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V  Sesja  Rady  Miejskiej 
28  sierpnia  obradowała  Rada 

Miejska  Ustronia.  Radni  podjęli 
kilka, istotnych  uchwał. 

Uznano  za  celowe  utworzenie 
Stowarzyszenia  Gmin  Uzdrowis
kowych  oraz  Izby  Gospodarczej 
Uzdrowisk  Polskich.  Miasto 
— Uzdrowisko Ustroń  przystępu
je  do  stowarzyszenia,  jako  czło
nek  —  założyciel.  Do  reprezen
towania  radni  upoważnili  Prze
wodniczącego Rady Miejskiej i je
go zastępcę oraz Burmistrza  i jego 
zastępcę.  Przed  podjęciem  tej 
uchwały  Burmistrz  Andrzej   Ge
org,  przedstawił  szczegółową  in
formację w powyższej  sprawie. 

Omówiono  następnie  Regula
min  Urzędu  Miejskiego.  Doku
ment  ten,  a  w  zasadzie  jego  pro
jekt,  wymaga  jeszcze  pewnych 
uzupełnień. 

Podjęto  uchwałę  odnośnie 
przyjęcia  niektórych  spraw  z  za
kresu  administracji  rządowej 
(działa  już  Urząd  Rejonowy 
w  Cieszynie)  do  wykonywania 
przez  Urząd  Miejski w  Ustroniu. 
Szczegóły  znajdą  Państwo  w  od
dzielnej  informacji na  stronie  2. 

Omówiono  propozycje  (kolej
ne) dotyczące zmian  nazewnictwa 
niektórych  ustrońskich  ulic.  Ten 
temat  przedstawimy  szerzej  już 
wkrótce. 

Wreszcie stanie w Ustroniu  po
mnik  Jana Sztwiertni. W  ten  spo
sób upamiętnione zostaną  zasługi 
cenionego,  miejscowego  kompo
zytora,  muzyka  i  nauczyciela. 
Pomnik  będzie  wzniesiony  na 
skwerze  przy  ZDK  „Kuźnik" . 

Sesję wypełniły  nadto  m.in.  in
formacja o pracy  Komisji  Inwen
tażowej  Mienia  Komunalnego, 
informacja o działalności  komisji 
problemowych  —  tu  sprostowa
nie:  przewodniczącym  Komisji 
Układu  Przestrzennego  Miasta, 

Architektury  i  Inwestycji jest  inż. 
Włodzimierz  Głowinkowski  —  za 
pomyłkę  przepraszamy  (GUnr 
7). 

Pod  koniec  obrad  Burmistrz 
odpowiadał  na zgłoszone  wnioski 
i  zapytania.  Najbliższa  sesja  ob
radować  będzie  14  września  od 
godz.  16.  (mrc) 

MUZEUM.. . 
...dziękuje  twórcom  nieprofe
sjonalnym  za  wzbogacenie 
zbioru.  Władysław  Karch, 
Mieczysław  Jarmoc ,  Jan  Mi 
siorz, Zbigniew Niemiec, Fran
ciszek  Sikora,  Jan  Sikora 
i  Stanisław  Sikora  przekazali 
po jednej ze swoich prac,  które 
były  wystawiane  w  ustroń
skim  Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa  wiosną  br. 

M.  Krężelok 

ZABIORĄ  DZIAŁKI ? 
Ten  numer  im  nie  przejdzie, 

stwierdzili  zdecydowanie  działko
wicze,  gdy  kraj  obiegła  wieść,  że 
17 posłów  wystąpiło z  projektem 
ustawy  „ o  likwidacji  organów 
pracowniczych  ogródków  dział
kowych"  oraz  postawieniu  sa
mych  działek  w stan  likwidacji. 

n 

Grażyn a  i  Bronisła w 
1  MAREKWICOWI E 
|  Informuj ą  P.T.  Klientów ,  że  hurtowni a  ar 
ii  tykułó w  chemicznyc h  i przemysłowyc h  zo
li  stał a przeniesion a do  lokal u w  Zabłoci u  103 
|  (prz y  drodz e  Strumień—Chybie ) 

|  OFERUJEMY szeroki asortyment, wybór  kosme
|  tyków,  artykułów  chemii  gospodarczej  oraz  pro
|  szków  do  prania  w  cenie: 

Pollen a C  —  600  g —  4500  zł 
Po l len a C  —  6 5 0  g  —  5 0 0 0  zł 
Pollen a  As  —  600  g —  4500  zł 

|  Przy zakupac h  przekraczającyc h  5 mi n  zło 
|  tyc h  możliwoś ć  zapłat y  przelewem . 

Na  działkach  zawrzało.  Przez 
cały  sierpień  ludzie  spotykali  się, 
radzili jak zapobiec utracie owych 
300  metrów  szczęścia.  Zbierano 
podpisy,  wysyłano  zbiorowe  i  in
dywidualne  protesty  gdzie się  tyl
ko dało.  Działkowicze  zaczęli  au
tentycznie,  z determinacją  bronić 
swego  dorobku. 

Większość ogródków należy do 
ludzi starszych, emerytów i rencis
tów.  Nie  stronią  od  działek  rów
nież  ludzie  młodzi.  Dzięki  upra
wianym  na  działkach  warzywom 
i  owocom,  można  przetrwać,  ja
koś związać koniec z końcem.  To 
spore  odciążenie  dla  rodzinnych 
budżetów.  Wiele ogródków  prze
chodzi  dosłownie  z  pokolenia  na 
pokolenie. Niektórzy uprawiają je 
już dwadzieścia, a nawet  trzydzie
ści  lat.  I  teraz  nagle  mieli  by  to 
wszystko stracić?! Te  wypieszczo
ne  grządki,  dorodne  drzewka, 
z  trudem  postawioną  altankę... 

Z a p r a s z a m y 

Jako  członek  Sejmu  czuję  się 
winny  wobec  społeczeństwa  za 
podjęcie  próby  ograbienia  ty
sięcy  ludzi.  Pomysł  likwidacji 
działek  uważam  za  haniebny. 

Poseł  A.  Małachowski 

(cd. na sir. 3) 



Zaproszenie  do  Muzeum 

W  ustrońskim  Muzeum  od  8 września  czynna  jest  wystawa 
—  „Jan  Sztwiertnia  1911—1940".  Zawiera  dokumenty  po
święcone  temu  wybitnemu  kompozytorowi.  Przygotowana  zo
stała  w  50  rocznicę  jego  śmierci.  Wystawa  czynna  będzie  do 
30  hm. 

Muzeum czynne jest we wtorki , środy, czwartki i piątki w godz. 
10—13  oraz  w  soboty  i  niedziele  w  godzinach  9.30—13.30. 
Można  również  obejrzeć  stałą  ekspozycję,  obrazującą  historię 
ustrońskiego hutnictwa i kuźnictwa na tle dziejów miejscowości. 

Będąc  w  Jaszowcu... 

...można  uczestniczyć w plenerowym  koncercie Józefa Skrzeka 
—  znakomitego  multiinstrumentalisty.  Początek  koncertu 
o  godz.  20.00  w dniu  19 września. 

24 września  o  godz.  16.00  w  Domu  Kultury  impreza,  którą 
wypełni  muzyka,  piosenki,  gawędy. 

28 września — program kabaretowy. Początek o godz. 20.00. 

Biblioteczny  księgozbiór... 

...dostępny  jest  czytelnikom  codziennie  oprócz  czwartków, 
niedziel  i świąt. Oto  czas  pracy  Miejskiej Biblioteki  Publicznej 
im.  Jana  Wantuły,  mieszczącej się  na  parterze  Ratusza; 

poniedziałek 
wtorek 
środa 
piątek 
sobota 

8.00—18.00 

8.00—15.30 
12.00—18.00 

8.00—18.00 

8.00—12.00 

Stali  czytelnicy  o  tym  wiedzą,  ale  przybywa  wszak  nowych. 

SM  „Zacisze"... 

...zaprasza do świetlicy przy ul. J. Wantuły. Świetlica czynna jest 
w godz.  16.00—21.00. 

Nie wszystk o w  Rejoni e 
Pod  koniec sierpnia  zaczął  funkcjonować Urząd  Rejonowy  w Cieszynie.  Część 

spraw, które prowadzi  administracja  rządowa  będzie można  załatwiać  na  miejscu 
w  Gminie.  22  sierpnia  Burmistrz  Andrzej   Georg  zawarł  stosowne  porozumienie 
z  kier.  Urzędu  Rej.  Januszem  Matuszkiem. 

Urząd  Miejski  w  Ustroniu  będzie  nadal  prowadził: 
—  przyjmowanie oświadczeń  o wyborze  obywatelstwa  obcego dla dziecka  z  rodzi
ców  posiadających  różne  obywatelstwa 
—  przyjmowanie oświadczeń o wyrażenie zgody na nabycie  lub zmianę przez dzieci 
obywatelstwa  polskiego 
—  przyjmowanie  podań o nadanie obywatelstwa  polskiego  od osób  zamieszkałych 
w  Polsce 
—  orzekanie w sprawach zmiany  imion  i nazwisk  oraz dostosowanie pisowni  imion 
i  nazwisk  do zasad  pisowni  polskiej 
—  ewidencję  motorowerów 
—  wydawanie,  cofanie,  zatrzymywanie  oraz  zwracanie  uprawnień  do  kierowania 
rowerami  i motorowerami  wraz z  prowadzeniem  ewidencji  tych  dokumentów 
—  wydawanie  zezwoleń  na  wykorzystywanie  dróg  w  sposób  szczególny  w  od
niesieniu  do  imprez  odbywających  się  na  obszarze  gminy,  w  odniesieniu  do  dróg 
gminnych. 

Przypomnijmy,  że  Rejony  są  strukturą  pomocniczą  dla  wojewody  i  nie  mają 
uprawnień  władczych  wobec  samorządu  lokalnego.  Do  ich  zadań  należy  m.in. 
kontrola  przestrzegania  norm ochrony środowiska, prawa  budowlanego  (wskaza
nia  lokalizacyjne  nadal  załatwia  UM  w  Ustroniu),  gospodarki  ziemią.  (mrc) 

W  rocznicę 
Września 

1 września w samo  południe 
rozległy się w Ustroniu  dźwię
ki  syren.  Przy  pomniku  Ofiar 
II  wojny  światowej  zgroma
dziły  się  delegacje  Urzędu 
Miejskiego,  Placówki  W O P, 
Św. Związku  Żołnierzy  Armii 
Krajowej,  Związku  Komba
tantów  RP  i b. więźniów  poli
tycznych. W asyście warty  ho
norowej  pełnionej  przez  żoł
nierzy  WOP,  złożone  zostały 
wiązanki  kwiatów.  Oddano 
hołd  bohaterskim  żołnierzom 
Września  '39. 

Zarząd  Koła  Św.  Zw.  Żoł
nierzy  AK  w  Ustroniu  infor
muje, że przyjmuje zaintereso
wane osoby  i członków  Zwią
zku  w  każdy  poniedziałek, 
w  godz.  15—16,  w  świetlicy 
Szkolnego  Schroniska  Mło
dzieżowego — Ustroń  Rynek. 

ATLA S 
UZDROWIS K 
Na ponad 300 stronach  mo

żna  znaleźć  dokładne  infor
macje i mapy  62 miejscowości 
uzdrowiskowych,  położonych 
na  terenie  Polski.  ATLA S 
UZDROWISK  POLSKICH 
jest  wydawnictwem  bardzo 
potrzebnym  i  już  wzbudził 
spore  zainteresowanie.  Został 
starannie  wydany  przez 
PPWK  im.  E.  Romera.  Infor
macje o poszczególnych  uzdro
wiskach są dokładne i wyczer
pujące. Można  dowiedziać  się 
o kierunkach leczenia, podsta
wowych  zabiegach,  rodzajach 
wód  i produktów  leczniczych. 
Atlas  zawiera  również  wykaz 
wszyskich  placówek  leczni
czych  znajdujących  się  w  da
nym  uzdrowisku.  Podaje  też 
podstawowe  informacje 

0  uzdrowisku  oraz  atrakcje 
turystyczne  miejscowości 
1 okolic.  Uzdrowisko  Ustroń 
prezentowane jest na  stronach 
215—222.  (mk) 

i 
P T H  „MONTANA"  Ustroń  ul. Kasprowicza 1 

I  Zapraszamy  do  D O M U  H A N D L O W E G O  ul.  M .  Reja  10.  tel.  3542 

Polecamy  art.  spożywcze,  przemysłowe,  odzież,  konfekcję 

Wizyta  u  nas,  to  udane  zakupy! 

§ 

|  Placówka  czynna  jest  w  godz.  9—17 
|  (również  w  soboty) 

(t
^iJ^siaŹnieI 

Zapraszamy  Państwa  do 
korzystania  z  tej  formy  ogło
szeń. To okazja do znalezienia 
przykładowo nabywcy  rzeczy, 
które chcieliby Państwo sprze
dać. Tą  drogą  można  spróbo
wać  znaleźć  potrzebną  książ
kę,  płyty,  znaczki,  sprzęt  gos
podarstwa  domowego,  sprzęt 
rtv  i  inne.  Można  bezpłatnie 
zamieścić  życzenia  z  różnych 
okazji:  ślubu,  chrzcin,  imie
nin,  urodzin;  można  pochwa
lić się swymi prywatnymi  suk
cesami,  wyznać  miłość  itd., 
itd. 

Ogłoszenia  mogą  Państwo 
przekazywać  nie  tylko  przez 
telefon  —  można  je  również 
przesyłać listownie lub dostar
czyć  osobiście.  Zapraszamy! 

SPRZEDAM 

—  nowy  piec  elektryczny 
(6,5 kW/380  V) do  sauny,  ka
mienie  fińskie.  Oferty  z  ceną. 
Ustroń,  tel.  3705 

—  wózek dziecięcy czeski, fo
rtepian  „Wopaterni"  — 
Ustroń,  tel. 2483 po godz.  16 

—  komputer  Spectrum  48K 
z  wyposażeniem.  Cena  do 
uzgodnienia.  Wiadomość 
w  redakcji 

POSZUKUJĘ 

—  adresów  firm  zachodnich 
przysyłających  bezpłatnie 
prospekty,  wszelkie  materiały 
reklamowe  z  branży  kompu
terowej,  audiovideo,  samo
chodowej,  adresów  zachod
nich  biur  podróży.  Oferta  nr 
1  GU. 

PODZIĘKOWANI E 

—  wysokiemu  bruntowi  za 
pomoc w bezpiecznym dojściu 
do domu,  wieczorem  1 wrześ
nia  od  Krystyny. 

RÓŻN E 

Posiadam  adresy  zachodnich 
biur  matrymonialnych  z ofer
tami  dla  pań  z  Polski. 
RFN,  Austria,  Dania,  Szwe
cja,  Norwegia,  Kanada, 
Australia,  Szwajcaria  i  inne. 
Oferta  nr  2  GU. 



Ze  szkolnych  kronik 

Początek  roku  szkolnego  1990/91  w  Szkole  Podstawowej 
w  UstroniuNierodzimiu.  Te  pamiątkowe  fotografie  wykonał 
Franciszek  Bojda  —  nauczycielglobtroter. 

Powszechna  Kasa  Oszczędności 

Bank  Państwowy 

Oddzia ł w  Cieszyni e 
z a p r a s z a  d o 

Ekspozytur y  PKO 
w  Ustroniu ,  ul .  Cieszyńsk a  15 

Klienci  obsługiwani  są  w  godz.  8.00—17.00 

a  w  soboty  robocze  w  godz.  8.00—12.00 

Dział  Kredytów  czynny  jest 

poniedziałek 
środa  —  11.00—1 7.00 
piątek 

wtorek 
czwartek 

—  8.00—15.00 

Informacje  można  uzyskać  telefonicznie  pod 
numerem  2727 

OGŁOSZENI A  DROBNE 

Sprzedam  BIZON A  ZO  56  Super,  beczkowóz  6000  I  SP60, 
samochód  ciężarowy  LIAZ .  Jan  Bierski,  Pruchna  31 

Sprzedam Nysę na gwarancji,  Mercedesa  808—skrzynia,  oplan
dekowany.  Wiadomość:  Chybie,  teł.  117 

Chcieć,  znaczy  móc 

Rośn i e  r e m i z a  w  L i p o w c u 
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Lipowcu  liczy już  ponad  60  lat. 

Z  tradycją  splata  się współczesność.  18 sierpnia  br.  odbyło  się 
uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej 
remizy.  Wszystko  dzięki  zapałowi  i  zaangażowaniu  miejsco
wych  strażaków—ochotników,  którym  prezesuje p.  Władysław 
Musioł  oraz  pomocy  ze  strony  mieszkańców. 

Wmurowania  kamienia  węgielnego  dokonał  Zast.  Burmist
rza Tadeusz Duda w asyście płk. Eugeniusza Zabłockiego z Woj. 
Związku  OSP  w  BielskuBiałej  i członków  Komitetu  Społecz
nego.  Wśród  nich  obecny  był  najstarszy  wiekiem  stra
żak—ochotnik  z Lipowca p. Franciszek Bijok , liczący już  ponad 
80 wiosen.  Mimo  sędziwego  wieku  nadal  opiekuje  się  drużyną 
młodzieżowa. 

Fot.  F.  Bojda 

Uroczystość  ta  stała  się  okazją  do  wręczenia  odznaczeń. 
Otrzymali je: Józej  Bijok — Złoty  Krzyż Zasługi dla  Pożarnict
wa; Władysław  Musioł, Tadeusz Krysta, Edward Krysta —  Sre
brne  Krzyże  Zasługi;  Mieczysław  Ligocki,  Bolesław  Chrapek, 
Karol  Chrapek,  Józef  Chrapek,  Edward  Górniok,  Bronisław 
Kubień,  Roman  Smolarz  —  brązowe.  Odznaki  „Wzorowy 
Strażak"  otrzymali:  Jan  Bijok ,  Grzegorz  Górniok,  Piotr   Gór
niok,  Roman  Małysz,  Tadeusz  Wantulok.  Odznaki  za  współ
zawodnictwo przyznano: Józefowi Polokowi i Karolowi Kryście. 
Te  same  odznaki  Zarząd  Miejski  OSP  przyznał  Władysławowi 
i  Karolowi  Musiołom. 

W  uroczystości  uczestniczyli  także  Tadeusz  Bujok  i  Marian 
Indeka z Zarządu Woj. OSP oraz Jan Kubień — prezes ZW  PSL. 
Nie  zabrakło  osób,  które  wykupiły  tradycyjne,  strażackie 
„gwoździe".  Początek został zrobiony.  Remiza  pnie się w górę. 

(mrc) 

Działki 
(cd.  ze  str.  1) 

Kto  upoważnił  posłów  (w 
tej grupie jest  Grażyna  Stani
szewska  z  BielskaBiałej)  do 
wniesienia projektu?— pytają 
działkowicze.  Przecież  to  jest 
rozbój w  biały  dzień.  Chodzą 
słuchy, że nowy podatek  grun
towy za działkę ma wynieść od 
300  tys.  do  1 min  zł.  Kto  to 
wytrzyma?  Dotychczas  każ
dy, nawet biedny emeryt  mógł 
sobie  pozwolić  na  dzierżawę 
tego  skrawka  ziemi  —  teraz 
koniec.  Czy  chodzi  o  to,  by 

działki  stały  się luksusem,  do
stępnym dla wybranych? Setki 
pytań,  settki  domysłów  — żal 
i  rozgoryczenie. 

Działkowicze  mają  obecnie 
ustawowo  zagwarantowane, 
że  działkę  mogą  utracić  jedy
nie z ważnych  powodów.  Jeśli 
to nastąpi, otrzymają  odszko
dowanie  i  teren  pod  nową 
działkę.  Z  projektu  nowej 
ustawy  wynika,  że jeśli  dział
kowicz  nie  spełni  warunków 
finansowych,  musi  działkę 
opuścić. 
Za  krzewy,  drzewka,  altankę 
nie  otrzyma  nic. 

cd.  ctr.  4 



fot.  E.  Herzyk  fot.  F.  Bojda 

USTROŃSKIE  DOŻYNKI  "90 
nych zbiorów  trafił do rąk Burmistrza Andrzeja Georga  i dyrek
tora  Urzędu  Wojewódzkiego  Piotra  Szwarca.  Wspaniale  pre
zentowali  się  i  „rządzili"  dożynkami  gazdowie  Władysław 
i  Grażyna  Hławiczkowie  z  UstroniaGojów.  Amfiteatr  roz
brzmiewał  gwarem,  muzyką  i śpiewami jeszcze po północy.  Nie 
obeszło się bez  imprez  towarzyszących.  Przez cały dzień  czynna 
była  wystawa  zwierząt  futerkowych  i  ptactwa  ozdobnego, 
losowano  nagrody,  ciągnięto  fanty  w  loterii,  licytowano  sprzęt 
gospodarczy  i nie  tylko.  W  imieniu  Komitetu  Organizacyjnego 
zastępca  burmistrza  Tadeusz  Duda,  dziękuje  firmie  „Uplex", 
Wytwórni  „Ustronianka"  p.  M.  Bożka,  spółce  „Nowa",  mote
lowi  „Marabu"  p.  A.  Jurasza,  zakładowi  kowalskiemu  p. 
Zwijasa,  Radzie  Koordynacyjnej  DWJaszowiec,  wszystkim 
rolnikom za wsparcie  i współpracę, za wspólny wysiłek  włożony 
w  zorganizowanie  tegorocznego  Święta  Plonów.  (mrc) 

Działki 
(cd.  ze  str.  3) 

Ma  je  zabrać  do  bloku,  na  po
dwórko?!  To  nonsens. 

Ogrody  działkowe  istnieją  nie
mal  na  całym  świecie.  W  Polsce 
powstały  już  w  roku  1897.  Czy 
można  to  wszystko  zlikwidować 
ot  tak  sobie?  Czy  rzeczywiście 
gminy muszą  akurat  na  działkach 
szukać  dodatkowych  źródeł  do
chodów?  Inna  sprawa, że  tej kwe
stii  nikt  władzom  terenowym  nie 
przedstawiał  —  te  metody  skądś 
znamy. 

Działkowicze  z Ustronia,  gos
podarzący  na  ponad  stu  dział
kach  —  podobnie  jak  wszyscy 
w całym  kraju  mają  nadzieję,  że 
zwycięży  rozsądek.  Zmiany 
w  systemie  opłat  —  mając  na 
uwadze  nowe  uwarunkowania 
ekonomiczne  —  są  zapewne  ko
nieczne.  Można  je jednak  wpro

fot.  F.  Bojda 

wadzić  na  sprawiedliwych  zasa
dach. 

Z  ostatniej  chwili: 5  spośród  17 
posłów  —  projektodawców  wyco
fało  się  z  tej   inicjatywy .  Zgodnie 
z  regulaminem  sejmowym  projekt 
ustawy musi być wniesiony przez co 
najmniej   15  posłów.  Sprawa  stała 
się  więc  bezprzedmiotowa.  Dział
kowicze  mogą  zatem  odetchnąć. 
Na jak długo jednak? Temat  zape
wne  powróci... 

Solidarność contra Policja 
W najbliższą  sobotę  15 września 

br.  o  godz.  10  na  stadionie  „Ku 
źni",  rozpocznie  się  Spartakiada 
organizowana  w 10 rocznicę  „Soli
darności".  W  programie  m.in.  za
wody  dla  dzieci  (będą  cenne  na
grody)  oraz  mecz  piłkarsk i  w  któ
rym  członkowie  „Solidarności" 
zmierzą  się  z  ustrońską  Policją. 
Organizatorzy  serdecznie  zapra
szają  (zbi) 

Barwne  i słoneczne  były  tegoroczne  uroczystości  dożynkowe 
w  Ustroniu.  Kilk a  momentów  z  dożynkowej  niedzieli  26 
sierpnia,  uwieczniliśmy  na  naszych  zdjęciach.  Dożynkowy  ko
rowód  ruszył  spod  Kuźni  i  dotarł  do  Parku  Kuracyjnego. 
Obejrzeliśmy  tam  tradycyjny  obrzęd  dożynkowy,  zakończony 
wręczeniem  wieńca.  Wszystko  w  opracowaniu  i  wykonaniu 
Chóru  z Nierodzimia  i Bładnic.  Chleb  wypieczony  z  tegorocz

lo t .  E.  Herzyk 

Pracownia 

xero  i  światłokopii 
poleca  usługi 
w zakresie powielania rysunków na papierze 
światłoczułym,  transparencie  i  folii . 
Oferujemy  najtańsze  odbitki  xero. 

Miastoprojekt 
Cieszyn,  ul.  3  Maja  18 



USTROŃ  WIDZIANY.. . 

Z  BELGI I 
Współpraca  grupy  plastyków  —  amatorów  „Brzimy"  z  kolegami 

z Genk w Belgii trwa dopiero dwa lata. Zdążyła już jednak  zaowocować 
dwiema  wystawami  i osobistymi  kontaktami.  O  pobycie  „Brzimów" 
w  Genk  pisał  w  czerwcu  cieszyński  „Głos".  W  sierpniu  gościliśmy 
w  Ustroniu  Mariet  i  Gastona  CeyssensMoons  —  członków  grupy 
plastycznej „KreatieP'.  Byli już gośćmi ustrońskich  plastyków  w lipcu 
ub.  roku  —  teraz  przyjechali  ponownie.  Jest  więc  okazja  do  porów
nań: 
— Jesteśmy  w Ustroniu po raz drugi w przeciągu dwu lat i trudno mówić 
o jakichś  wielkich zmianach w tym  uroczym,  beskidzkim  miasteczku. 
— a w Polsce? 
—  Duże zmiany.  Oceniając tylko jedną  dziedzinę życia —  zaopatrzenie 
— stwierdzamy,  że jest  wielka różnica. Rok  temu miewaliśmy problemy 
z zakupieniem  niektórych  towarów, dziś można  kupić  wszystko  (nawet 
film  Kodaka  po  cenach  zbliżonych  do  europejskich).  Natomiast  nie 
zmieniła się obsługa. Nadal najważniejszą osobą w sklepie jest  ekspedient
ka  a  w restauracji kelner.  Jest  to postawa  niedopuszczalna  w Europie 
zachodniej, do której chcecie się jak  najszybciej dostać.  Wynika z tego, że 
łatwiej zaopatrzyć  sklepy,  niż  zmienić zle  przyzwyczajenia. 
— Jaki  był Wasz tegoroczny  program pobytu? 
—  Mieszkaliśmy  u Jadwigi i Bogusława Heczków  na Gojach w uroczym 
domu, w którym  panuje wspaniała atmosfera.  Wszystko  obraca się  tutaj 
wokół  sztuki.  Boguś  —  znany  akwarelista  —  jest  współzałożycielem 
,,Brzimów".  Jego syn Kazimierz prowadzi  Galerię Sztuki  Współczesnej. 
Zwiedziliśmy  Zakopane,  Żywiec,  Cieszyn  i  Wadowice. Spotkaliśmy  się 
również z „Brzimami"na  wspólnym ognisku wspominając ich kwietniowy 
pobyt  u nas. 
— A więc same pozytywne wrażenia? 
—  Niezupełnie.  Byliśmy na Czantorii. Przepiękny  widok, zwłaszczy  dla 
nas —  ludzi  mieszkających  na  nizinach.  Wrażenia  estetyczne  zostały 
jednak  przysłonięte  (dosłownie)  przez  smog  wiszący  nad  Ustroniem. 
Powinniście zdecydowanie więcej uwagi poświęcać ekologii. U nas w Belgii 
w każdym mieście działa , .zielony telefon ", przy którym  dyżuruje etatowy 
pracownik merostwa i przyjmuje  wszelkie informacje dotyczące zanieczy
szczania  środowiska.  Radni  działają  w  takich  przypadkach  bardzo 
energicznie i konsekwentnie  — przecież po  to  ich wybraliśmy. 
— Czy macie jeszcze jakieś krytyczne uwagi? 
—  Wbrew  pozorom  stan  dróg  w  Polsce  jest  nie  najgorszy.  Jednak 
oznakowanie macie bardzo kiepskie.  Dotyczy  to również samego Ustro
nia. Dwa przykłady:  drogowskaz na drodze szybkiego  ruchu w Nierodzi
miu informuje, że do  Wisły jedzie  się prosto, a do Ustronia należy skręcić 
w lewo na (jak  to nazywacie)  starą drogę. I drugi przykład: jak  dojechać 
do  Dobki,  skoro  na  Polanie  za  przejazdem  kolejowym  drogowskaz 
informuje, że w lewo jedzie się do Jaszowca, nie wspomina się natomiast nic 
o Dobce. 
—  Zapraszamy  za  rok,  dwa  do  Ustronia,  aby  sprawdzić  czy  coś  się 
zmieniło na lepsze. 
— Z wielką przyjemnością, chcielibyśmy przyjechać wszyscy, ale w Belgii 
dyscyplina pracy nie pozwala na narzucanie pracodawcy  terminu urlopu. 
Dziękujemy  za  zaproszenie  i  za  gościnność.  Pozdrawiamy  czytelników 
Waszej  ,,Gazety". 

Rozmawiał:  Zbigniew  Niemiec 

ALARM EKOLOGICZNY  TRWA 
TRUJ Ą  NAS! 

i 

Na  przełomie  lat  1989/90 
prowadzona  była  w  Ustroniu 
kolejna  seria  badań.  Celem 
było  uzyskanie  oceny  toksy
kologicznej  powietrza.  Bada
nia  zawartości  ołowiu,  kad
mu,  miedzi,  cynku,  niklu, 
chromu,  manganu  w  powie
trzu,  zostały  przeprowadzone 
przez  Zespół  Katedry  i  Za
kładu  Toksykologii  Śląskiej 
Akademii  Medycznej pod  kie
runkiem  prof. dra.  hab.  Jerze
go  Kwapułińskiego. 

Ustalono  przeciętne  stęże
nie  tych  metali  w  powietrzu, 
w  różnych  punktach  miasta 
oraz  w  sąsiedztwie  głównej 
ulicy.  Udział  wtórnego  pyle
nia  podczas  ruchu  komunika
cyjnego, podwyższa  3—10  ra
zy  zawartość  poszczególnych 
metali. 

Ustroń  ratują  częściowo 
pobliskie  kompleksy  leśne, 

które  pochłaniają  zanieczysz
czenia pyłowe. Jednak  w przy
padku  silnych  wiatrów,  me
tale osiadłe na drzewach  pono
wnie  przemieszczają  się  w  py
łach  do  przyziemnej  warstwy 
powietrza.  Wówczas  chwilowe 
stężenia poszczególnych  metali 
są znacznie wyższe od  przecięt
nie  obserwowanych. 

Wstępna  analiza  uzyska
nych  wyników,  wskazuje  na 
pilną  potrzebę  skierowania 
ruchu  samochodowego  poza 
Ustroń.  Autorzy  pracy  „Oce
na  sanitarna  powietrza 
w  Ustroniu",  planują  w  paź
dzierniku  br. spotkanie z zain
teresowanymi  mieszkańcami 
miasta.  Przedstawione  zosta
ną  pełne  wyniki  badań  oraz 
omówiona  będzie  biologiczna 
rola  wybranych  metali  w  or
ganiźmie  człowieka. 

(mrc) 

Za  bar y  z  odpadam i 

NA  POCZĄTEK  SZKŁO 

Rys.  Mariet. 

Ustroń  od  dość  dawna  bo
ryka  się  ze  śmieciami  i  od
padami.  To poważny  problem 
do  rozwiązania,  zwłaszcza  dla 
miastauzdrowiska.  Temat 
ten  pojawia  się niemal  na  każ
dej  sesji  Rady  Miejskiej.  Na 
szczęście  na  mówieniu  rzecz 
się  nie  kończy. 

Pierwszą  jaskółką  jest  kon
tener  odpadowy.  Skonstruo
wano  go  specjalnie  dla  po
trzeb  Ustronia.  Został  wyko
nany  w Andrychowie.  Miasto 
wydało  na  ten  cel  prawie  6,5 
min  zł.  Kontener  składa  się 
z  trzech  części  oznaczonych 
kolorami:  zielonym,  białym 
i  brązowym.  Jeszcze  w  pierw
szej  połowie  września  będzie 
ustawiony  na  „Manhat tanie" 
na  placu  obok  osiedlowego 
pawilonu.  Mieszkańcy  tego 
osiedla  będą  mieli  możliwość 
pozbywania  się  wszelakich 
butelek,  słoików,  szklanej 
stłuczki.  Rzecz polega  na  tym, 
by  szkło  o  danym  kolorze 
wrzucić  do  odpowiedniej 
przegrody  kontenera.  Proste, 
prawda. 

Tym  samym  rozpocznie  się 
porządkowanie  gospodarki 
odpadami. Na początek  szkło. 
Później  inne  śmieci.  Są  już 

zamówione  dwa  następne 
kontenery.  Jest  to  kosztowna 
inwestycja,  ale  po  pewnym 
czasie  powinna  przynieść  spo
łeczne  korzyści.  Do  szczęścia 
potrzeba  dobrej  woli  i  zrozu
mienia  ze  strony  mieszkań
ców.  To  szansa,  którą  należy 
wykorzystać. 

50%  odpadów  stanowi  ma
kulatura.  To  kolejny  problem 
do  rozwiązania.  Może  ktoś 
z  Czytelników  ma  ciekawy, 
oryginalny  pomysł?  Czekamy 
na  takie  podpowiedzi. 

Wkrótce  w  Ustroniu  prze
prowadzona  zostanie  zbiórka 
złomu. O szczegółach  poinfor
mujemy.  Zbędne  żelastwo  już 
dziś  można  przygotować,  by 
cała  akcja  poszła  sprawnie 
i  skutecznie.  (mk) 

Sprzedam 

każdą  ilość 

woreczków  foliowych 
(200 x 300  mm). 

Cena  do  uzgodnienia. 

Wiadomość: 

Chybie,  tel.  117 

c 



Ze  starego  kalendarza 
We  wrześniu  możesz  do  woli  rozmaitych  potraw  używać, 

lekarstwa  brać  przed  zimą.  Krowie  i owcze  mleko  jest  bardzo 
zdrowe  lekarstwo.  Między  napojami  najlepsze jest  człowiekowi 
wino.  Miara  w piciu  taka  ma  być,  co  by  napój  w żołądku  nie 
pływał,  ani  żeby  fluktuacyjej  w żołądku  czuć  nie  było.  Między 
potrawami  ma  człowiek  się  napijać,  bo  odmiękczony  pokarm 
łacniej  przechodzi.  Najzdrowsze jest  mięso  młodego  wieprza. 

Ludziska  —  długi  wszystkie  na  Michała  odbierajcie,  bo 
z wiosną  nie  oddadzą.  (wybrał  mk) 

Ludowa 
prognoza  pogody 

Wrześniowa słota — kropla 
deszczu,  korzec  błota. 

We wrześniu  gdy  tłuste  ptaki, 
mróz  w zimie  nie  lada  jaki. 

Jeśli  wrzesień  jest  ciepły 
i  suchy  —  październik  nie 
oszczędzi  pluchy. 

Gdy  liść  na  drzewie  mocno 
trzyma  —  nie  tak  prędko 
przyjdzie  zima. 

Na  św.  Krzyż  (14.IX.) 
—  owce  strzyż. 

Pogoda  na  św.  Mateusza 
(21.IX.) — cztery niedziele się 
nie  rusza. 

Na  św.  Mateusz  jeśli  mróz, 
jeszcze  sanie  do  szopy  włóż. 

Lichy  ten  gospodarz,  co  na 
św.  Michał  (29.IX.)  dopiero 
kopy  z pola  spycha. 

Gdy  noc jasna  na  Michała, 
to  nastąpi  zima  trwała. 

Św. Michoł  lato  przekichoł. 

Jeśli  bociany  na  Michała 
zostały,  nie  będzie  mrozu 
przez  grudzień  cały. 

Siać po  św.  Michale,  to  już 
trochę  niedbale 

Jeśli  Michał  deszczem  się 
nie przysłuży, to dobrą  i suchą 
wiosnę  wróży. 

Do śmiychu 
Dochtór: — To wy nie wiycie, 
że  móm  słóżbe jyny  do  pión
tej? 
Maciej: —  Jo  wiym,  jyny  tyń 
kóń,  co  mnie  kopnył,  to  nie 
wiedzioł. 

Dochtór:  —  Pamiątejcie  se! 
Główno  rzecz  to  dieta. 
Maciej: — Dyć jo wiym, panie 
dochtorze,  jo  też  już  był  po
słym. 

Jak  Maciej prziszeł do  asyntu, 
to  sie go  tam  lecy co ci  pano
wie wypytowali. Jakisi wyższy 
oficyr sie go pyto, czy sie dycki 
zajękuje? 
Maciej: —  Nie  dddyyycki. 
Oficyr: — Tóż  kiedy  sie właś
ciwie zajękujecie? 
Maciej: —Jjjyyyny jaaak  mó
ówiym. 

(wybór  ze  ,,Śmiychu  Macieja) 

RADA  BABUNI 
Przeciw  odciskom  sposób 

Zrobić masę z  rozmoczone
go lub pokrajanego na drobno 
mokrego  mydła, odrobiny  so
dy do prania  i soli. Masę  taką 
położyć na odcisk. Zabieg  po
wtórzyć  parę  razy.  Po  czasie 
odcisk  dojrzeje  i  sam  zejdzie. 
Podobnie  działa  ząbek  czosn
ku  potłuczony  na  miazgę 
i  przyłożony  na  odcisk. 

HOROSKOP SZEFA 

Szef  —  Koziorożec 
(22.1220.01) 

Ambicja,  stanowczość,  rozsądek 
i  pracowitość  cechują  ludzi  urodzo
nych  pod  znakiem  Koziorożca. 
SzefKoziorożec  jest  zawsze  opano
wany, chłodny  w sposobie  bycia,  cier
pliwy. Rzadko można  usłyszeć od  nie
go  pochwałę.  Znany  jest  z  pedanterii 

oczekuje  jej  od  współpracowni
ków.  Nie  znosi  obiboków  i  marno
trawienia  czasu.  Zdecydowanie  od
dziela  od  spraw  zawodowych  swoje 
życie  prywatne.  Ceni  niezależność 
i wolność osobistą.  Bywa  zarozumiały 
i  niedostępny.  Onieśmiela  tym  swoje 
otoczenie. 

SzefKoziorożec  wytrwale,  z  dużą 
konsekwencją  pokonuje kolejne etapy 
wiodące do prawdziwej kariery.  Temu 
celowi jest  w stanie wszystko  i wszyst
kich  podporządkować.  Gwiazdy  mó
wią,  że  Koziorożec  jest  największym 
karierowiczem  wśród  szefów. A  może 
po  prostu  umie  ustawić  się  w  życiu... 

(oprać,  emka) 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   6 

Poziomo:  intarsja,  dziedzic,  terakota,  Mirosław,  roztoka,  Rea, 
Nazaret,  łasiczka,  Gargamel,  karabela,  Toskania 
Pionowo:  interwał,  akant,  słoik,  Adam,  kier,  Odys,  Piła,  obóz, 
łotr,  westalka,  Zeus,  owoc,  arak,  adres,  Akaba,  atak,  imam, 
zlew,  agat 

W wyniku  losowania  nagrodę  rzeczową  (książki  o  wartości  50 
tys.  zł)  ufundowaną  przez  księgarnię  p.  Hanusa  w  Ustroniu, 
otrzymuje  pani  Barbara  Podżorska  zam.  Cisownica  164.  Po 
odbiór  nagrody  prosimy  zgłosić  się  do  naszej  redakcji. 

^ M O N T A N A «  —  Ustom  K r z y ż ó w k a  nr   8  ze  s p o n s o r em 
Poziomo:  1) duża  skrzynia  4) kobieta  za  stera
mi 7) kolor w kartach  8) autor  „Nany"  9) góry 
dla  górali  11)  ongiś  do  prania  i  kąpieli  12) 
lizusowaty  sługa  dworski  13) poprzednik  gór
nika  14) duch,  zmora  15) ogromniaste  beczki 
16)  najdrobniejsza  część  pierwiastka  17)  lisie 
mieszkanko  18) gbur,  prostak  19)  krzywizna 
Pionowo:  1)  przy  kołowrotku  2)  roznosiciel 
gazet 3) narzędzie rzeźnika 4) zastąpił milicjan
ta  5) okładka,  obwoluta  6) przejście z  obrony 
do  ataku  10)  mieszka  w  igloo  11)  nędzne 
posłanie  13) mowa  potocznie 

Rozwiązania  prosimy  nadsyłać  na  adres  re
dakcji  do  30  września  br.  Uwaga:  nie  jest 
konieczne naklejanie kuponu sponsora. Na  kart
ce lub kopercie prosimy umieścić dopisek  Krzy
żówka  nr  8. Nagrodę  rzeczową  o  wartości  100 
tys.  zł  ponownie  funduje  firma  „Montana". 

GAZET A 
USTROMSKA 
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