
dacji: Bank Śląski
S.A.
w
Katowicach
O/Ustroń
10501096—103882684.
Wierzymy, że przekazane śro
dki będą dowodem uznania
zasadności naszego apelu.
Uroczystości
wręczenia
sztandaru Beskidzkiemu Od
działowi Straży Granicznej
przewidywane są w dniu 11
listopada 1997 roku.
Honorowemu Komitetowi
Wręczenia Sztandaru prze
wodniczy wojewoda Marek
Trombski, a społecznemu Ko
mitetowi Fundacji Sztandaru
przewodniczy prezes Koła
Związku K o m b a t a n t ó w RP
w Ustroniu Ludwik Gemba
rzewski.

Wszystkie dzieci ustrońs
kich szkół
podstawowych
dziękują za kolejny wielki dar
„ S E R C A " , jakim jest przeka
zanie z III Aukcji znacznych
kwot pieniężnych na „doży
wianie".
Szczególnie pragniemy po
dziękować
Stowarzyszeniu
„Brzimy", Komitetowi Ho
norowemu,
Organizatorom
za zorganizowanie III Aukcji
Obrazów, Rzeźby, Wyrobów
Jubilerskich i Sztuki Użytko
wej, której po raz kolejny ce
lem jest niesienie pomocy na
szym dzieciom. Dodatkowe
słowa podziękowań kierujemy
do wszystkich twórców, spon
sorów, uczestników życząc
przy okazji wielu sukcesów
w życiu osobistym i zawodo
wym.
W imieniu Dyrektorów Szkół
Podstawowych
Dyr. SP—1 Ustroń
Bogumiła Czyż

'a ».

Bociek wrócił na stary komin pie
katni.
Fot. W. Suchta
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń (...) po zazpoz
naniu się z wykonaniem budżetu miasta za rok 1996, występuje
z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Miasta Uzdrowiska Ustroń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 1996 r.
UZASADNIENIE
Wniosek swój Komisja Rewizyjna oparła na .szeregu materiałach
bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykonaniem budżetu. I tak
Komisja zapoznała się z protokołami kontroli zewnętrznych.'(...)
Komisja Rewizyjna zgodnie z przyjętym planem na 1996 r. skon
trolowała:
a) ZUKiM w dniu 17.05.1996 r. i przedstawiono 12 wniosków,
z których większość dotyczyła spraw organizacyjnych zakładu
(wnioski w załączniku nr 1)
b) Bibliotekę Miejską w dniu 5.09.1996 r. W protokole zostało
zawartych 6 wniosków natury organizacyjnej i porządkowej (wnio
ski w załączniku nr 2)
c) Wydział Techniczny TI w dniach 22.11.96 r. i 12.12.96 r. Protokół
pokontrolny zawierał 5 wniosków, (wnioski w załączniku nr 3).
Komisja Rewizyjna otrzymała w wymaganym czasie odpowiedź na
zawarte w protokółach wnioski z kontroli. Odpowiedzi zawarte są
w załącznikach la, 2a, 3a. Ponadto Komisja Rewizyjna w 1996 roku
zapoznała się z n/w sprawami:
— realizacją inwestycji i remontów,
— planami finansowymi zakładów i jednostek budżetowych,
— sprawozdaniami z wykonania budżetów zakładów i jednostek
budżetowych,
— dokumentacją z przetargów na roboty publiczne,
— realizacją wniosków radnych, uchwał Rady i Zarządu,
— sposobem załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
— opiniowała wnioski o zatrudnieniu radnych na umowę zlecenia
przez UM,
— rozpatrywała 7 spraw interwencyjnych (skarg mieszkańców).
W dniu 14.03.1997 r. Komisja Rewizyjna odbyła wspólne posiedzenie
z Komisją Budżetową na którym dokonano oceny wykonania budżetu,
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i rażących uchybień nie
stwierdzono.
Na podstawie zebranych materiałów Komisja ogólnie ocenia wykona
nie budżetu jako dobre ponieważ:
— ogółem dochody budżetu zostały zrealizowane w 100% w stosunku
do przedstawionego przez Zarząd Miasta planu na 1996 r.,
— ogółem wydatki budżetu zostały zrealizowane w 97,6%,
— inwestycje zostały zrealizowane w 93%, natomiast zadania zlecone
i powierzone w 99,9%,
— zadłużenie miasta spadło z 10,8% w 1995 r. do 6% w 1996 r.,
— Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawo
zdanie z wykonania budżetu miasta za 1996 r.
Oprócz niewątpliwych pozytywnych stron wykonania budżetu trzeba
zwrócić uwagę na niekorzystne zjawiska, jakie miały miejsce w okresie
realizacji tego budżetu a są to:
1. Niewykonanie po stronie wydatków budżetu w ochronie środowiska
(47,8%) wykonania, głównie z powodu nie wykonania inwestycji pt.
stacja przeładunkowa.
2. Niewykonanie rzeczowe i finansowe inwestycji w kwocie 162.029,—zł
(...)
Szczegółowa kontrola inwestycji pt. DPS, której wartość na dzień
11.03.1997 r. wynosi 1.211.931,— zł, wykazała brak odpowied
niego jej przygotowania pod względem formalnym jak i techni
cznym. W momencie rozpoczynania inwestycji nie był wiadomy
zakres rzeczowy. Nie był określony koszt inwestycji ani cykl reali
zacji (...).
3. Zaległości podatkowe:
— podatek od nieruchomości jgu. (...)
na 31.12.96 r. — 305.784,—zł (...)
— podatek od nieruchomości od osób fizycznych (...)
na 31.12.96 r.  19.335,zł. (...)
— podatek od wywozu odpadów komunalnych (...)
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na 31.12.96 r.  28.073—zł. (...)
— podatek od środków transportowych (...)
na 31.12.96 r. — 283.056,—zł (...)
— podatek rolny (...(
na 31.12.96 r. — 999,4 zł (...)
Urząd Miejski podejmował działania w zakresie ściągania podatków
poprzez wysyłanie upomnień, których wysłano w 1996 r. — 1.045.
Wystawiono też 44 tytuły wykonawcze do egzekucji przez komor
nika. (...)
Ogółem zadłużenie z tytułu podatków wynosiło na 31.12.96 r.
637.248,02 zł i stanowiło 4,9% budżetu gminy na 1996 r. po
zmianach. Stan zaległości na dzień 1.01.06 r. wynosił 433.179,32 zł
i wzrósł w roku o 147%.
W planie budżetowym na 96 r. nie uwzględniono wszystkich źródeł
dochodów, jak również kwot zaległych podatków.
4. Przetargi na roboty publiczne
Nie były realizowane kompleksowo przez co w trakcie wykonywania
robót aneksowane były umowy bez zgody komisji przetargowej np.
remont ulic:
wartość w/g
wartość
przetargu
rzeczywista
remont ul. Lipowej
—"— ul. Jastrzębiej
—"— ul. Stellera
oznakowanie poziome

31.000,—zł
12.360,—zł
46.500,—zł
7.246,—zł

35.078,—zł
14.200—zł
51.322—zł
7.613—zł

97.106—zł
108.213—zł
Wartość w/g przetargów
— 97.106,—zł
Wartość po aneksach (rzeczywista)
— 108.213,—zł
6. Dopłaty do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
kwota
kwota
dotacji
dofinansow.
ulice, place, mosty
274.500,—zł
93.165,—zł
Urząd Wojewódzki
60.982—zł
27.753,—
Ogółem dopłata do zadań zleconych i powierzonych z budżetu
miasta za 1996 r. wynosi 120.918,—zł.
7. Rozliczenie dotacji w zakładach budżetowych.
Urząd nie dopracował się odpowiedniego systemu rozliczania dotacji
budżetowej dla podległych zakładów budżetowych.
8. Fundusze obrotowe w poszczególnych zakładach budżetowych miesz
czą się w większości przypadków w przyjętych normatywach.
Zdaniem komisji należy minimalizować wysokość funduszu ob
rotowego tak, aby nie powodowało to zakłóceń w pracy poszczegól
nych jesdnostek. Przykładem zbyt wysokiego funduszu obrotowego
jest MOPS i Przedszkola.
9. Zakup Domu Kultury „Prażakówka" Komisja Rewizyjna uważa jako
wielce niekorzystny dla miasta ponieważ:
a) niższe o 50% są wpłaty z tytułu dzierżawy części tego obiektu niż
przedstawiono to przed zakupem,
b) 6cio krotnie wyższe koszty ogrzewania niż podano przed zaku
pem 3 zł/GJ aktualnie — 17,7 zł/GJ,
c) brak możliwości zmiany umowy z dzierżawcą,
d) brak programu zagospodarowania obiektu,
e) nieprawdziwe dane o wykorzystaniu obiektu na OPP — podawa
no 600 osób a korzystają tylko 163 osoby. Dane w tym zakresie
otrzymano od Dyr. Szkół w trakcie kontroli. Ponadto brak będzie
finansowania tej działalności przez kuratorium od 1.09.97 r.
Komisja Rewizyjna uważa, że uwagi wniesione do realizacji budżetu za
1996 r. powinien Zarząd Miasta uwzględnić przy realizacji budżetu na
1997 r. i poddać kontroli komisji branżowych.
Reasumując Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie Zarządowi Miasta
absolutorium z tytułu finansowego wykonania budżetu za 1996 r.,
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zastrzeżenia natomiast
budzi rzeczowe wykonanie budżetu miasta za 1996 r. co zostało
przedstawione w części opisowej wniosku.
Za Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
(—) Alojzy Sikora
Przewodniczący Komisji

( /
Uniwersytet Śląski — Filia w Cieszynie
/
Orkiestra Salonowa
/ Zarząd Miasta Cieszyna oraz Kolo Terenowe Polskiego
Związku Głuchych w Cieszynie
zapraszają na

\
\

Koncert ze Szczerego Serca
z okazji

Dnia Matki
Fot. W. Suchta

. w wykonaniu ORKIESTRY
SALONOWEJ
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
pod kierownictwem artystycznym HILAREGO
DROZDA
w programie: najpiękniejsze walce, arie, humoreski i czardasze
25 maja 1997 r. — niedziela — godz.
18.00
AULA UŚ w Cieszynie, ul. Paderewskiego
2

pi
Kochani!
Chociaż to już prawie połowa kwietnia dzisiejszy dzień jest
trochę lepszy niż cały ubiegły tydzień. Było bardzo zimno, padały
deszcze a czasem i śnieg i były bardzo silne wiatry. No, ale to
Kanada i wiosna tutaj będzie dopiero za miesiąc — a l e j a ciągle
myślę kategoriami „starego" kraju i od połowy marca czekam na
przylot bocianów, (których tutaj nie widziałem) i na skowronki
i na śnieżyczki i na pierwiosnki.
Dlatego wielką przyjemnością dla mnie były Gazety Ustrońskie
i zdjęcie Czytelni (kina). O jaka to szkoda, że jej już nie ma. A jakie
to uczucia i wspomnienia łączą się z tym budynkiem. Gdzieś w 24
czy 25 roku ciocia Pasterna wzięła mnie tam na film z Patem
i Patachonem. Z tego co pamiętam to widownia miała chyba
większy ubaw ze mnie niż z filmu. Jeszcze dziś pamiętam jak się
wtedy okropnie śmiałem. Chyba ciocia Frania była tak zaam
barasowana moim zachowaniem, że już mnie więcej do tego kina
nie wzięła. Ale chodziłem tam z innymi i zachowywałem się
przyzwoicie. No ale co na to poradzimy. Jak to starzy greccy
filozofowie mówili, że „wszystko płynie" to i ten zabytek odpłynął.
Biznes z mamoną jako drogowskazem jest ideałem dzisiejszego
świata. W naszym rejonie gdzie są piękne winnice i sady połu
dniowych owoców też są zamieniane na drobne parcele budow
lane. Kanada na gwałt wyzbywa się tych naturalnych dóbr, tak
jakby w tym największym kraju (jeśli chodzi o jego powierzchnię)
nie było gdzie indziej miejsca na budowę domów i fabryk.
A ten artykuł o księdzu J. Stecu też przypomniał mi chwile spędzo
ne z nim, z jego bratem Florkiem i z ich siostrą Emilią. Co to były za
czasy, kiedy jako małe berbecie, kiedy Wisła wezbrała, pływaliśmy
na deskach, czy tratwach, które woda przyniosła w nasze strony.
Czy można się dziwić, że te przeżycia i ich wspomnienia są
podstawą do tej miłości jaką mam do tych stron? A historia kuźni,
uzdrowiska i wreszcie miasta Ustroń też ma swój urok. Wydaje mi
się czasami, że ja byłem jednym z budowniczych kolei z Ustronia na
Polanę, bo przecież ja donosiłem wodę dla pracowników.
A ta lokomotywa (koza ustrońska) na której wujek Józek mnie
czsem przewiózł, kiedy przynosiłem mu obiad.
No nie ma końca tych wspomnień ...
Józek

Cakowity dochód przeznaczony zostanie na potrzeby
Kola Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Cieszynie
bilet w cenie 10 zl
sprzedaż biletów— Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie, bilety można
również nabyć >v Urzędzie Miejskim w Ustroniu, Rynek 1 (pok. 35)
Przyjdź i zaproś innych!
RAZEM

MOŻEMY

WSZYSTKO
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Autor tego listu p. Józef Nowak mieszkał w Nowym Sączu. Każde
wakacje spędzał u swojej rodziny w Ustroniu. W 1939 r. ukończył
Szkołę Orląt w Dęblinie. Wichry wojny zagnały go najpierw do
Francji, a później do Anglii. Na Zachodzie kształcił polskich
lotników. To dało mu okazję do poznania Janka Cholewę. Za
waleczność został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami
m.in. Krzyżem Virtuti Militari.
Na emigracji poznał żonę Halinę, siostrzenicę premiera Eugeniu
sza K w i a t k o w s k i e g o , k t ó r a z o s t a ł a w r a z z m a t k ą

wywieziona

przez bolszewików z Lwowa do Kazachstanu. Stamtąd z Armią
Andersa dotarła na Bliski Wschód, a później do Anglii.
Pan Józef odwiedził już 5krotnie Polskę. W 1992 r. był za
proszony wraz z innymi lotnikami na zjazd do Dęblina. Będąc
w ojczyźnie za każdym razem odwiedza swój ukochany Ustroń
i szuka swoich dawnych ścieżek. P. Nowak w tym roku ukończy
79 lat i jeszcze planuje przylot do „starego" kraju.
Maria N.

Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne
Podciśnieniowe czyszczenie dy
wanów, tapicerki meblowej i sa
mochodowej. Ustroń, ul. Chałup
nicza 39. Tel. 543839.

.

Prowadzenie ksiąg i ewidencji po
datkowych, rozliczenia podatku
VAT, dochodowego. Tanio, op
tymalnie, profesjonalnie. Tel.
544762.

.

.
wew.
n

Fachowy i szybki montaż płyt
kartonowogipsowych, sufitów
podwieszanych i ścianek działo
wych. Tel. 547096.

9 . 0 0 — 1 9 . 0 0

Intensywne kursy przygotowaw
cze do egzaminów z matematyki,
każdy zakres, skutecznie. Tel.
544762.

Wjazd przez furtkę?

Sprzedaż sadzonek pelargonii, su
rfinii i innych roślin balkonowych
i rabatowych. Obsada skrzynek,
transport. Jerzy Frydrychowski,
Puńców 300, tel. 529551.

Wystawy:
e
5 o

od

Sprzedam fiata 126,1989/90, czer
wony. Ustroń, ul. Dębowa 3.
Sprzedam cinquecento 704, 1994,
tel. 543204.

R
wmr
~
,
oferuje:
Zapewniamy

Fot. W. Suchta
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dogodny dojazd, szybką i milą obsługę oraz

M u z e u m H u t n i c t w a i K u ź n i c t w a ul. Hutnicza 3, tel. 542996
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko — wystawa
i sprzedaż prac ustrońskich twórców.
Wystawy czasowe:
Kolorowy świat w fotografii Andrzeja Więcławka (do 15.05.97).
— Malarstwo na szkle Danuty EmiszGawlińskiej
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne we wtorki od 9—16, od środy do piątku w godz.
9.00—14.00, soboty od 9.0013.00.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 M a j a 68, tel. 542996
— Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
— Uroki Ziemi Cieszyńskiej — dzieje, ludzie, obyczaje (ze zbiorów
Marii Skalickiej).
Oddział czynny we wtorki od 9—18, w środy i czwartki od 9—14
w piątki i soboty od 9—13.
Galeria Sztuki Współczesnej na „Gojach" B&K Heczkowie,

bardzo niskie
ceny!!!
Na życzenie klienta towar dowozimy własnym transportem do 20 km w tej samej cenie.
ul. Błaszczyka 19, tel. 541100, czynna cały dzień.

Godziny otwarcia od poniedziałku do soboty 7.00—19.00
Klientów indywidualnych zapraszamy zaś do nowo otwartego sklepu
obok hurtowni z cenami półhurtowymi
Od poniedziałku do soboty w godz. 6.00—19.00
PRZYJEDŹ
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Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie",
ul. Sanatoryjna 7, tel. 543534, wew. 488.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku od 9—16, w soboty 9—13.
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych (9 Listopada 2)
(Galeria czynna codziennie w godz. od 9 do 17, w soboty od 10 do 17,
w niedziele od 12 do 18).
Klub Młodzieżowy (budynek Chrześcijańskiej Fundacji „Misja
i Życie", ul. 3 Maja, tel. 544522).
Klub Języka Angielskiego. Spotkania w środy o godz. 15.30.
Klub Sportowy. Spotkania w poniedziałki o godz. 16.00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 543244)
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych.

Imprezy

kulturalne

7.05.97 godz. 17.00 „Garcia Lorca, gitary i śpiew" —muzyka i poezja
hiszpańska w wykonaniu polskich artystów.
9.05.97 godz. 18.00 Tradycja rodzinna, jako czynnik łączący i nad
ający tożsamość rodzinie. Twórcze warsztaty dla matek
małych dzieci. (Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja").

Sport

11.05.97 godz. 16.00 Mecz piłkarski Kuźnia — Pionier Pisarzowice.
14.05.97 godz. 11.00 Start do VI etapu 50 Jubileuszowego Wyścigu
Pokoju Ustroń—Żywiec, — Rynek
17.05.97 godz. 10.00 7 Ogólnopolski Górski Bieg Przełajowy (17) km.
Start — stadion KS „Kuźnia
17.05.97 godz. 18.00 Mistrzostwa Ustronia w Siłowaniu Się Na Rękę.
18.05.97 godz. 10.00 3 Marszobieg na Równicę 884 m n.p.m z cyklu
„Zdobyć Mount Everest" (4 km) — start: Bulwary Nadwiś
lańskie
Kino

Ci od znaków nie potrafią dogadać się z tymi od chodników.
Fot. W. Suchta
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, , Z d r ó j "
ul. Sanatoryjna 7 (baseny)
8.05.97 16.00 Maksimum ryzyka
18.45 Szalona odwaga
9—14.05.97 18.45 Maksimum ryzyka
21.00 Szalona odwaga
KINO NOCNE: 8.05.97 godz. 22.00 Krytyczna terapia

Na wielkość zużycia ciepła na ogrzewanie mieszkań mają wpływ
również czynniki niezależne od woli lokatora. Należą do nich m.in.:
lokalizacja mieszkań w budynku, usytuowanie budynku w terenie,
1 inne.
Decyzją nr 185/93, COBRTI „Instal" dopuścił — stosowany na osiedlu
Manhatan — system rozliczeń do powszechnego stosowania pod
pewnymi warunkami. M.in. zobowiązał do uwzględniania w roz
liczeniach w.wym. czynniki. Ich wielkość należało ustalić na podstawie
wyników uzyskanych w okresie „próbnym". Na osiedlu Manhatan,
mimo wcześniejszych zapewnień, tego nie uczyniono. Parametry przyję
to uznaniowo, co było niedopuszczalne. M.in. przyjęto, że wszystkie
budynki są jednorodne. Wielkość współczynników korekcyjnych znana
jest z Ogłoszenia. Od razu wzbudziło wątpliwości nie rozróżnianie
mieszkań północnych i południowych, czyli zignorowanie zysków ciepła
od nasłonecznienia.
Jak się miały przyjęte parametry do rzeczywistych pokazała analiza
statystyczna wyników rozliczeń z dwóch sezonów:
— średnie zużycie ciepła budynków (działek/m2 p.u.):
br. bud.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

94/95

0,45 0,56 0,64 0,54 0,60 0,57 0,51 0,45

9596

0,54 0,48 0,64 0,52 0,51 0,70 0,57 0,61 0,55 0,60

z cyfr widać, że budynki nie są jednorodne, a tak je przyjęto.
— współczynniki korekcyjne (jednostki j.w.)
przyjęto:

0,5

0,4

0,3

0,4

0,2

1,0

wynika
z rozliczeń

0,3

0,2

0,1

0,5

0,1

1,0

Z porównań wynika, że rozbieżności są rażące. Przyjęte do rozliczeń
parametry mają więc wartość wziętych z „sufitu". Wg prawa, roz
liczenia z dwóch sezonów nie można zatem uznać za miarodajne
i wymagają weryfikacji.
W rozliczeniach stwierdzono ponadto, że występują nierealnie niskie
zużycia ciepła w niektórych mieszkaniach, gdzie stale przebywają
lokatorzy. Sytuację tą można ocenić na podstawie obliczeń. Np:
w pewnym mieszkaniu średnie zużycie ciepła było o połowę mniejsze od
średniego w budynku. Oznacza to, że w całym sezonie grzewczym
utrzymywano tam średnią temperaturę ca 11°C! Wątpliwości chyba są
uzasadnione. Takie przypadki powinny być zakwestionowane, w prze
ciwnym wypadku sankcjonuje się nadużycie.
Dla wielu mieszkań ustalono zużycie ciepła bliskie zeru, i dla takiego
zużycia naliczono opłatę. W mieszkaniach tych korzysta się jednak
z ciepła: z pionów c.o. przebiegających przez mieszkanie i z ciepła
przenikającego od sąsiadów. Zerowe opłaty są więc w tym przypadku
nieuzasadnione.
Mimo oczywistości błędów, wszelkie zażalenia na wadliwe funkc
jonowanie systemu rozliczeń są odrzucane przez zarząd i radę nadzorczą
spółdzielni, co musi nasuwać pewne przypuszczenia.
Opisane wyżej błędy nie wyjaśniają wszystkich anomalii w opłatach,
m.in. wysokości opłat. Wymagana tu jest analiza dokumentów źród
łowych.
Należy jeszcze poruszyć sprawę zagrożenia, jakie niesie przesadne
oszczędzanie ciepła: poprzez utrzymanie niskiej temperatury w miesz
kaniu i uszczelnianie okien, bez odpowiednio częstego przewietrzenia.
Są już sygnały o pojawieniu się pleśni w niektórych mieszkaniach. Jest to
niebezpieczny rodzaj pleśni dla zdrowia człowieka, m.in. może wywołać
choroby nowotworowe. Nadmierne uszczelnianie okien zmniejsza
infiltrację powietrza do mieszkań, upośledza wentylację mieszkań.
Mieszkania wyposażone są w urządzenia gazowe w kuchni i w łazience.
Spalanie gazu zużywa bardzo dużo tlenu, którego może w tych
warunkach brakować. Zaś deficyt tlenu powoduje, że w czasie spalania
gazu wytwarza się toksyczny tlenek węgla. Ponadto, wzrasta wilgotność
powietrza sprzyjająca rozwojowi pleśni, wzrasta ilość szkodliwego dla
zdrowia dwutlenku węgla.
Dla własnego zdrowia: „nie dajmy się zwariować" z tym oszczędzaniem
ciepła.
Zygmunt Urbaniak

Bezrobotny bramkarz Zembrzyc.
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Zwycięstwo na Koszarawą
Żywiec w ubiegłym tygodniu
zaostrzyło apetyty ustrońs
kich kibiców, nic więc dziw
nego, że tak licznie przybyli
1 maja na mecz piłkarzy Ku
źni z Garbarzem Zembrzyce.
Nie dopisała pogoda — mżył
deszcz, wiał wiatr.
Niestety już w pierwszych
minutach Kuźnia traci bram
kę. Nadzieja wraca po kilku
nastu minutach, gdy ustronia
cy zdecydowanie atakują. Nie
wykorzystują kilku dogod
nych sytuacji, dwukrotnie
strzały z dystansu są minimal
nie niecelne. Wszystko jednak
wskazywało na to, że mecz
można wygrać. Jednak zawo
dnicy Garbarza szybko zorie
ntowali się, że Kuźnia gra wy
łącznie środkiem. Obrona by
ła prosta, można więc atako
wać. Błyskawiczne kontry
szybko dają rezultaty. W prze
ciągu kilkunastu minut napas
tnik Garbarza Marek Miro
cha zdobywa trzy bramki i po
pierwszej połowie G a r b a r z
prowadzi 4:0. Część zawie
dzionych kibiców opuszcza
stadion. Inni twierdzą, że
ustrońscy piłkarze zapatrzyli
się w grę narodowej reprezen
tacji w Neapolu.

Remis w Kętach uznać należy
za sukces piłkarzy Kuźni.
Miejmy nadzieję, że w najbliż
szą niedzielę 11 maja, na włas
nym boisku, Kuźnia będzie
równorzędnym partnerem dla
Pioniera Pisarzowice. Począ
tek meczu o godz. 16.00

Choć nikt nie miał nadziei
na zwycięstwo, druga połowa
zaczyna się optymistycznie.
Kuźnia zaatakowała i stwo
rzyła kilka groźnych sytuacji.
Po faulu na polu karnym, sę
dzia decyduje się podyktować
rzut karny dla Kuźni. Jedena
stkę w 51 minucie wykorzys
tuje Janusz Szalbot i to wszys
tko na co było stać Kuźnię
tego dnia. G r a n o cały czas to
samo: bez skrzydeł, a co za
tym idzie bez dośrodkowań,
środkiem i do przodu. Zawod
nicy Garbarza d o końca me
czu kontrolowali sytuację,

Tabela ligi okręgowej
1. Bulowice
2. Beskid
3. Zembrzyce
4. Pisarzowice
5. Koszarawa
6. Śrubiarnia
7. Milówka
8. Sucha B.
9. Skawa
10. Kuźnia
11. Kęty
12. Cukrownik
13. Wilamowice
14. Brenna
15. Inter
16. Czarni

zresztą przy takim prowadze
niu drugą połowę potrakto
wali bardziej j a k o sparing niż
mecz o punkty.
Podkreślić jeszcze należy, że
drużyną gości bardzo dobrze
kierował Marek
Motyka.
W latach 70. zawodnik krako
wskiej Wisły, reprezentant
kraju, obecnie gra w Ze
mbrzycach. Umiejętnie roz
dziela piłki, potrafi ustawić
zespół, uspokoić grę.
Po meczu chcieliśmy zapy
tać trenera Kuźni, co sądzi
o grze swych podopiecznych.
Okazało się, że trener o grze
Kuźni nie m a nic d o powie
dzenia, a szkoda, bo kibice
chcieliby wiedzieć dlaczego
obecna drużyna Kuźni preze
ntuje się tak słabo w porów
naniu z zespołem, który oglą
daliśmy jesienią.
Mecz sędziował Sebastian
Żabiński, który chyba nie miał
najlepszego dnia.

44
40
40
36
34
34
33
33
30
27
25
24
20
18
16
12

5227
3221
3023
3013
3120
3232
3423
3528
2723
3137
3436
2323
1726
2533
1863
2649
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Taki se bajani
Jak były koszone pański łąki, zawsze padało. Ludzie mieli biyde
wysuszyć siano. Teraz — nie pamiyntóm, kiedy ostatni roz łąki były
sieczone. Łąki zarostajóm. Jedno mie cieszy, że na łych łąkach pokozały
sie zaś bażanty, a zdało sie, że sie na dobre wyniosły. Widać też sarnio ki,
jak sie pasom, jyny też rącz co może ich wypłoszyć. Oto kiesi mój pies
porke kaczek z prziykopy wypłoszył. Samach sie dziwiła, skąd sie na
łąkach wziyły. Musiały isto lecieć na stawy, abo ku rzyce i przysiadły
odpocząć.
Takpiszym o zwierzokach iprziypómniało misie, co misie kiesi trefiło.
Byłach w sanatorium w Kudowie. Tam w parku zawsze było pełno
bezpańskich psów. Ludzie ich kormiłi i ty psy sie parku fórt dzierżały.
Kiesi szli my na szpacyr, była nas isto piątka. Ani my sie spostrzygłijak
kole nas w kółeczko zaczły tańczyć pieski, rozmańtej maści, wielkości.
Było ich ze dwanoście. Jako my pokraczujymy, tak psy kole nas fórt
w kółko tańczóm. Nie przedbiygajóm, nie szczekajóm, nie łaszóm sie, jyny
krok w krok tańczóm kole nas. Zdało sie, że do dómu nie włezymy, bo łóne
szły po schodach do dwiyrzi za nami. Nigdy mi sie wiyncyj nic takigo nie
prziytrefiło.
Cukrówki zaczły wić gniozdo przed naszymi łoknami na jarzymbinie.
Kokoszom sie, zbiyrajóm gałązki, a suchóm trowe, a co jyny sie im
prziydo. Dzisio idym rano, dziwom sie jajeczko łod ptoszka leży na ziymi.
Ni ma rozbite. Co sie stało, czy im wypadło, czy same wyciepały?
Siedzym z mojim ślubnym na ławce kole cesty. Widzimy idzie kocur po
chodniczku. Prziysiod, rozglądo sie, idzie pore kroków dali. Zaś sie
porozgłądoł i przeszedł na drugóm stróne po pasach. Śmiołi my sie, że to je
wyszkolony kocur.
Zadziwio mie zawsze, jako to se zwiyrzynta i ptoszki radzóm, chocioż
my im fórt robiymy jakómsi szkodę. Nó bo to sie wy c ino stromy i krzoki, to
sie do potoku ciepnie jakiś i harapuci, to sie wypoli łąki. Tak se pomyśleć,
jakby tak ta naszo ziymeczka miała wygłóndać jak w tym teledysku
Majkela Dżeksóna — to ni ma po co żyć.
Fórt zadziwiajóm mie ludzie. Jak zacznie sie na dobre ciepło i ludzie
bydóm szli nad rzyke, to każdy bydzie chcioł siednąć na czystej zielonej
trowie. Przyńdżcie sie mojimili Ustróniocy nad rzyke teraz. Aż hruza, co
tam za maras i harapuci powyciepowane. Ptoszki tego nie naniosły.
Jak mogymy chcieć, żeby do nas prziyjyżdżałi inksi na łodpoczynek, jak
nie umiymy zadbać o porządek. A mój braciszek takóm pieknóm
pieśniczke napisoł:
Na Zawodzi cesta dlógo, drzewami obsadzono, z wszystkich
dómów pod Równicom widać dachy Ustrónio.
Letnikorzu mój miły, prziydż, odpocznij choć chwile, choć chwile,
Jak zdrowy wrócisz do dómu, chyba spómnisz nas mile.
Chocioż mało tu atrakcyj, ni ma u nas opery, w każdym dómu
na Zawodziu dostaniesz uśmiych szczyry.
Letnikorzu mój miły...
łod Śliwków

W GU 17/97 błędnie napisaliśmy, że podczas biegów dzieci i młodzieży
rozgrywanych w ramach VII Srebrnej Mili Burmistrza, w biegu na 100
m chłopców Tomasz Pawelski był trzeci a Grzegorz Kaszper czwarty.
Tymczasem odbyły się dwa biegi na 100 m. W pierwszym zwyciężył
Adam Głuchowski, w drugim Tomasz Pawelski przed Grzegorzem
Kaszperem.
Fot. W. Suchta

VII Górski Bieg Przełajowy rozegrany zostanie 17 maja na trasie
liczącej 15 km. Start na stadionie Kuźni Ustroń, następnie trasa
będzie wiodła bulwarami nad Wisłą d o Lipowca i Zawodziem do
mety też na stadionie. Bieg rozgrywany będzie w kategoriach
wiekowych, przy czym decydujący jest rok urodzenia. Organizato
rzy zapewniają, że bieg odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne.

Komenda Hufca Z H P Ziemi Cieszyńskiej organizuje w czasie
tegorocznych wakacji stały obóz harcerski pod namiotami w Mię
dzywodziu — nadmorskiej miejscowości w woj. szczecińskim 21 dni
nad morzem, w dniach 27 lipca — 17 sierpnia kosztuje 590 zł. Dla
członków Z H P przewidziano zniżki. W Drogomyślu natomiast
organizowana jest czternastodniowa kolonia dla zuchów w dniach
8—21 lipca. Tu zapłacić należy 370 zł.
Wszelkich informacji o formach letniego wypoczynku harcerzy,
obozach wędrownych udziela Komenda Hufca — D o m Harcerza,
Cieszyn, ul. Żwirki i Wigury 2, tel. 524375 w godz. 10—15.

POZIOMO: 1) wrzucany do skrzynki 2) zespół z B. Kozidrak
6) duchowny prawosławny 8) opowieść rodzinna 9) niezguła,
tuman 10) towarzysz niedoli 11) popularny aktor polski 12) ze
strachu na plecach 13) historyczna wieś koło Hradec Kralove
14) broń na ptactwo 15) mieszka w Oslo 16) najsłynniejszy
piłkarz 17) danie mięsne 18) sympatyczny kosmita 19)... Mater
20) gruby drut
PIONOWO: 1) amatorka leków, 2) drugi po reżyserze 3)
galotki, kalesony 4) opaska na pliku banknotów 5) brana
u krawca 6) liczy godziny parkowania 7) pisarz polski 11)
element alfabetu 13) przyjęcie pogrzebowe 17) kilometr w skró
cie

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu
liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na od
powiedź oczekujemy do 25 maja br.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 15
SREBRNA MILA
Nagrodę 20 zł otrzymuje MAREK DYMSKI z Ustronia, ul.
Sztwiertni 8/3. Zapraszamy do redakcji.
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