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Rozmowa  z Wiesławem  Walendziakiem 

—  Panie  ministrze, czy jest  to  pierwszy  pana  pobyt  w  naszym 
mieście? 
—  W  Ustroniu  byłem  po  raz  pierwszy  w  życiu  rok  temu  dzięki 
Markowi  Kempskiemu.  Gdy  tuż po wyborach  formował  się  rząd 
zrobiliśmy  tu naradę, a to właśnie  Marek  Kempski  zaproponował 
Ustroń.  Wtedy  bardzo  mnie zdziwiło,  że tak blisko wielkiej  aglo
meracji  może  być  piękne  miasteczko  w  pięknych  górach.  Wcze
śniej  słyszałem  o  Ustroniu,  ale sądziłem,  że jest  to miejsce  odle
głe od Katowic. Ta bliskość zaskoczyła  mnie  i to, że są to dwa  tak 
różne  światy. 
—  Pochodzi  pan  z drugiego  krańca  Polski. Czy  nazwa  Ustroń 
w  jakikolwiek  sposób  funkc jonu je w  północnej  części  k r a j u? 
—  Ustroń jest  znany w Polsce. Jak  mówiłem  sam  wcześniej  wie
le słyszałem  o tym  mieście. Nie miałem jednak  świadomości, że to 
uzdrowisko jest  tak  łatwo dostępne.  Jest  to oczywiście  walor  a  nie 
mankament.  Miejscowość jest  urocza,  ludzie  są  uroczy.  Całymi 
godzinami  chodziłem  tu z Markiem  Kempskim  i miasteczko  zwie
dziłem  dość  szczegółowo. 
—  Mieszkańcy  Śląska  Cieszyńskiego  chętnie  podkreślają  swą 
tożsamość.  Czy  bywa jąc  tu,  ale  też  poprzez  kontakty  z  pre
mierem  Jerzym  Buzkiem,  który  przecież  stąd  pochodzi,  za
uważa  pan  jak ieś  szczególne  cechy  Śląska  Cieszyńskiego? 
—  Premier  bardzo  uroczo  opowiada  o tych  okolicach.  Jest  tu 
poczucie  ciągłości  losów  całych  rodzin,  tu  się  pamięta  historię. 
Ludzie  mogą  wspominać,  gdzie  co  się  kiedyś  zdarzyło.  Jest  to 
szalenie  ważne,  że  można  powiedzieć,  co  stało  tu  sześćdziesiąt 
lat  temu, a  w  trzydziestym  którymś  roku  zdarzyło  się  to  i to.  Ta 
świadomość  historyczna,  świadomość  ciągłości  losów jest  tu  i to 
jest bardzo ważne. W Polsce społeczeństwo zostało potwornie znisz
czone jeżeli chodzi o pamięć historyczną. Ludzie migrowali  wzdłuż 
i wszerz,  a  tu  się  udało  zachować  tradycję  i to  pomaga  w  każdej 
dziedzinie  aktywności.  W  działaniu  samorządu  gminnego,  czy 
teraz powiatowego,  bardzo  pomaga  to, że  ludzie  tak mocno  iden
tyfikuj ą się z ziemią,  na  której  mieszkają,  identyfikują się z nią 

(cd. na  str.  2) 

SKLE P A T T A 
SPORTOWY K I I I I 

POLECA  V / 1  I V  MAROSZ 
 98/991 

FIRM:  GUSTAF 
MELL O  S  HEAVY  DUTY 
KILLTE C  PUMA 
ADIDA S  I INNE 

ZAPRASZAMY 
OD PONIEDZIAŁKU DO 
PIĄTKU 
OD  9.30 D017.00 
WSOBOTY 
OD 10.00 D013.00 

Fot.  W.  Suchta 

ZMIAN Y  W  KUŹN I 
2 września odbyło się zebranie zarządu Klubu Sportowego  „Kuź

nia Ustroń". Wcześniej rezygnacje z zajmowanych  funkcji złożyli: 
prezes  Henryk  Hojdysz  i zastępca  prezesa  do  spraw  sportowych 
Henryk  Zloch. Zarząd  rezygnacje przyjął i równocześnie  powołał 
nowego  prezesa  Zbigniwewa  Hołubowicza  oraz  wiceprezesa  do 
spraw  sportowych  Andrzeja  Szeję  i wiceprezesa do spraw  organi
zacyjnych Rudolfa Czyża.  Ponadto zarząd klubu tworzą:  Jarosław 
Ficek,  Franciszek  Legierski,  Edward  Wójcik. 

Kon tynuu jemy  dotychczasową  działalność  —  powiedział 
nam Z. Hołubowicz,  zapytany jakie zmiany  przewiduje się w naj
bliższym  czasie. 

Obecnie  Kuźnia  postrzegana jest  przede  wszystkim  jako  klub, 
którego  piłkarze  grają  w  lidze  okręgowej.  Prezes  twierdzi,  że 
zasadniczy  trzon  drużyny  powinni  tworzyć wychowankowie  klu
bu,  którzy  w naturalny  sposób przechodziliby  od  żaków do  senio
rów. Planuje się również zgłoszenie do rozgrywek seniorów drugiej 
drużyny, tak by wszyscy trenujący mieli okazję brać udział w meczach. 

Liczę  na  szerokie  kontak ty  z Urzędem  Miejskim,  Towa
rzystwem  RekreacyjnoSportowym  „Siła"  oraz  ze  wszystkimi 
środowiskami  i mieszkańcami zainteresowanymi  rozwojem  spo
rtu  w mieście.  Dlatego  będziemy  się  starać,  by  klub  miał  jak 
najwięcej członków  — mówi  nowo wybrany  prezes.  (ws) 
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(cd. ze str. 1) 
przez kolejne pokolenia. To bardzo ułatwia przeprowadzenie  wielu 
ważnych  spraw. 
—  Kiedy  zobaczymy  p remie ra  na  Ś ląsku  C ieszyńsk im? 
—  Będę  go  namawiał,  by  późną  jesienią  odwiedził  Śląsk  Cie
szyński,  Ustroń  zresztą  też.  Żeby jako  człowiek  stąd,  mógł  poja
wi ć  się  tu jako  premier. 
—  Czy  będąc  w  Ustroniu,  wyb rał  się  pan  w  góry? 
—  Bardzo  lubię  Czantorię. 
—  A  wyszedł  pan  na  nią  pieszo  czy  wy jechał  ko le j ką? 
—  Do  pewnego  momentu  kolejką.  To  przecież  też  jest  bardzo 
atrakcyjne.  Zresztą  zauważyłem,  że  na  Czantorii  pojawiła  się 
kolejna atrakcja    letnie  ślizgi  saneczkowe.  Oczywiście  po  Czan
torii  również spaceruję, bardzo miło  idzie się do czeskiego  schro
niska.  W  ogóle  na  tym  szczycie  jest  bardzo  sympatycznie. 
—  Chc ia łbym  te raz  porozmawiać  o  rzeczach  t rochę  odleglej
szych  od  Ustronia.  Pana  ka r i e ra  rozwi ja ła  się  j akby  dwu to
rowo:  z  j e d n ej  s t rony  j a ko  pol i tyka,  z  d rug iej  był  pan  zna
nym  dz ienn ika rzem.  Mieszan ie  tych  dwóch  funkc ji  nie  wszy
scy  uważa ją  za  na j lepsze  połączenie. 
—  Dziennikarzem już nie jestem. Jeżeli człowiek angażuje się w pe
łni w politykę, musi wybrać.  Dziennikarzem  natomiast byłem  wiele 
lat  i wspominam  to  z  wielką  sympatią  i dumą.  Teraz jestem  poli
tykiem  i  pewnie  przez  jakiś  czas  nim  będę.  Tych  funkcji  nie  da 
się  połączyć.  Na  coś  trzeba  się  zdecydować. 
— T e r az  jest  pan  poli tykiem, ale czy nie marzy  się panu  w  przy
szłości  p rowadzen ie  np.  w łasnej  gazety? 
—  Któż  to  wie,  co  będzie  w  przyszłości.  Prowadzenie  własnej 
gazety  to  przecież  nie  jest  bycie  dziennikarzem.  Taki  czas,  że 
człowiek  był  reporterem,  dziennikarzem,  publicystą,  w  moim 
wypadku jest czasem  na pewno  zamkniętym. Natomiast  nie  wiem, 
czy  nie  będę  czegoś  robił  w  mediach.  Gdy  byłem  prezesem  tele
wizj i  publicznej,  czy  dyrektorem  generalnym  Polsatu,  to  też  nie 
byłem  dziennikarzem,  a raczej menedżerem  mediów.  Oczywiście 
najmilej wspominam  ten  okres,  gdy  byłem  prowadzącym  i redak
torem  programu  „Bez  znieczulenia". 
—  W  tym  p r o g r a m ie  mógł  pan  pol i tyków  a takować  i  w idać 
było, że odpow iada  to  panu.  Teraz,  j a ko  pol i tyk,  musi  się  pan 
do  nich  zw racać  w  zupełn ie  inny  sposób. 
—  Tak.  Al e  po  takich  doświadczeniach,  jak  udział  w  rządach, 
mając dostęp  do  bardzo  ważnych  informacji,  nie  można  ponow
nie  zostać  dziennikarzem,  bo  byłoby  to  po prostu  nie  fair. Jak  się 
jest  po  tej  stronie,  to  niestety  nie  można już  wracać.  Dziennikar
stwo jest  więc  w  moim  wypadku  czasem  dokonanym. 
—  Zbl iża ją  się  wybo ry  samorządowe.  Czy  nie  zauważa  pan, 
że  par t ie  wywodzące  się z  „So l idarnośc i ",  ciągle są  dość  słabe, 
szczególnie  w  małych  miasteczkach?  Przez  10  lat  nie  potraf io
no  wykreować  l iderów  poli tycznych.  Jest  ich  ciągle  niewielu. 
—  W  Polsce już  tak jest,  że  aby  uformować  trwałe  podmioty  po
lityczne,  potrzeba  na  to  czasu  i ciągłości.  W przypadku  organiza
cji  prawicowych  ta  ciągłość  została  przerwana  przez  wojnę,  a  po
tem  przez  represje  czasów  komunistycznych  i z  trudem  to  teraz 
odbudowujemy.  Jestem  umiarkowanym  optymistą  w  takim  sen
sie,  że  ludzie  dostrzegą  owoce  pracy  ludzi  „Solidarności".  W  tej 
chwili  mówimy  o wyborach  samorządowych,  które  mogą  się  do

konać  tylko  dlatego,  że  był  sierpień  1980  roku,  że  była  „Solidar
ność",  a  dzisiaj jest  rząd  Jerzego  Buzka.  W  końcu  bez  tego  nie 
byłoby  tych  wyborów.  O  kształt  swojej gminy  możemy  walczyć 
dzięki  ludziom  obozu  „Solidarności". 
—  Część  part ii  wchodzących  w  skład  AWS  opowiadała  się  za 
wyborami  większościowymi.  Obecnie  okazu je  się,  że  wybory 
większościowe  ograniczono  wyłącznie  do  gmin  poniżej  20.000 
mieszkańców.  Pozostałe  wybory    do  większych  gmin,  powia
tów,  województwa  i sejmu    przeprowadzane  są  w  oparciu  o  za
sadę  proporc jona lnośc i. Wyda je mi się, że właśnie wybory  więk
szościowe  powodują  zainteresowanie  władz  różnych  part ii  tym 
co się dzieje na dole.  Przy  wyborach  większościowych  może  szu
kano  by  właśnie  lokalnych  l iderów,  k reowano  ich? 
—  Też  wiele  o  tym  myślę.  Zresztą  wiele  zobaczymy  po  wybo
rach,  które  są  pewnym  testem,  weryf ikują pewne  nadzieje  i  nie
pokoje.  Chodzi ło  o  to,  żeby  partie  dały  pewną  gwarancję,  żeby 
dały programowe  i polityczne zaplecze  ludziom  wybieranym.  Taki 
był  zamysł.  Czyste  wybory  większościowe  mogłyby  doprowa
dzić  do atomizacji  życia  poli tycznego  i do  tego,  że ktoś,  kto  głosi 
pewien  program  wyborczy,  w  tydzień  później  o  nim  zapomina. 
Jednak  istnienie  partii  jest  jak imś  zabezpieczeniem,  rękojmią. 
Zobaczymy.  Te  niepokoje,  o  których  pan  mówi,  też  mi  towarzy
szą. Nie  ma jednak  innej metody jak  kolejne próby  i zbliżanie  się 
do  rozwiązań  optymalnych.  Tak  naprawdę  dopiero  teraz  buduje
my  nasz  ustrój. To nie jest  tak jak  w Anglii ,  że żyjemy w  pewnym 
systemie  od  kilkuset  lat. 
—  Sporo  mieszkańców  wyraża  obawy,  że  pows ta jące  powia
ty,  to  doda t kowe  koszty  i odeb ran ie  części  władzy  gminom. 
—  W  wypadku  powiatu  nie  ma  żadnego  powodu  do  obaw,  nawet 
powiat dostanie  więcej pieniędzy  niż na  początku sądziliśmy.  Jest 
to  rzeczywiście  niebywałe,  że  w  nowym  budżecie  państwa  poło
wa  środków  przechodzi  do  samorządów gminnych,  powiatowych 
i  wojewódzkich.  Jest  to  rzeczywiście  rewolucja,  dobra  rewolu
cja, polegająca na oddaniu  państwa  ludziom.  Państwo  będzie  bli
skie,  namacalne,  można  j e  poprawiać  gdy  się  to  robić  chce  i ma 
się wolę.  Myślę, że te wszystkie obawy  szybko się rozwieją w  prak
tycznym  doświadczeniu. 
— 11  paźdz iern ika  zostaną  wyb ranesamorządy  szczebla  gmin
nego,  powiatowego  i wojewódzkiego.  Jednak  powiaty  i  woje
wódz twa  zaczyna ją  dz ia łać  dop ie ro  1  stycznia  1999  roku. 
Pozos ta je  więc  pusty  okres,  w  k tó rym  rady  powia towe  i  sej
miki  wo jewódzk ie  będą  w y b r a n e,  j e d n ak  nie  będą  działać. 
—  Faktycznie, one będą  istnieć, ale swoje kompetencje  i władztwo 
otrzymują  1 stycznia.  Jest  to  okres  przystosowawczy.  Potrzeba 
trochę  czasu  na  przygotowanie  urzędów  i  instytucji.  Związana 
jest  z  tym ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę  samorządową". 
Jest  to  bardzo  szczegółowo  i sensownie  przemyślane.  Namawiam, 
by pan ściągnął z Sejmu tą ustawę  i j ą  przejrzał, bo warto ją  omówić 
w  gazecie. Tam jest  wszystko  bardzo  wyraźnie  powiedziane. 
—  A  czy  nie  obawia  się  pan  minister,  zna jąc  polski  charakter, 
że  prawie  trzy  miesiące do  powołania  władz  powiatowych  i wo
j e w ó d z k i c h,  n ie  d o p r o w a d zą  do  tego,  że  r o z m o wy  będą 
p r o w a d z o ne  tak  in tensywnie,  iż  w  rezul tac ie  powołanie  ja
k ichkolwiek  w ładz  będzie  niemożl iwe. 
—  Nie  mam  takich  obaw.  Podkreślę  raz jeszcze,  że  ustawa  wpro
wadzająca jest  bardzo  konkretna  i szczegółowa,  szereg  obowiąz
ków spadnie  na obecnych  wojewodów.  Wszystko jest  spisane  nie
mal  co  do  godziny,  nie ma  tu  dowolności,  wszystko  będzie  odby
wać  się  pod  ścisłą  kontrolą. 

Rozmawiał:  Wojs ław  Suchta 

Od  1985  r.  ukazuje  się  biule
tyn  harcerski  „Krajka" .  Wyda
no  dotychczas  ki lkanaście  nu
merów.  Wychodzi  przeważnie 
jeden  w  roku.  Pismo  pokazuje 
życie  harcerzy  i  zuchów  oraz 
dramatyzm  zmian  zachodzą
cych  w  ZHP. 

2 Gazeta  Ustrońska 

Przed  dwoma  laty  uruchomio
no  wiślańską  ścieżkę  przyrod
niczo   dydaktyczną.  Prowadzi 
do l iną  C z a r n ej  Wise łki  na 
szczyt  Baraniej  Góry.  Po  dro
dze  jest  oznakowanych  i  opi
sanych  kilkanaście  miejsc  cie
kawych  przyrodniczo. Na  Przy
słupie  działa  Izba  Leśna  z  oka
zami  zwierząt  i roślin  oraz  sta
rych  narzędzi  leśnych. 

Słabo  wiedzie  się  pi łkarzom 
Piasta  Cieszyn  w  rozgrywkach 
IV  ligi .  Drużynie  udało  się  do

tąd  zdobyć  tylko  jeden  punkt. 
W  pozosta łych  s iedmiu  me
czach  doznała  porażek. 

Bardzo  popularne  stało  się  w 
ostatnich  pięciu  latach  ściganie 
się  na  rowerach  górskich.  Wy
ścigi  i  crossy  organizowane  są 
w  Brennej,  Wiśle,  Cieszynie, 
Skoczowie  i oczywiście w  Ustro
niu. Każdorazowo na starcie staje 
co  najmniej  kilkudziesięciu  za
wodników  i zawodniczek. 

Wszystko wskazuje na to,  iż ko

palnia  w  Kaczycach  zostanie 
postawiona  w  stan  likwidacji . 
Dz ia łacze  is tn ie jącego  przy 
KW K  klubu  spor towego  za
pewniają,  że  „Morc inek"  bę
dzie  działał  da le j,  na jwyżej 
zmieni  nazwę. 

Jedną  z  pierwszych  powojen
nych  dz ie ln ic  C ieszyna  jest 
osiedle  Mały Jaworowy,  znane 
też  pod  nazwą  ZOR.  Komfort 
c iasnawych  mieszkań  w  po
równaniu  z obecnie  budowany
mi  nie jest  najwyższy.  (nik) 



23  sierpnia  w  Szczyrku  odbyła  się  szósta  seria  wyścigu  kolar
skiego  o  Wielką  Nagrodę  MTB    Beskidy   Żywiec  '98.  Dobrze 
wypadli  zawodnicy  z  sekcji  rowerów  górskich  TRS  „Siła".  W 
kategorii  juniorów  młodszych  na  trzeciej pozycji  znalazł  się  Ro
bert  Jurczok,  a na  czwartej Radek  Czyż.  Wśród juniorów  ama
torów Wojciech  Spilok  był  szósty, Łukasz  Ł u ż a k  dziewiąty, a 
Adam  Ozaist   dziesiąty. Na  drugim  miejscu  w  kategorii  kobiet 
amatorek  przyjechała Joanna  Gruca,  na  trzecim  Beata  Cienia
ła,  a  na  piątym  Sylwia  KIuz.  W  kategorii  masters  amator  dzie
wiąte miejsce zajął Tadeusz Spilok,  dwunaste Mirosław  Krzem
pek.  Trzeci  wśród  młodzików  amatorów  był  J a k ub  Ruszkow
ski, dziesiąty Grzegorz  Wróblewski,  a jedenasty  Rafał  Kulczyk. 
Podsumowanie  wszystkich  serii wyścigu  na  str.  5. 

Na  ś lubnym  kobiercu  stanęl i: 
5  września  1998  r. 
Bogusława  Maciejczek, Ustroń  i Adam  Midura,  Skarżysko Kamienna 
Jus tyna  Dubiel,  Ustroń  i Jaros ław  Strach,  Harbutowice 
Urszula  Kozieł,  Ustroń  i Kryst ian  Kamiński,  Ustroń 

Naj lepsze życzenia  dla  jub i la tów: 
Anna  Chrapek,  lat 91,  ul.  Działkowa  47 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Helena  Badura,  lat  76,  ul.  J.  Sztwiertni  84 
J a k ub  Pi larz,  lat  82,  ul.  Grabowa  3 
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BOGUSŁAWA  HECZKO 

Chata  na  Równicy  (Budowska). 

KRONIK A  POLICYJN A 

4.09.98  r. 
O  godz.  15.50  na  ul.  Daszyń
skiego kierujący fordem  escor
tem  mieszkaniec  Istebnej naje
chał  na  poprzedzający  go  sa
mochód  marki  VW  passat  na
leżący  do  mieszkańca  Cieszy
na. 
4.09.98  r. 
O  godz.  19.20  na  ul.  Lipow
skiej zatrzymano znajdującego 
się  w  s tan ie  n i e t r z e ź w ym 
mieszkańca  Żor,  k ierującego 
fordem  sierrą.  Wynik  badania 
alkometrem   2,70  prom. 
4.09.98  r. 
O godz. 22.00  na ul.  Komunal
nej  zatrzymano  znajdującego 
s ię  w  s tan ie  n i e t r z e ź w ym 
mieszkańca  Ustronia,  kierują
cego  fiatem  126p.  Wynik  ba
dania alkometrem   2,59  prom. 
5.09.98  r. 
W godzinach  dopołudniowych 
pod  nieobecność  właścicieli 
w łamano  się  do  j e d n e go  z 
mieszkań  na  terenie  naszego 
miasta, skąd skradziono  pienią
dze  i złotą  biżuterię. 
5.09.98  r. 

W godzinach  dopołudniowych 
włamano  się do  korytarza  jed
nego  z  bloków  skąd  skradzio
no  rower  górski. 
5.09.98  r. 
O  godz.  20.10  na  ul.  Skoczow
skiej  zatrzymano  znajdującego 
się w stanie nietrzeźwym  miesz
kańca  Bładnic  Dolnych,  kieru
jącego  fiatem punto.  Wynik  ba
dania alkometrem   0, 80  prom. 
5.09.98  r. 
O  godz.  2.30  doszło  do  pożaru 
obiektu gospodarczego w Ustro
niu  Nierodzimiu. 
6.09.98  r. 
O  godz.  18.50  na  ul.  Cieszyń

STRAŻ  MIEJSK A 
3.09.98  r. 
Ukarano  osobę  handlującą  na 
ulicy Grażyńskiego mandatem w 
wys. 20  zł za brak  lokalizacji. 
3.09.98  r. 
Jednemu  z  mieszkańców  ul. 
Daszyńskiego  nakazano  upo
rządkowanie  posesji. 
5.09.98  r. 
Interweniowano  w sprawie  za
nieczyszczenia  ul.  Kuźniczej. 
Przeprowadzono  rozmowę  z 
winnym  kierowcą  samochodu 
ciężarowego. 
5.09.98  r. 
Mandatem  w wys. 40 zł ukarano 
osobę  handlującą na  ul.  Grażyń
skiego bez wymaganej lokal izacj i. 

niec  Pszczyny  na  śliskiej  na
wierzchni  wpadł  w  poślizg  i 
wjechał do  rowu. 
6.09.98  r. 
O  godz.  17.30  na  ul.  Cieszyń
skiej,  k ierująca  fiatem  126p 
mieszkanka  Cieszyna  nagle 
straciła  panowanie  nad  pojaz
dem,  zjechała na  przeciwległy 
pas drogi  i zderzyła  się z  polo
nezem, którym jechał  mieszka
niec  Katowic.  Obrażeń  ciała 
doznali  pasażerowie  z  „malu
cha". 
7.09.98  r. 

O  godz.  17.35  na  ul.  3  Maja, 
kierująca  fiatem  126p  miesz
kanka  Ustronia  wjechała  do 
przydrożnego  rowu. 
7.09.98  r. 
O  godz.  22.00  na  ul.  Katowic
kiej  zatrzymano  znajdującego 
się  w  s tan ie  n i e t r zeźwym 
mieszkańca  Skoczowa kierują
cego  VW  probe.  Wynik  bada
nia  alkometrem   0,81  prom. 
8.09.98  r 
W  godzinach  południowych 
personel  sklepu „Savia"  zatrzy
mał  na  gorącym  uczynku  kra
dzieży  mężczyznę  bez  stałego 
zameldowania,  który  skradł 
butelkę  wódki. 
8.09.98  r. 
O  godz.  20.55  na  ul.  Cieszyń
skiej zatrzymano znajdującego 
się  w  s tan ie  n i e t r zeźwym 
mieszkańca  Ustronia  jadącego 
na rowerze.  Wynik  badania  al
kometrem   3,28  prom.. 
9.09.98  r. 

O godz. 21.20 na ul.  Skoczow
skiej,  zatrzymano  znajdujące
go  się  w  stanie  nietrzeźwym 
mieszkańca  Ustronia,  kierują
cego  fiatem  125p.  Wynik  ba
dania alkometrem  1,43  prom. 

(MP) 

5.09.98  r. 
Dwóch kierowców ukarano man
datami  na łączną sumę 90 zł  za 
n iszczen ie  z ie leni  przy  ul. 
Nadrzecznej. 
9.09.98  r. 
O  godz.  16.20  w  jednym  ze 
sklepów  przy  ul.  Daszyńskie
go wspólnie z kierowniczką  za
trzymano na kradzieży  nietrze
źwego  mieszkańca  Ustronia. 
Mężczyznę  przewieziono  na 
Komisariat  Policji w  Ustroniu, 
gdzie  wynik  badania  alkome
trem  wykazał  2,90  prom. 
9.09.98  r. 
Pod  względem  porządkowym 
kont ro lowano  osiedla:  Cie
szyńskie, Manhatan  i Centrum. 

(mn) 
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Skrzyżowanie starej drogi cieszyńskiej z obwodnicą  skomplikowało 
życie niektórym  kierowcom.  Fot.  W.  Suchta 



mm 
Fot.  M.  Niemiec Serdeczne  powitanie. 

PRZYJAŹNIM Y  SIĘ 
Dzień  drugiego  września  zapowiadał  się  słonecznie  i  ciepło, 

idealnie  nadawał  się  na  górskie  wycieczki.  Taką  też  formę  spo
tkania  wybrali  członkowie  ustrońskiego  koła  Ogólnokrajowego 
Stowarzyszenia  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnych  na  Zacho
dzie oraz  ich koledzy  z koła  Polskich  Kombatantów  z  Czeskiego 
Cieszyna.  Zebrali  się  na  dolnej  stacji  wyciągu  Kolej  Linowa  na 
Czantorię  o  godz.  10.  Przy  ładnej  pogodzie  i świetnej  widocz
ności  sam  wyjazd  na  szczyt  był już  atrakcją.  Przy  górnej  stacji 
rodzielono  się  na  dwie  grupy.  Część  poszła  do  schroniska  po 
czeskiej  stronie  by  spotkać  się  z  kolegami,  którzy  postanowili 
zdobyć Czantorię od  południa,  a pozostali  pełnili  straż przy  prze

Pamiątkowe zdjęcie na  tle panoramy  Ustronia.  Fot.  M.  Niemiec 

znaczonej  na  ognisko  kiełbasie  i napojach. 
Członkowie  Stowarzyszenia  to  ludzie wiekowi, jednak  szczyt 

najwyższej  góry  w  Ustroniu  został  zdobyty  w  dobrym  stylu,  a 
prowadząca  w dół  droga  do  schorniska  była już  czystą  przyjem
nością. Tam  odśpiewano  dobrze  znane wszystkim  pieśni  żołnier
skie  oraz  wykonano  pamiątkowe  zdjęcia  na  tle  pięknej  panora
my  naszego  miasta.  Tam  też,  w  zależności  od  potrzeb,  gaszono 
pragnienie  „radegastem"  lub  wzmacniano  się  kawą.  W  spotka
niu  zorganizowanym  z okazji  rocznicy  wybuchu  II wojny  świa
towej  brał  również  udział  przewodniczący  ostatniej  kadencji 
Rady  Miejskiej Franciszek  Korcz,  którego zapytaliśmy jak  oce
nia  tego  rodzaju  inicjatywę. 

Bardzo  pozytywnie  —odpowiedział.  —Jes tem  niezmier
nie  zadowolony,  że  tylu  naszych  kolegów  uczestniczy  dzisiaj 
w  obchodach  bardzo  ważnej  dla  całego  naszego  k ra ju  rocz

(cd. na str.  11) 

ESTETYKA I WYGODA 
Naprzeciw  Komisariatu  Policji przy ul. 3 Maja funkcjonuje Cen

trum  Handlowe  RSP  „Jelenica".  Estetyczny  budynek  z  czerwoną 
dachówką  i elementami  drewnianymi  ładnie  wpisuje się w  ustroń
ski  krajobraz, a mieszczące się w nim  sklepy  pozwalają na  zrobie
nie kompletnych  zakupów. O centrum  handlowym  rozmawialiśmy 
z prezesem  RSP „Jelenica"   Andrzejem  Gluzą,  który  wyjaśniał: 

—  Wszystkie  budynki  są  własnością  Spółdzielni, ale 4  sklepy 
dzierżawią  od  nas  prowadzący.  Ta  forma  współpracy  spraw
dziła  się  i jesteśmy  z niej  zadowoleni. 

Kompleks  placówek  handlowych  nie  powstał  z dnia  na  dzień. 
—  Wszystko  odbywało  się stopniowo  —  mówi  A. Gluza.  — 

Na jp ie rw otworzyl iśmy  koło drogi  sklep  spożywczy,  tak  zwa
ny  blaszak,  a  kolejne  sklepy  były  odpowiedzią  na  potrzeby 
kl ientów.  Nie  było  mięsa  i wędlin    otworzyl iśmy  sklep  mię
sny,  brakowało  warzyw    pojawił  się  sklep  warzywny.  W  tej 
części  Ustronia  t rudno  było  kupić  kwiaty,  więc  mamy  kwia
c iarnia.  Żeby  można  było  kupić  wszystkie  niezbędne  w  domu 
ar tykuły  pot rzebny  był  również  sklep  chemiczny.  Przez  jak iś 
czas  funkc jonował  sklep  odzieżowy,  ale  przekształci l iśmy  go 

w delikatesowy, w którym,  możemy  się chyba  pochwalić,  dys
ponu jemy  największą  ofertą  alkoholi.  Najmłodszy  w  naszym 
cent rum  jest  sklep  z odzieżą  spor tową. 

Prezes Spółdzielni nie ukrywa, że potrzebne były duże środki, by 
osiągnąć pożądany efekt  i odpowiedni  standard, jednak warto  było, 
ponieważ  na  brak  klientów  nie  może  narzekać.  Prawie  wszystkie 
sklepy wyposażone są w klimatyzację, mają funkcjonalnie urządzone 
wnętrza, dodatkowym ułatwieniem dla klientówjest bezpłatny parking. 

—  W  najbliższym  czasie  mamy  w  planie  remont  i  przebudowę 
„blaszaka"  —  powiedział  nam  A. Gluza, —  ponieważ jako  jedyny 
wyróżnia się, niezbyt pozytywnie, wyglądem zewnętrznym. Koniecz
ne jest  także przynajmniej zadaszenie sklepu  „Wszystko dla  ogro
du", ale to zależy od środków jakimi  będziemy  dysponować. 

Jak  w każdej  tego  typu  działalności  najważniejsi są  stali  klien
ci.  Tych, jak  zapewnia  prezes  „Jelenicy",  nie  brakuje.  Świadczy 
o  tym choćby  fakt, że supermarkety  nie stanowią  konkurencji  dla 
centrum  handlowego,  nie  zaszkodziło  mu  również  otwarcie  ob
wodnicy. Zawsze  przyjadą  tam  osoby, które  lubią  robić  zakupy  w 
mniejszych, bardziej kameralnych  sklepach, gdzie ważną  rolę  od
grywa  oczywiście  dobra  obsługa.  Dla  kupujących  istotne  są  też 
ceny, ale  te można  utrzymać  na dość  niskim  poziomie,  gdyż  RSP 
„Jelenica"  dysponuje własnymi  hurtowniami.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

TOUR W  USTRONIU 
10  września  przez  Ustroń  przejeżdżali  ko'ar ze  uczestniczący 

w Tour  de  Pologne.  V etap  rozgrywano  na  trasie  Wisła    Cieszyn, 
a  liczył  on  175  km.  Kilkanaście  minut  po  godzinie  15  kolarze 
przemknęli  obwodnicą  w  kierunku  Cieszyna.  Początkowo  orga
nizatorzy  zapowiadali,  że  w  Ustroniu  wyścig  przejedzie  ulicami 
3  Maja  i Daszyńskiego,  ale  wtedy  zapewne  nie  wiedzieli,  że  bę
dzie już  otwarta  obwodnica.  Dlatego  w  Gazecie  Ustrońskiej  po
daliśmy  taką  trasę przejazdu. Niektórzy  kibice czekali  więc  nada
remnie  w  centrum  miasta.  Kolarzy  dopingowali  przede  wszyst
kim  mieszkańcy  os.  Manhatan,  którzy  zauważyli,  że  przed  godz. 
15  obwodnica  została  zamknięta  dla  ruchu.  Po  trudach  jazdy  w 
górach  peleton  rozerwał  się  na  kilk a  mniejszych  grup.  W  Ustro
niu  prowadziła  dwunastka  kolarzy.  Jak  się później okazało  pierw
szy  etap  górski  zdecydował  o  układzie  czołówki  55.  Tour  de  Po
logne.  W  Cieszynie  pierwszy  na  metę  wjechał  Rosjanin  Sergiej 
Iwanow  z zawodowej  grupy  TVM ,  a uzyskana  przewaga  nad  po
zostałymi  zawodnikami  pozwoli ła  mu  spokojnie  wygrać  cały 
wyścig,  który  zakończył  się  trzy  dni  później  w  Wieliczce,  (ws) 

A DAX ROAD  SHOW 
25  i  26  września  firma  Haro  organizuje  imprezę  Adax  Road 

Show. Jest  to fragment ogólnopolskiej kampanii  promocyjnej  kom
puterów  Adax.  W tym  roku oprócz prezentacji  komputerów  i opro
gramowania  mult imedialnego  przez  cały  czas  trwania  imprezy 
prowadzona  będzie sprzedaż  komputerów,  oprogramowania  i ak
cesoriów  komputerowych  w  specjalnych  promocyjnych  cenach 
obowiązujących  tylko  w  tych  dniach.  Zapoznać  więc  będzie  się 
można  ze  sprzętem  najnowszej generacji, a jako  specjalną  atrak
cję  organizatorzy  zapowiadają  prezentację  f i lmów  DVD.  Adax 
Road  Show  ma już  trzyletnią  tradycję.  W poprzednich  imprezach 
szczególnie  chętnie  uczestniczyła  młodzież,  tym  bardziej,  że  w 
konkursach  można  było wygrać  nagrody.  Podobnie  będzie w  tym 
roku.  Początek  imprezy  zapowiedziano  25 września o godz.  10.00 
w  pawilonie  Centralnej  Informacji  Turystycznej  w  Rynku.  Do
datkowo  tegoroczny  Adax  Road  Show  połączony  jest  z  jubi le
uszem  dziesięciolecia  firmy  Haro.  (ws) 

SUKCESY  KOLARZ Y 
Sekcja  rowerów  górskich jest  obok  biegaczy jedną  z  aktywniej

szych w ustrońskim Towarzystwie  Rekreacyjno  Sportowym  „Siła". 
Widoczni  są  nie  tylko  podczas  imprez  lokalnych,  biorą  udział  w 
dużych  wyścigach  organizowanych  na  Śląsku  i Podbeskidziu  i za
wsze  w  kilku  kategoriach  zaznaczają  swoją  obecność.  Pod  koniec 
sierpnia  zakończył  się  wyścig  kolarski  o  Wielką  Nagrodę  MT B  
Beskidy  '98.  Po sześciu  seriach  nasi  rowerzyści  zostali  sklasyfiko
wani  następująco: w  kategorii  juniorów  młodszych  amatorów  Ra
dek  Czyż  zajął 3. miejsce, Robert  Ju rczok   4., a  Paweł  Łagosz  
8. Wśród juniorów  amatorów Wojciech  Spilok uplasował  się na  2. 
pozycji, Adam  Ozaist  był  5., Łukasz  Łużak    10., a Szymon  Ła
gosz   28. Najlepiej spisały się kobiety  zajmując  1. miejsce za  spra
wą  Beaty  Ciemały  i 2. dzięki Joann ie  Grucy.  Następna  ustrońska 
zawodniczka   Sylwia  Kluz   była 4., a kolejne Magda lena  Piesz
ka  i  Joanna  Kal inowska  zajęły  odpowiednio  7.  i  8.  miejsce.  W 
kategorii  seniorów  amatorów  zwycięzcą  klasyfikacji końcowej  zo
stał  A leksander  Jagosz,  10.  był  Dar iusz  Bąk,  20.    Arkad iusz 
Czakon  i 27.    Piotr  Clenc.  Najlepszym  kolarzem  w  swojej  kate
gorii   młodzików  amatorów   został  też J a k ub  Ruszkowski,  na  5. 
miejscu znalazł  się Grzegorz  Wróblewski,  na 7.  Rafał  Kulczyk, 
a  na 28.   Łukasz  J a r k a.  W  kategorii  masters  9. miejsce zajął  Ta
deusz  Spilok,  15.  Mirosław  Krzempek,  a 22.   Piotr  C z yż  Wy
stęp  zawodników  ustrońskiej  „Siły "  można  uznać  za  duży  sukces, 
tym  bardziej,  że  w  końcowej  klasyfikacji  we  wszystkich  katego
riach pojawiło się  156 nazwisk.  Kierownikiem  sekcji  MT B jest  Ta
deusz  Spilok,  zastępcą  Piotr Czyź,  a trenerem  Henryk  Cieślar. 

PROTEST Z  MYSLIWSKIEJ 
Do  Burmistrza 
Miasta  Ustroń 

Zwracamy  się z prośbą  o  rozpatrzenie  naszej  sprawy,  dotyczą
cej przejazdu  i przejścia  z ulicy  Myśliwskiej  przez  nowo  otwartą 
obwodnicę  miasta  Ustroń.  Problem  tkwi  w  tym,  że  jadąc  ulicą 
Myśliwską  w  kierunku  centrum  miasta  należy  przejechać  przez 
obwodnicę  nie  mając  żadnej  widoczności  z  lewej  strony  tj .  od 
strony  Skoczowa,  Katowic.  Jezdnia w  tym  miejscu wznosi  się  tak 
wysoko  na  krótkim  odcinku,  że  osoba  poruszająca  się  samocho
dem  lub  przechodząca  pieszo,  nie  widzi  pojazdów  szybko  nad
jeżdżających  z  lewej  strony. 

Na  obwodnicy,  w  miejscu  skrzyżowania  z ulicą  Myśliwską  nie 
ma  zaznaczonego  przejścia  dla  pieszych.  Brak  też  znaków  ogra
niczających  prędkość  oraz  znaku  ostrzegawczego  „Przejście  dla 
pieszych" dla pojazdów jadących  od  strony  Skoczowa  i  Katowic. 
Obwodnica  nie  ma  poboczy  dla  pieszych  w  celu  obejścia  tego 
skrzyżowania. 

Praktycznie  mieszkańcy  ulicy  Myśliwskiej  są  odcięci  od  mia
sta, bo przy  takim  nasileniu  ruchu  i szybkości  z jaką  poruszają  się 
pojazdy  po  obwodnicy  nie  ma  możliwości  przejścia  ani  przejaz
du  na  drugą  stronę. 

Dotyczy  to zwłaszcza  dzieci  przechodzących  do szkoły,  miesz
kańców  zdążających do  pracy  i osób  starszych. 

Jest  to  karygodne  zaniedbanie  ze strony  „drogowców"  aby  po
zostawić  skrzyżowanie  nie  oznakowane,  bez  możliwości  przej
ścia dla pieszych,  tym  bardziej, że nie ma  innej drogi  w celu  obej
ścia  i objazdu  skrzyżowani  z  obwodnicą. 

Prosimy  o jak  najszybsze  załatwienie  tej  sprawy. 
Mieszkańcy  ulicy  Myśl iwskiej 

Skrzyżowanie  ul. Myśliwskiej  z obwodnicą.  Fot.  W.  Suchta 

Chwila  relaksu  między  lekcjami.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

PROTEST TRWA 
—  Pro tes tu j emy  przec iwko  bezmyślności,  n iekompetenc j i, 

a  nawet  g łupocie  tych,  k tórzy  dopuści li  do  o twarc ia  obwod
nicy  bez sygnal izacji  świet lnej  na  tym  skrzyżowan iu  —  mówił 
Je rzy  Marcol  w  imieniu  Obywatelskiego  Komitetu  Protestacyj
nego,  w  sobotę  5 września,  podczas  pikiety  na  skrzyżowaniu  uli
cy  Cieszyńskiej z obwodnicą. —  Nie  chcemy,  aby  t u t aj  na  tym 
skrzyżowan iu  czy  gdziekolwiek  na  tej  d rodze  ktokolwiek  zgi
ną ł. Nie  chcemy  nikogo  rozl iczać,  tym  niech  się za jmą  pol i ty
cy.  M y  d o m a g a my  się  dop rowadzen ia  sk rzyżowan ia  do  ta
kiego  stanu  technicznego,  aby  było ono  bezpieczne  dla  wszyst
kich  jego  uży tkowników. 

Na niebezpiecznym  skrzyżowaniu  pojawiło się  ponad  100  osób. 
Ni e  doszło jednak  do  początkowo  zapowiadanej,  blokady  drogi. 
Wszyscy  zgromadzili  się  po jednej  stronie  drogi.  Po  odczytaniu 
listy  19  żądań,  których  realizacja,  ma  doprowadzić  do  poprawy 
bezpieczeństwa  na obwodnicy,  protestujący zwartą  kolumną  prze
szli  na drugą  stronę  ulicy, gdzie podpisywali  się pod  postulatami. 
Bezpieczeństwa  pikietujących  pilnowali  funkcjonariusze  policji , 
którzy jednocześnie  bacznie obserwowali  całą  demonstrację. 

— W  pełni  rozumiem  pańs twa  postu la ty—  mówił  obecny  na 
miejscu komendant  ustrońskiego  posterunku  policji Zbigniew  Ko
walski. — Sam  n ie jednokro tn ie  inwestorów  in fo rmowałem  ja
ki e  zagrożenia  będą  wynika ły  z u ruchomien ia  obwodn icy w 
tak im  s tan ie  w  j ak im  ona  jest  obecnie.  M im o  tego,  że  mo ja 
sympat ia  jest  po  pańs twa  stronie,  muszę j uż  z obowiązku  służ
bowego  uprzedz ić  o  konsekwenc jach  ka rnych  wyn ika jących 
z  naruszen ia  a r tyku łu  90  kodeksu  wykroczeń,  mówiącego o 
tym,  że  „k t o  t a m u je  lub  u t r u d n ia  ruch  podlega  ka rze ". 

Kolumna  przechodzących  przez ulicę została  sf i lmowana.  Ma
teriał  ten  miał  posłużyć  do  identyfikacji osób  biorących  udział w 
proteście.  Jednak,  jak  się  dowiedziel iśmy,  ze  względu  na  wyjąt
kowo  sprawne  zorganizowanie  przejścia,  uczestnikom  nie  grożą 
żadne  konsekwencje  karne.  Mimo,  że z protestującymi  nie  spo

tkali  się  żadni  przedstawiciele  władz,  ani  inwestora,  członkowie 
Komitetu  Obywatelskiego  Dzielnicy  Ustroń  Goje  uważają  swoją 
sobotnią  akcję  za  skuteczną. 

—  Ta  akc ja  j uż  pomogła  — powiedział  nam  Jerzy  Marcol. 
Przez  sam  fak t,  że  jest  t u t aj  tylu  dz ienn ikarzy,  k tórzy  chcą 
zwróc ić  uwagę  opini  pub l icznej  na  to,  co  zostało  z rob ione  na 
tym  sk rzyżowan iu,  j uż  dużo  zrobi l iśmy.  I sądzę,  że  osiągnie
my  to,  co  chcemy.  Obecnych  w ładz  nie  stać  na  ignorowanie 
naszych  postu latów.  Wykaza li  do  tej  pory  dostatecznie  dużo 
a roganc ji  względem  nas  mieszkańców,  użytkowników  tej  dro
gi. Sądzę,  że  przed  wybo rami  samorządowymi  w ładz  nie  stać 
na  dalszą  a roganc ję. 

Mieszkańcy  Goji  domagają  się m.in.  przystąpienia w trybie  na
tychmiastowym  do  prac  nad  instalacją  świetlną  na  skrzyżowaniu, 
ustawienia  znaków ograniczających prędkość do 70 km/h na 200  m 
przed  skrzyżowaniem  i do  50  km/h  na  100  m  przed  skrzyżowa
niem,  wyposażyć  policję w  Ustroniu  w  radar  do  kontroli  prędko
ści,  zrobienia  przynajmniej  50 m dodatkowego  pasa  jezdni  na 
drodze  od  strony  Cieszyna  dla  skręcających  w  kierunku  Wisły, 
poszerzenia  przynajmniej o metr jezdni  wjazdu  na  skrzyżowanie 
od  strony  Cieszyna  dla jazdy  na wprost  i w  lewo,  zrobienia  przy
najmniej  80  m  pasa jezdni  dla  włączających się  do  ruchu  na  Ma
nhatanie  w kierunku  Katowic,  poszerzenia  wysepki  na  przejściach 
dla pieszych  przynajmniej o 0,5 m, zlikwidowania  wysokiego  kra
wężnika  na  wysepce  na  przejściu  dla  pieszych,  utwardzenia  po
bocza  na  dojściach  do  pasów,  zrobienia  dojścia  do  przejścia  dla 
pieszych  od  strony  Cieszyna,  zrobienia  przejścia  dla  pieszych 
przez  ul.  Cieszyńską  po  obu  stronach  skrzyżowania,  doprowa
dzenia  do  funkcjonowania  odwodnienia  wokół  skrzyżowania, 
szczególnie  na  starej  drodze  w  kierunku  Ustronia,  zbudowania 
ekranów akustycznych  wzdłuż osiedla  Manhatan,  zrobienia  świateł 
„na  przycisk"  na  przejściu  dla  pieszych  na  Manhatanie.  Wszyst
kie  te  żądania  zostaną  przesłane  do  Ministerstwa  Transportu i 
Gospodarki  Morskiej, a także do  Wojewody  bielskiego,  inwesto
rów  i wykonawców  drogi.  (mad) 

 i i .  I 

M M 

P M  ... 

Pikietę  szeroko  relacjonowały  media.  Fot.  W.  Suchta 

Szanowny  Pan Jerzy  Buzek 
Prezes  Rady  Ministrów 

Dotyczy:  interwencji w sprawie bezpieczeństwa  ruchu na  obwodnicy 
Ustronia 
W dniu 31 sierpnia dokonano oficjalnego otwarcia obwodnicy  Ustro

nia w ciągu drogi krajowej nr 93, przedsięwzięcia realizowanego ze środ
ków Banku  Światowego przez Dyrekcję Okręgową  Dróg  Państwowych 
w Krakowie jako  tzw. kontrakt nr 93. Otwarcia dokonał  minister  Trans
portu  i Gospodarki  Morskiej pan Eugeniusz Morawski  w obecności  wi
cewojewody  woj.  bielskiego  pana  Grzegorza  Figury,  dyrektora  DODP 
w Krakowie pana Jerzego Bajera  i burmistrza Ustronia pana  Kazimierza 
Hanusa oraz parlamentarzystów  z województwa  bielskiego. 

Otwarcie obwodnicy spotkało się z protestem wielu mieszkańców, gdyż 
stan  techniczny  skrzyżowania  drogi  nr 93  z ul. Cieszyńską  w dniu  uru
chomienia  obwodnicy,  nie  pozwalał  na  jej  uruchomienie.  Obecni  na 
otwarciu  obwodnicy  pan  minister  Eugeniusz  Morawski  oraz  dyrektor 
DODP w Krakowie pan Jerzy  Bajer nie chcieli  się spotkać z protestują
cymi  ani  też  sprawdzić  stanu  technicznego  oprotestowanego  skrzyżo
wania.  (Otwarcia dokonano na drugim  końcu  obwodnicy.) 

Przez skrzyżowanie drogi nr 93 z ul. Cieszyńską przejeżdża kilka tysię
cy  samochodów  dziennie, a podczas  weekendów  do  kilkunastu  tysięcy. 
Stanowi ono newralgiczny punkt dla normalnego  funkcjonowania komu
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nikacyjnego regionu.  Włączenie się do ruchu  z kierunków  podporządko
wanych od Cieszyna i od Ustronia jak również przejście przez drogę stało się 
niebezpieczne a wręcz niemożliwe. 

W dniu  5 września  odbyła  się  ponownie  spokojna,  zorganizowana  i 
kulturalnie przeprowadzona manifestacja mieszkańców dzielnicy Ustroń 
Goje.  której uczestnicy  podpisali  się pod  postulatami  przygotowanymi 
przez Komitet  Obywatelski. 

Ponieważ  wcześniejsza  interwencja  w  Dyrekcji  Okręgowych  Dróg 
Państwowych w Krakow ie nie przyniosła skutku a próba zwrócenia uwagi 
na  stan  skrzyżowania  panu  ministrowi  Morawskiemu  w dniu  otwarcia 
obwodnicy  nie  powiodła  się. gdyż nie miał  ochoty  spotkać  się z  prote
stującymi. dlatego 

zwracamy  się z  prośbą  do  Pana  Premiera  o  interwencję  w  Mini 
sterstwie  Transportu  i Gospodarki  Morskiej,  aby  natychmiast 
przystąpiono do prac nad  poprawieniem  stanu  bezpieczeństwa  w/w 
skrzyżowania. 
Domagamy  się  zainstalowania  sygnalizacji  świetlnej  bądź  prze
budowy  skrzyżowania  na  rondo z uwzględnieniem  naszych  postu
latów. 
Będziemy  wdzięczni  za  pomoc. 

Z  poważaniem, 
Teresa Binek,  Ludwik  Hudzieczek. Zbigniew  Kłapa. Jerzy  Marcol 



SPRZĄTANIE ŚWIATA 
C H C E SZ  W Z I Ą Ć  UDZIA Ł 

W  O G Ó L N O Ś W I A T O W EJ 

KAMPAN I  SPRZĄTANIA? 

O TO  CO  P O W I N I E N EŚ 

ZROBIĆ: 

©zbierz grupę swoich przyjaciół 

©zadzwoń  do  organizatorów 

©ustal  z  organizatorami  miej

sce,  dzień  i godziny  sprzątania 

oraz miejsce odstawienia śmieci 

©pob ie rz  od  organizatorów 

worki  na  śmieci  oraz  ankietę 

©oddaj ankietę  organizatorom 

UWAGA ! 

Organizatorzy  nie  zabezpie

czają  rękawic.  Szefów  zorga

nizowanych  grup prosimy o za

branie  ze  sobą  apteczki. 

GDZIE  Z B I E R A M Y ? 

Miejsca zbierania śmieci  mu

szą  być  uzgodnione  z  Komite

tem  Organizacyjnym, by  unik

nąć  sytuacji,  by  ten  sam  teren 

był sprzątany przez kilka  grup. 

Drugim powodem jest  koniecz

ność  ustalenie  miejsca  odsta

wienia  worków  ze  śmieciami. 

CO  Z B I E R A M Y ? 

Zbieramy te śmieci, które  bę

dzie można  przenieść  w  worku 

do  wyznaczonego  punktu.  Je

śli  spotkacie  Państwo  duże 

wysypisko  śmieci  lub  duże 

ciężkie  przedmioty,  prosimy  o 

zapisanie  w ankiecie  miejsca  i 

ilości  śmieci.  W  miarę  możli

wości  prosimy o selekcję  śmie

ci  na  surowce  wtórne,  które 

zbieramy  w  Ustroniu.  Osoby 

niezorganizowane  prosimy  o 

zbieranie  śmieci  na  dróżkach, 

w rowach  melioracyjnych. 

PO  CO  ANKIETY ? 

Każda zorganizowana  grupa 

otrzymuje ankietę do  wypełnie

nia.  Na  tej  podstawie  wykona 

się ankietę zbiorową  dla  Ustro

nia,  którą  prześlemy  do  Euro

pejskiego Centrum  Ekologicz

nego  LOP. 

1 8  2 0  WRZEŚNIA 
W  USTRONIU 

Ilość śmieci co roku gwałtownie wzrasta. Widzi
my  to  na  każdym  kroku ,  w  domu,  na  ulicy,  w  la
sach... W tym roku, w sezonie letnim można to było 
szczególnie  zauważyć. 

Pojawia  się na  naszym  rynk u  coraz więcej   ład
nych  opakowań.  Szczególnie  utrapieniem  stają  się 
w  Ustroniu  butelki  plastikowe  o  dużej   objętości. 
Wystarczy parę butelek i kosz jest pełny. Pół biedy, 
gdy  śmieci  trafiaj ą  do kosza,  lub obok  kosza.  Nie
pokojącym zjawiskiem jest wyrzucanie śmieci w la
sach, na polach, szlakach spacerowych  i turystycz
nych. To zjawisko  nie dotyczy  tylk o  Ustronia.  Jak 
co roku, na wiosnę  Ustroń został posprzątany.  Zli 
kwidowano  większość  dzikich  wysypisk,  posprzą
tano szlaki  turystyczne  i spacerowe,  potoki. 

W dniach  18 do 20 września  1998 roku odbędzie 
się  już  po  raz  piąty  w  Polsce  akcja  „Sprzątanie 
Świata    Polska". 

Koordynatorem  krajowy m jest Fundacja  „Nasza 
Ziemia"  i Liga Ochrony  Przyrody, a patronami  Mi 
nister  Edukacji  Narodowej,  Minister  Ochrony  Śro
dowiska,  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnych,  Prezes 
Urzędu Mieszkalnictwa  i Rozwoju Miasta, Ambasa
dor  Australii , Prezes Narodowego Funduszu  Ochro
ny Środowiska  i Zasobów Wodnych. Ustroń  ponow
nie włącza się do sprzątania świata zgodnie z hasłem 
„Myś l globalnie  działaj  lokalnie" . Kampania odbę
dzie  się  w  całej   Polsce.  W  jednych  gminach  będzie 
więcej  sprzątających w innych mniej. 

Organizatorzy  liczą  przede  wszystkim  na  po
sprzątanie tych miejsc, któr e są na uboczu,  rzadko 
odwiedzane, a jednak zaśmiecane pojedynczymi pa
pierkami ,  puszkami...  Dlatego  proszę  się  nie  krę
pować.  Przeznaczcie  parę  godzin  w  sobotę  czy  w 
niedzielę  i  wyruszcie  w  teren.  Pobierzcie  jednak 
worek na śmieci od organizatorów  i ustalcie,  gdzie 
będziecie  sprzątać  i  gdzie  zostawicie  worek,  by 
Wasza praca nie poszła na  marne. 

f~u  « « ' AC I* 

Ajara  < i«r mt\ 

Fundacja  „Nasza  Ziemia" 

jT 

OCHRONY 
PRZYRODY 

C O ? 

K I E D Y ? 
Organizatorzy  „Sprzątania 

Świata"  w  Ustroniu  informują 

wszystkich  zainteresowanych, 

że  w  terminie  od  18  do  20 

września odbędzie się w  Ustro

niu,  jak  każdego  roku,  akcja 

„Sprzątania  Świata".  Wszyst

kie  osoby  i  organizacje,  które 

chcą  wziąć  udział w akcji  pro

si się o uzgodnienie  terminów, 

terenu  sprzątania,  ustalenie 

miejsca pozostawienia  worków 

ze  śmiec iami  z  Zak ładem 

Usług  Komunalnych  i  Miesz

kaniowych  przy ul.  Konopnic

kiej 40,  tel. 545242.  Prosimy 

również  o  pobranie  ankiet. 

ZUKi M  dysponuje workami  do 

zbierania śmieci  podczas  akcji. 

Bliższych  informacji  udziela 

Wydział  Ochrony  Środowiska 

i  Rolnictwa  UM,  pok.  25,  tel. 

543479. 

UWAGA ! 

Punkty  odbioru  śmieci  z  ak

cji  należy  ustalić  z  ZUKiM . 

d l e a n  u p 
(strona opracowana przez organizatorów akcji) 

 \ h e  Wor l d 
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Burmistrz a  Miasta  Ustronia 
z dnia 9 września  1998 r. 

w  sprawie  in formacji  o  numerach  i granicach  obwodów  głosowania  oraz 
wyznaczonych  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych  w  dniu  11  października  1998  r. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia  16 lipca  1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,  rad powiatów  i sejmików województw  (Dz. U.  Nr 
95, poz. 602) oraz w związku z rozporządzeniem  Prezesa  Rady Ministrów z dnia  16 maja  1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów  do  rad 
gmin  oraz  Rady  Miasta  Stołecznego  Warszawy  (Dz.  U. Nr  60,  poz.  388)  i rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  11 sierpnia 
1998r. w sprawie zarządzenia wyborów  do  rad powiatów  i sejmików województw oraz określenia  wspólnego kalendarza  wyborczego  do 
wyborów  do  rad gmin,  rad  powiatów  i sejmików województw  oraz  Rady  Miasta  Stołecznego  Warszawy  (Dz.  U. Nr  104, poz.  653) 

poda je  się  do  wiadomości  wyborców, 
że  Zarząd  Miasta  uchwałą  nr  113/98 z  dnia  9  września  1998  r. 
utworzył  w  mieście  Ustroń  następu jące  obwody  głosowania: 

Nr 

obwodu 
głosowania 

Granice  obwodu 
Siedziba  Obwodowej 
Komisji  Wyborczej 

1  ulice:  Furmańska,  Grzybowa,  Jastrzębia,  Orłowa,  Palenica,  Polańska,  Ślepa,  Sucha,  Złocieni, 
Żarnowiec,  Beskidek, Chabrów,  Równica,  Stroma, Turystyczna,  Wczasowa,  Wysznia,  Barano
wa,  Jodłowa,  3  Maja  (od  nr  122  po  stronie  prawej  i od  nr  81  po  stronie  lewej),  Papiernia,  Pod 
Grapą,  Świerkowa,  Wiślańska,  Jaworowa 

Szkoła  Podstawowa 
Nr  3 
Ustroń  Polana 
ul.  Polańaska25 

2 
ulice:  Akacjowa,  Bukowa,  Grabowa,  Brzozowa,  Klonowa,  Topolowa,  Bażantów,  Drozdów, 
Słowików,  Olchowa,  Cisowa,  Dębowa,  Głogowa,  Jesionowa,  Kasztanowa,  Kalinowa,  Limbo
wa,  Lipowa,  Wiązowa,  3  Maja  (od  nr  64  do  nr  118  po  stronie  prawej  i od  nr  45  do  nr  71  po 
stronie  lewej) 

DW  „Górnik" 
Ustroń  Poniwiec 
ul.  Lipowa  20 

3  ulice:  Brody,  Pasieczna,  Rynek,  os.  Manhatan  (bl.  od  1 do  10)  Przedszkole  Nr  7 

Ustroń 
ul. Gałczyńskiego  16 

4 

ulice:  Asnyka,  Kochanowskiego,  Reja,  Skłodowskiej,  Partyzantów,  Wierzbowa,  Staffa,  Ka
sprowicza,  9  Listopada,  3 Maja (do  nr 62  po  stronie  prawej  i do  nr 41  po stronie  lewej),  Tuwi
ma,  Spacerowa,  Skowronków,  Jelenica,  Myśliwska,  Kluczyków,  Gałczyńskiego,  Słoneczna, 
Zielona,  Mickiewicza,  Pana  Tadeusza,  Grażyny,  Parkowa,  Hutnicza,  Miedziana,  Złota,  Srebr
na,  Nadrzeczna,  Sanatoryjna,  Zdrojowa,  Wojska  Polskiego,  Solidarności,  Armii  Krajowej, 
Skalica,  Gościradowiec,  Szpitalna,  Uboczna,  Lecznicza,  Uzdrowiskowa,  Radosna,  Okólna 

Szkoła  Podstawowa 
Nr  1 Ustroń 
ul.  Partyzantów  2 

5 
ulice: Liściasta,  Belwederska, Źródlana,  Kuźnicza,  Kamieniec  (od  nr  1  do 6),  Leśna (od nr  1 do 
7), Ogrodowa,  Strażacka, Traugutta,  Polna, Gen. Sikorskiego,  Grażyńskiego,  Gen. Bema,  Gen. 
Dąbrowskiego,  Wybickiego,  Krzywa,  Sportowa,  Daszyńskiego 

Szkoła  Podstawowa 
Nr  2  Ustroń 
ul.  Daszyńskiego  31 

6 

ulice:  Wantuły,  Konopnickiej,  os.  Centrum  (bl.  od  1 do  8),  os.  Cieszyńskie  (blok  od  1 do  4), 
Cieszyńska,  Ks. Kojzara, Fabryczna,  Dworcowa,  Spółdzielcza,  Kościelna,  Wiosenna,  Tartacz
na,  Stawowa,  Plac  Ks.  Kotschego,  Długa  (do  nr  17  po  stronie  lewej  i  do  nr  20  po  stronie 
prawej), Komunalna, Obrzeżna,  Katowicka (do nr 46), Lipowczana,  Stalmacha, Cholewy,  Błasz
czyka,  Piękna 

Szkoła  Podstawowa 
Nr  2  Ustroń 
ul. Daszyńskiego  31 

7 

ulice:  Skoczowska  (do  nr 99 po  stronie  lewej  i do  nr 98 po  stronie prawej),  Wodna,  Owocowa, 
Sosnowa,  Orzechowa,  J  .Sztwiertni,  Folwarczna,  Wspólna,  Kwiatowa,  Dominikańska,  Nad 
Bładnicą,  Katowicka  (od  nr  100  do  nr  178  po  stronie  prawej  i  od  nr  101  do  201  po  stronie 
lewej),  Długa  (od  nr  37  po  stronie  lewej  i od  nr 32  po  stronie  prawej),  Choinkowa,  P.  Stellera, 
Wiśniowa,  Miła, Jaśminowa, Jasna,  Porzeczkowa,  Agrestowa,  Osiedlowa,  Malinowa,  Różana, 
Urocza,  Laskowa,  Brzoskwiniowa,  Jabłoniowa,  Czereśniowa,  Siewna 

Przedszkole  nr  4 
Ustroń    Hermanice 
ul. Wiśniowa  13 

8 
ulice:  Kamieniec  (od  nr  10  wzwyż),  Leśna  (od  nr  10 wzwyż),  Mokra,  Spokojna,  Działkowa, 
Szkolna, Lipowski  Groń,  Podgórska,  Kręta,  Wesoła,  Lipowska  (od  nr 22 po stronie prawej  i od 
nr 25 po stronie  lewej), Wałowa,  Krzywaniec,  Bernadka,  Przetnica, Górecka, Nowociny,  Górna 

Dom  Strażaka 
Ustroń  Lipowiec 
ul.  Lipowska  116 

9 

ulice:  Katowicka  (od  nr  200  po  stronie  prawej  i  od  nr  203  po  stronie  lewej),  Chałupnicza, 
Cicha, Gospodarska,  Zagajnik, Wiejska,  Potokowa,  Bładnicka,  Łączna, Szeroka,  Kreta,  Bocz
na, Zabytkowa,  Wąska,  Harbutowicka,  Krótka,  Wiklinowa,  Dobra,  Czarny  Las,  Lipowska  (do 
nr  16  po  prawej  i do  nr  19  po  stronie  lewej),  Graniczna,  Skoczowska  (od  nr  107  po  stronie 
lewej  i od  nr  110  po  stronie  prawej) 

Dom  Strażaka 
Ustroń  Nierodzim 
ul. Szeroka  5 

Lokale  wyborcze  o twar te  będą  w  dniu  11  października  1998  r. między  godziną  6.00  a  20.00. 
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OLA  ILUSTRATORK Ą 
Na rynku księgarskim  ukazał 

się nowy  tom  wierszy  ks.  Jana 
Twardowskiego  pt.  „Kubek  z 
jednym  uchem". Utwory  poety 
zostały  zilustrowane  rysunka
mi dzieci, którymi  opiekuje się 
Józef  Golec.  Znalazła  się  tam 
także  praca  ustronianki,  Oli 
Sikory,  występującej z  powo
dzeniem  w Dziecięcym  Zespo
le Pieśni  i Tańca  „Równica". 

—  Na  sta łe  mieszkam  w 
Sopocie  i  tam  mam  przy ja
ciół,  którzy  wspó łpracu ją  z 
ks. Twardowskim. To  właśnie 
oni zaproponowal i,  żeby  pra
ce  moich  „Sopockich  plastu
siów"  ozdobiły  wiersze  księ
dza  —  powiedział  nam  Józef 
Golec.  —  Zacząłem  przeglą
dać  moje  arch iwa  i  odk łada

łem  rysunki,  k tóre  mogłyby 
zostać  wykorzystane.  A  po
tem  okazało  się,  że  autorką 
jednego  z  nich  jest  Ola. 

Obrazek  Oli  p rzedstawia 
dom  z  ogrodem,  a w  nim  duże 
drzewo,  obsypane  owalnymi, 
ciemnofioletowymi  owocami  
zapewne  śliwkami.  Al e  nieko
niecznie, bo  rysunek  ten  towa
rzyszy wierszowi o  figach. Pra
ca  powstała  dwa  lata  temu, 
podczas  warsztatów  plastycz
nych,  jak ie  prowadził  Józef 
Golec dla ustrońskich  dzieci  w 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnic
twa.  Warto także dodać,  że  Ola 
Sikora  już  dwukrotnie  została 
nagrodzona za swoje rysunki  na 
międzynarodowym  konkursie 
plastycznym  w Tokio,  (mad) 

OGNISKO  PRACY  POZASZKOLNE J 
Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  z  siedzibą  w  MDK  „Prażaków

ka"  przyjmuje zapisy  na  następujące zajęcia: 
•rytmika  dla  najmłodszych 
•taniec  towarzyski 
•taniec  nowoczesny 
•akrobatyka 
• język  niemiecki  dla początkujących  i grupy  zaawansowanej 
•estrady  poetyckiej   koło  miłośników  regionu 
•kółka  turystycznego 
•plastyka  dla  grupy  młodszej  i grupy  starszej 
•makrama  (robótki  ze  sznurka) 
•tkactwa  artystycznego 
•komputerowe 
•modelarskie,  rzeźbiarskie 
• język  angielski  i niemiecki  dla  młodzieży  i  dorosłych 
•kółko  hafciarsko    koronkarskie 

Informacje w MDK  „Prażakówka"  pod  numerem  tel.  542906 
lub  osobiście  w  godz.  11.00    14.00  oraz  w  środę  i czwartek  od 
godz.  15.00    18.00. 

SPONSORZY FESTYNU 
Festyn  sportowy,  który odbył  się 28  sierpnia  na stadionie  Kuź

ni w  Ustroniu,  sponsorowali: 
Browary Tyskie, Zakłady  Mięsne  Henryka  Kani  Pszczyna,  Za

kłady  Kuźnicze  Sp.  z o.o.  Skoczów,  Firma  „Tomar"  Ustroń,  Fir
ma „Standard"  Ustroń,  RSP „Jelenica"  Ustroń, Zakład  Produkcji 
Chrupek  Ustroń,  Sklep  Spożywczy  „Zdrój "  Ustroń,  Hurtownia 
„Smakosz" Ustroń, Bar „Kufelek" Ustroń, Bar„Ustroński"  Ustroń, 
Bar „Barman"  Ustroń,  Smażalnia  Ryb „Adriatico"  Ustroń,  Sklep 
Spożywczy  „Klaudia"  Ustroń,  Bar  „N a  Targowisku"  Ustroń. 

Uczniowska  kolejka  komunikacyjna.  Fot.  W.  Suchta 

J i .  IHlmcaB  M m f f c m 
— B i l  >  USTROŃ,  UL.  SANATORYJNA  32 

KUCHARZA Z UPRAWNIENIAMI Hom.MVC*Utncr>vr 
7  A T D  I  I n  K I  I  H  ZGŁOSZENIA  OSOBISTE  SĄ 

£ J \  I   KU  U  IN  I   f *   PRZYJMOWANE  W  DYREKCJI 

I W 
M E B 

j ! RSP  „ J E L E N I C A" 

CENTRUM HANDLOWE 

UL .  3  MAJA  44  ^ W f ^ 

;  TEL.  542890  ' 

ZAPRASZAMY  TAKŻ E  NA: 
« C I E S Z Y Ń S K IE  KANAPK I  Ś L E D Z I O WE  DO 

SKLEPU  D E L I K A T E S O W E GO 
$  KURCZAK I  Z  ROŻNA  DO  SKLEPU  M I Ę S N E GO 

NOWO  OTWART E 

PROFESJONALNE 
SOLARIU M 

(BYŁ A  HURTOWNIA  JANMAR) 

O G R O D O W A  7 
Z A P R A S Z A 

NA  CZAS  OPALANI A 
G W A R A N T U J E MY  O P I E KĘ 

NA D  D Z I E C K I EM 

I 
« s i W H^ 

Największ y wybó r piwa i alkoholi!! ! 
Najlepsz e miejsc e do wypoczynk u 

i rozmó w o interesach!! ! 
ustroń  Najlepsz a muzyka!! ! 
ul. Traugutta 1 
od 1400 do 200 

Satelitarny  świat.  Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszeni a  drobn e 

Poszukuję pomieszczenia  200300  m3 

na  hurtownię  w  Ustroniu  lub  Wiśle. 
Tel. 00491727348668,  po godz. 20. 

Dywanoczyszczenie,  kosmetyka  wnę
trza  samochodu.  Karcher. Tel.  543839. 

Sprzedaż pościeli  rehabilitacyjnolecz
niczej  z  pięcioletnią  gwarancją. 
Tel.  542213. 

Przewozy  multicarem  do  2  ton z dłu
życą  do  10 m  (węgiel,  deski  itp.) 
Tel.  0602487408. 

Kupię  parcelę  budowlaną  w  Ustroniu 
lub  okolicy  w  cenie  do  9.000  zł.  Tel. 
grzecznościowy  544408 od  19 do 20. 

DORAŹNA 

OPIEKA NAD 
DZIECKIEM 

USTRONLIPOWIEC 
UL. LIPOWSK A  84 

Musisz wyjść z domu, aby załatwić 
sprawy? Chcesz wybrać się do kina? 
Pozostaw  dziecko  (od  4  lat) pod 
opieką kwalifikowanych nauczycieli 

wychowawców. 
Czynne od czwartku do niedzieli. 
Tel.  547467 

Wynajmę  garaż  na  os.  Manhatan. 
Tel.  541068. 

Kupię  mieszkanie  w  Ustroniu. 
Tel.  545385. 

Mitsubishi  Lancer  1.8D  kombi 87 
(składak)  sprzedam. 
Tel.  0601504959  po  16. 

Sprzedam  fiata  126  p,  rocznik  1989. 
Nowe opony! Cena3.700zł.Tel. 542925. 

Sprzedam  pianino  „Legnica",  osiem
nastoletnie,  w  dobrym  stanie.  Ustroń 
Polana,  ul.  Świerkowa  30. 

j n t rum  Treningowe 
Pamięci i Koncentracji 

Uwagi 

ROKUSZKOLNY M 
1998/99 

Absolwentów  I  s t o 3 
informuję o  możl iwości 
Kontynuacji  treningu  na! 
najęciach  i i  stopnia.  1 

Liczba mif»ic/ /u»»»;. 

Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji  i Gospodarki  Gruntami 
przy Urzędzie Miasta w Ustroniu  informuje, że dnia 20.09.98 r. upływa 
termin  przyjmowania  wniosków  do  opracowywanego  aktualnie  „Stu
dium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia
sta Ustronia". 

^Centru m Handlow e 
RSP „Jelenica " Q 

Ustroń,  ul. 3  Maj a  44,  tel.  544167 
ZAPRASZA  DO*   naPrzec^w  Komisariatu  Policji 
sklepu  delikatesowego  polecamy  największy  wybór  wódek,  szampanów, 
win,  piwa,  słodyczy 
sklepu  mięsnego  pod patronatem Zakładów Mięsnych  w Żywcu  inż.  Dobiji 
(bogaty  asortyment,  najwyższa jakość  wyrobów), 
przy  zakupach  powyżej  300  zł  7%  upustu  n (\ $ M 
sklepu  „Wszystko  dla  Ogrodu" ,  tel.  542800  ^  ̂  
sklepu  ogólnospożywczego  . i O p . ^ ^ 
sklepu  warzywno  owocowego,  tel.  544687  .  æ>Y*V 

sklepu  chemicznego  „ARTCHEM "   V  • 
sklepu z odzieżą  sportową  0  æ1$ 
kwiaciarn i  „RÓŻA" ,  tel.  544455  Ć1" 
prasa 

ZAPRASZAMY  OD  PON.  DO SOB. W  GODZ  700 2100 

DELIKATESY  I SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY  CZYNNE 
RÓWNIEŻ W  NIEDZIELĘ  W  GODZ  9001500 

apw'k
I  íSáaPP® 

Fot. W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

CO NAS CZ E KA 
Wystawy 
Muzeum  Hutnictw a  i Kuźnictwa,  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko 

  wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
  Wystawa  Tomasza  Gazurka  „Przyroda  wokół  nas"  (skamieliny,  muszle, 
chrząszcze,  motyle). 
  Motywy Dolnego Renu  malarstwo  i fotografie artystów z  Neukirchen  Vluyn. 
  Wystawa  malarstwa  Stefanii  Bojdy  z  Cieszyna. 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
  Z  dawnej  wiejskiej chaty.  Wystawa  etnograficzna  ze zbiorów  własnych. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  917,  od  środy  do  czwartku  914, 
soboty  913,  niedziele  1016. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul. 3 Maj a  68,  tel.  542996. 
  Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
  Wystawa  ptaków  egzotycznych  (do  20.09.98  r.) 
Oddział  czynny  codziennie  921. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul .  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul .  Sanatoryjna  7,  tel.  543534,  wew  488, 
czynna  od  poniedziałku  do  piątku  916,  w  soboty  913. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „aRRas" ,  ul.  Grażyńskiego  27,  tel.  544997, 
czynna  codziennie  1120. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  545458. 

IMPREZY 
26.09  godz.  15.00  Jubileusz  77lecia  urodzin  Marii  Ska

lickiej i 5lecia Oddziału  Muzeum. 
W  programie  artystycznym  wystąpią 
przyjaciele Jubilatki. Oddział  Muzeum 
Zbiory  Marii  Skalickiej. 

SPORT 
20.09  godz.  10.00  5. Międzynarodowy  Marszobieg na Czan

torię Wielką 995 m ap.m. Start: Ustroń Rynek. 

Kino  ..Zdrój 

16.09 

17.09 

ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel.  543609  lub 543534. wew. 471 
  Mocne  uderzenie 

2 0 J0  Black  Dog 
16 00  Mocne  uderzenie 
18*45  Black  Dog 

1823.09  18.45  Buntownik  z  wyboru 
21.00  Lepiej być  nie  może 

24.09  16.00  Buntownik  z  wyboru 
18 45  Lepiej być  nie  może 

NOCNE  KINO  PREMIER  FILMOWYCH: 
17.09  21.00  Kod  Merkury 
24.09  21.00  Lolita 

DYŻURY  APTE K 
Do  19 września  apteka  „Pod  Na jadą"  przy  ul.  3  Maja. 
Od  19 do 26  września  apteka  „N a  Zawodziu"  w  Domu  Zdrojo
wym  przy  ul. Sanatoryjnej. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

UBEZPIECZENIA   TEL .  543000 

Polańsk a 35  PREVENTER 

[obok szkoły w Polanie] 

^   Zielon a  Kart a 
[Europa ] 

22$ 
na 15 dni 

SKLEP  CAŁODOBOWY  ˇ \ I J PT  W CENTRUM MIASTA 
UL. 3 MAI A 28, TEL. 544810 > > U % Ą t ~ * f f  D O W ÓZ  GRATIS! 
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Fot.  W.  Suchta 

KUŹNIA WYGRYWAI... 
... PRZEGRYWA 

Środowy  mecz  Kuźni,  który  odbył  się  9  września,  zgromadził 
na  stadionie  sporą  liczbę  kibiców.  Z  wyniku  osiągniętego  przez 
drużynę mogli być zadowoleni, z gry nie zawsze.  Bramkarza  prze
ciwnika  nasi  piłkarze  pokonali  dwukrotnie.  Po  raz  pierwszy  w 
czwartej  minucie  Wojciech  Krupa,  a  następnie,  25  minut  póź
niej, pięknym  strzałem  w siatkę popisał  się kapitan Janusz  Śzal
bot.  W  pierwszej  połowie  piłkarze  Kuźni  oddali  10  strzałów  w 
światło  bramki,  a w drugiej   8.  Przeciwnicy  w ciągu  pierwszych 
45  minut  nie  zagrozili  naszej  bramce  ani  razu,  w  drugiej,  gdy 
ustroński  zespół zwolnił tempa, mieli 7 sytuacji do strzelenia  gola. 
Kilk a  razy  sędzia  odgwizdał  spalony  zarówno  jednej, jak  i  dru
giej drużynie.  W  rzutach  rożnych  ustroniacy  byli  lepsi oddali  ich 
9, a  Metal  tylko  2.  Mecz  poprawnie  sędziował  Marcin  Sawicki. 

Trener Tadeusz Cholewa  tak ocenił grę swoich  podopiecznych: 
—  Liczby  mówią  same za siebie: z osiemnastu  strzałów  odda

nych  w  światło  bramki,  z  których  dziesięć  można  by  nazwać 
stuprocentowymi  okazjami,  padły  dwie  bramki.  I niestety  mu
szę powiedzieć, że  to były  tylko dwie  bramki.  Mimo, że  zwycię

Fot.  W.  Suchta 
stwo cieszy, jest  wrażenie, że osiągnęliśmy  za  mało. Tak,  znowu 
dała  o  sobie  znać  mała  skuteczność.  Pracujemy  nad  tym,  cho
ciaż w  tej chwili  mecz goni  mecz, gramy  w środy  i soboty  i mię
dzy  spotkaniami  pozostaje czas jedynie  na  ogólne  przygotowa
nie, tak  by zawodnik  poczuł się świeży, gdy wchodzi na  murawę. 

T. Cholewa  nie  był  zachwycony  występem  Kuźni,  ale  kapitan 
drużyny  z  Węgierskiej  Górki  tym  bardziej.  Powiedział  nam,  że 
Metal  zagrał  źle,  bardzo  mało aktywnie,  choć cieszy  się, że  dzię
ki niewykorzystanym  sytuacjom  ustroniaków,  otrzymali  za to  ła
godny  wymiar  kary. 

Drużyna  Kuźni wystąpiła w składzie:  Henryk  Buchalik,  Tomasz 
Słonina  (67  min.    Tomasz  Januszewski),  Piotr  Popławski,  Ma
ciej  Szatanik  (60  min.    Jarosław  Ficek),  Wojciech  Krupa,  To
masz Babuchowski,  Mirosław Adamus, Szymon  Pietrzyk  (78 min. 
 Mariusz Siwy), Janusz Szalbot   kapitan, Adrian  Sikora (56  min. 
  Mariusz  Sałkiewicz),  Roman  Płaza. 

Przed  środową  kolejką  następny  po  Metalu  przeciwnik  Kuźni  
Iskra  Klecza    znajdował  się  o  jedno  miejsce  wyżej  od  naszej 
drużyny  w  tabeli  bielskiej  „okręgówki".  Spotkanie  budziło  nie
pokój  zawodników  i trenera, jak  się  okazało  słuszny.  W  sobotę, 
12 września,  w meczu  wyjazdowym  „żółtoczarni"  zostali  poko
nani  2  : 0.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta  Fot.  W.  Suchta 

PRZYJAŹNIM Y  SIĘ 
(cd. ze słr. 4) 

nicy.  Chcia łbym  wyrazić  uznanie  dla  tych,  k tórzy  mimo  po
deszłego  wieku  i czasem  nienaj lepszego  stanu  zdrowia  zde
cydowali  się  na  tę  wycieczkę.  Jest  t u taj  z  nami  na  przyk ład 
pan  Leon  Mackiewicz,  g rubo  po osiemdziesiątce,  k tóry  prze
szedł  całą  Syberię,  potem  Bliski Wschód,  był pod  Monte  Casi
no, a  mimo  to zdobył  szczyt  i cieszymy  się z jego  obecności. 

Na pytanie o kontakty z kolegami zza Olzy F. Korcz odpowiedział: 
— Śpotykamy  się  na  bieżąco zap rasza jąc  się wza jemnie  na 

spotkania  półroczne,  roczne.  Koledzy  z Czech  bardzo  dobrze 
się u nas czu ją, ponieważ  są  przedstawicielami  Polonii  i  t rak
tu ją  Polskę  j ak  swoją  Ojczyznę.  Podczas  uroczystości  pań
stwowych  wspólnie  sk ładamy  kwiaty  w  miejscach  pamięci. 

Ich  delegacja  ze  sz tandarem  była  obecna  podczas  odsłonię
cia  pomnika  J a na  Cholewy.  Kontakty  nie ograniczają  sie  jed
nak  do  wizyt  of ic ja lnych. Takie  spotkanie  j ak  to  na  Czanto
ri i  pod t r zymu je  stare  znajomości.  W  dwóch  słowach  można 
po  prostu  powiedzieć,  że  się  przy jaźn imy. 

Podobnego  zdania  byli  prezesi  koła  z  Czeskiego  Cieszyna  
Bronisław  Fir la  i  z  Ustronia    Adam  Heczko.  Podkreślali,  że 
kontakty  są  bardzo  żywe,  a  tego  rodzaju  spotkania  zacieśniają 
więzy,  warto j e  więc  kontynuować. 

Po  zejściu  z  powrotem  do  górnej  stacji  wyciągu  odbyło  się 
ognisko,  na  którym  oprócz  prowadzenia  ożywionych  rozmów, 
śpiewano żołnierskie  pieśni. A.  Heczko stworzył  za pomocą  kse
rokopiarki  mini    śpiewniki,  więc  nawet jeśli  ktoś  nie  pamiętał 
słów,  mógł  wziąć  udział  we  wspólnej  zabawie. 

Na  Czantorii  spotkało  się 42  kombatantów  z obu  stron  grani
cy,  do  Ustronia  zjeżdżali  około  16.  Dzięki  uprzejmości  kierow
nika  wyciągu  bilety  kupiono  z  dużą  zniżką.  (mn) 
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SPORTOWY  PIKNIK 
5  w r z e ś n ia  1998  r. o d b ył  s ię na bo isku  K S Kuźni  spor to

w y  p ikn ik  Us t ron iank i,  w  k t ó i ym  bra ła  udz iał  ca ła  za łoga. 
O d b ył  s ię m e cz  pi łk i  n o ż n ej  p o m i ę d zy  p r a c o w n i k a mi p ro
dukc ji  a  t r anspo r tu,  w  k tó r ym  u z y s k a no  w y n ik  r e m i s o wy 
2 :2.  Po  m e c zu  by ło  p i eczen ie  k i e łbasy  i  r óżne  k o n k u r sy 
s p r a w n o ś c i o we  d la dz ieci  i do ros ł ych.  ( j k ) 

ZOZN P w  Ustroniu 
zawiadamia, że aktualne 

miejskiej  w Rynku. 

MUZYCZNA 
PROMOCJA 

1 0 % 
"TANIEJ 

Salon  Muzyczn y 
ZIBIHIT w  Ustroni u 
ul . Grażyńskieg o 5 

tel/fax(033)54476 1 
Sklep  Muzyczn y 

ZIBIHIT w Cieszyni e 
ul . Głębok a 52 

ZAPRASZAM Y  d o 
30.09 

KLUB TAŃCA 
TOWARZYSKIEGO 
D A N C E  S T EP 
W SKOCZOWIE 

ogłasza, 
od  I  październ ika, 

nabór  dzieci,  które  chcą 
t renować  taniec  towarzyski 

s tandardowy  i 
la tynoamerykański 

W  klubie  trenują  pary  taneczne 
posiadaj ace klasy taneczne od „E" 
do „S" tzn. od najniższej do mis
trzowskiej,  natomiast  trenerzy 
posiadają międzynarodowe klasy 
mistrzowskie. Po roku  treningów 
pary zostają zrzeszone w Polskim 
Towarzystwie Tanecznym  i mają 
możliwość  startów  w turniejach 
tańca  towarzyskiego. 
Wszystkich chętnych  zapraszamy 
wraz z rodzicami w dniu  1.10.98 
o godz.  17.30 do Domu  Kultury 
„Odlewnik"  w Skoczowie, ul. 
Ciężdrowd 11 
Informacje: 532533 lub 542315 

T a k i  s e  b a j a n i . . . 

Z piyrszego  rabarberu  uwarziyłach  kompot.  Postawiłach do 
wychłódzynio  w siysi na cymyńcie.  Zaroz  wziynach  sie za wie
szani pranio.  Wsiyni miałach rozcióngnióne sznóry i tu żech wie
szała jak  był deszcz,  abo  w zimie.  Syneczek już  mioł  rok a pół i 
nie roz szeł sy mnóm prani wiyszać. Czasym podowoł  mi klamer
ki, jak wieszałach  na polu. 

Słyszy m. że teraz też za mnóm wy szeł. A nich sie nie obejzdrza
ła, boch  myślała, że bydzie  mi podowoł  prani.  Na roz słyszym, 
jak  zjechała pokrywka  na gorku  i wrzask. Syneczek  był  isto cie
kawy, co w tym gorku je,  musioł ukiełznąć  (tegoch nie widziała) i 
nożkóm do tego kompotu  włoz. Zanim żech mu ściągła bóteczki i 
raj tuz ki,  toch już  z raj tuz kam i ściągała  skórę. Synek  wrzeszczy, 
jo  ryczym,  mama sie sy mnóm  wadzi,  o mało  żech  bóncki  nie 
dostała. A Frydek  był wtedy w chałpie, zdało sie że do mie sko
czy, żech synka nie ustrzygła. Strasznie mioł go rod. Co jo  wtedy 
wystoła? 

Lato  było piykne.  Chodziłach  nad  rzyke z dzieckami.  Siada
łach  na kamiyniu  we wodzie,  synkach  brała na kolana,  cerka 
bawiła  sie kamyczkami.  Pore  razy  bandaż  na nóżce  synka sie 
zamoczył.  Piyrsze żech sie poboła,  że bydzie sie mu to gorzij  go
jić.  Ale pokozało  sie, że ta woda w rzyce pumógała.  Przestał ach 
mu nożke zawijać, jak żech  szła do wody, a synkowi piyknie  sie 
wszystko gojiło.  Nie wiym, czy teraz ta woda w rzyce  tak by pu
mógła, jak sie widzi, że ryby brzuchami pływajóm  do góry.  Nie 
roz sie kómusi zwidzi  auto w rzyce umyć, abo cosi szpatnego  do 
wody  wyloć. 

Że z dzieckami jest  rozmańty  wyprask,  ale że stary se  poradzi 
na głowę nazbiyrać kłopotu, chocioż sie nie roz wiy, że może mieć 
starość  abo że cosi może  utarżiyć. 

Dostał ach przepis  na taki placuszki  ze syra, co sie ich smarziy 
jak  krepliki.  Nie wiym,  czych źle zrobiła  to ciasto,  czych  miała 
złóm  u mas te. Jak żech zaczła  smarziy ć ty placuszki  to zaczły mi 
strzylać po  całej kuchyni.  Umasta praskała z kastroła,  placuszki 
praskały  aj i po powale, po ścianach.  Dobrze, że noszym okulory, 
bo bych isto miała wypolóne łoczy. Całe okulorych miała w uma
ście wybabrane,  włosy wymaszczóne.  Odechciało  mi sie  całego 
smarziynio. A wiełach  miała sprzątanio?  Po prowdzie,  toch nie 
wiedziała,  że tako  rzecz  może mi sie prziydarziyć,  ale  zamiast 
ściągnąć zaroz kastrol z łognia,  toch spitómiała  i jeszcze  chciała 
najprzód reszte placuszków  z kastroła powyciągać.  Tak cosi czło
wiekowi nie roz na mózg padnie,  że nie wiy co począć. 

Hanka  łod Sliwków 

POZIOMO:  1) znana firma elektroniczna, 4) miasto z krzywą 
wieżą, 6) parkowy  śpiewak, 8) rozbójnik, 9) mądrości  ptak, 
10)  zestaw  informacji,  11) kamień  szlachetny,  12) napisał 
„Folwark zwierzęcy",  13) miasto niemieckie,  14) zdobi skroń 
zwycięzcy,  15) obok iksów,  16) pieśń operowa,  17) błyskotka 
z  morza,  18) drzewo  iglaste,  19) ciżba,  tłum,  20) morski 
bałwan. 
PIONOWO:  1) miasto  na Górnym  Śląsku, 2) miejscowość 
nad  jeziorem  Zlatarsko  (pisownia  spolszczona),  3) zwisa z 
dachu  zimą, 4) traf, zdarzenie,  5) słynny biegacz etiopski, 6) 
konnica, 7) ustroński dom wczasowy,  11) chwast  trujący, 13) 
przestrzenna  figura  geometryczna,  17)  przysposobienie 
obronne  krócej. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
oczekujemy do 7 października. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  34 
WRZESIE Ń 

Nagrodę 20 zł otrzymuje Piotr  Stec z Ustronia, ul. Jaśminowa 
21. Zapraszamy  do  redakcji. 
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