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0 powstającym Ośrodku  RehabilitacyjnoWychowawczym 
rozmowa  z  Barbarą  Steller 

Powstaje  w  Ustroniu  ośrodek  dla  dzieci  niepełnospraw
nych.  Kto  był  inicjatorem  jego  powstania? 

Zaczęło  się od  tego,  że  pewnego  dnia  przyszła  jedna  z babć  do 
pana  burmistrza  i  poprosiła  o  pomoc.  Jej  córka  jest  u  kresu 
wytrzymałości.  Nie  może  się  na  krok  ruszyć  z domu  gdyż  ma 
niepełosprawne  dziecko.  Tak  powstała  inicjatywa  stworzenia 
towarzystwa  które  będzie  zajmować się  ludźmi  niepełnospraw
nymi.  Powstało  takie  towarzystwo  które  nazwane  zostało 
„Towarzystwem  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi".  Tak  więc 
inicjatorem  był  pan  burmistrz  i  pani  HanusDyrda.  Potem 
wciągnięto  jeszcze  kilka  osób. 

Jakie  są  główne  cele  Towarzystwa? 
Zostaliśmy  dopiero  zarejestrowani  i skupiliśmy  się  na  urucho
mieniu  Ośrodka  dla  Dzieci  Niepełnosprawnych.  To  jest  nasz 
początek.  Oczywiście  w  przyszłości  chcielibyśmy  rozszerzyć 
działalność na  młodzież  niepełnosprawną.  Zamierzamy  organi
zować  dla  nich  różnorodne  zajęcia,  np.:  plastyczne,  spotkania 
z psychologiem.  Chodzi  o  to,  by  ta  młodzież  mogła  przebywać 
ze  sobą,  a  jednocześnie  się  rozwijać. 

A jak wyglądała wasza działalność przed zarejestrowaniem? 
Robiliśmy  sobotnie  spotkania  z psychologiem,  rehabilitantem 
dla tych matek, które chciały oddać później dziecko do  ośrodka. 
Organizowaliśmy  paczki  noworoczne,  świąteczne dla  tych  dzie
ci.  Również  z  okazji  Dnia  Dziecka,  pan  który  prowadzi 
kawiarnię  w  Prażakówce  zaproponował  skromne  upominki 
1 była  całkiem  przyjemna  impreza. 

He jest,  według  pani,  w Ustroniu  osób,  którym i  Towarzy
stwo  winno  się  zająć.  Jaka  jest  skala  zjawiska? 

Nie  ma  dokładnych  danych.  Początkowo  skupiliśmy  się  na 
dzieciach  o  których  dowiedzieliśmy  się  w  Ośrodku  Zdrowia. 
Oczywiście  naszą  działalność  chcielibyśmy  rozszerzać  na  mło
dzież  niepełnosprawną,  a  może  nawet  na  dorosłych  niepełno
sprawnych.  Jesteśmy  w  początkowej  fazie działania  Towarzy
stwa,  nabieramy  doświadczeń,  a  poza  tym  ograniczają  nas 
środki  finansowe. 

Iloma  dziećmi  zamierzacie  zająć  się  w ośrodku? 
Będzie  to  grupa  12 dzieci  z  tym,  że  wszystko  zależy  od  decyzji 
Poradni  Z a w o d o w o  W y c h o w a w c z e j. 

Z  jakim i  schorzeniami  będą  to  dzieci? 
Są  to dzieci upośledzone w stopniu  znacznym  i  umiarkowanym. 
Więcej  szczegółów  nie  mogę  podać. 

Jak  będą  wyglądać  zajęcia  w ośrodku? 
Przyjęliśmy założenie, że będą  dwie grupy. W grupie  przedszkol
nej  znajdą  się  dzieci  w  wieku  od  3 do  10  lat.  W  grupie  opieki 
psychodydaktycznej  w  wieku  od  10 do  15  lat.  W  tej  ostatniej 
będą  prowadzone  zajęcia  według  programu  szkoły  życia. 

(dokończenie  na  str.  2) 

W  centrum  Ustronia  jak  zwykle  tłok.  Fot.  PFB.  W.  Upława 

Słowo  od  Redakcji 
Okazuje  się,  że  17  nie  jest  szczęśliwą  liczbą  dla  GU.  W  17 

numerze  GU  nie  ustrzegliśmy  się  paru  przykrych  błędów 
i  pomyłek.  Zacznijmy  od  tego,  że  Gazdowie  tegorocznych 
dożynek  to  państwo  Drozdowie  a  nie  Drożdżowie  jak  błędnie 
napisaliśmy.  Przepraszamy.  Zwrócono  nam  również  uwagę,  że 
dożynki  w  Ustroniu  mają  dłuższą  tradycję,  niż  to  można 
wywnioskować  z  naszych  artykułów.  Odbywały  się  już  przed 
wojną  i o  tym  postaramy  się szerzej napisać w jednym  z najbliż
szych  numerów.  Część  naładu  GU  znalazła  się w  kioskach  bez 
zadrukowanej  środkowej  strony.  Staraliśmy  się,  wszystkim 
osobom które przyniosły do redakcji takie niekompletne egzem
plarze,  wymieniać  je,  na  wydrukowane  poprawnie.  Wierzymy, 
że  Cieszyńska  Drukarnia  Wydawnicza  kolejne  numery  GU 
drukować  będzie  w  całości. 

Nadal  w centrum  uwagi  znajduje się afera  bankowa  ART  B. 
Wszystkie doniesienia  prasowe wskazuję na to, że swój początek 
miała w Banku  Śląskim w Ustroniu.  Właśnie tu, po raz  pierwszy 
gwarantowano  kredyt  ART  B w  PKO.  Chodziło  o  300  mld  zł 
mimo,  że  na  koncie  spółki  znajdowało  się  wtedy  10  mld. 
Nieuczciwego  potwierdzenia  miał  dokonać  główny  księgowy 
ustrońskiego oddziału  BŚ. Wieść gminna  niesie, iż wynagrodze
nie księgowy za tego rodzaju machinacje inkasował w dolarach. 
A b y  szerzej  o  całej  sp raw ie  nap isać  uda łem  się  do  oddz ia łu  BŚ 
w  Ustroniu,  gdzie  poinformowano  mnie,  że  wszelkich  infor
macji  na  ten  temat  udziela  prezes  BŚ S.  Nowicki.  Dzwonię  do 
prezesa.  Niestety  bariera  jego  sekretariatu  okazała  się  nie  do 
pokonania.  Dowiedziałem  się  jedynie,  że  „Wszystko  co  pan 
prezes miał do  powiedzenia  znajduje się w jego  wypowiedzi  dla 
PAPu".  Dziwić  może  dlaczego  prezes  banku  nie  ma  nic  do 
powiedzenia  mieszkańcom  miasta  w  którym  znajduje  się  od
dział  tegoż  banku  zamieszany  w  ponurą  aferę.  Może  jest 
wyznawcą  poglądu:  nie  mówi  się —  nie ma  sprawy. 



(dok.  ze  str.  I  ) 

Czy  skompletowaliście  już  kadrę  dydaktyczną? 
Zatrudnimy  specjalistów,  którzy  będą  rozwijać  te  dzieci  pod 
względem  fizycznym  i  psychicznym.  Psycholog,  rehabilitant, 
logopeda  zapewnią  wszechstronne  oddziaływanie  na  dziecko, 
a  nie  tylko  od  strony  pedagogicznej.  W  tej  chwili  brak  tylko 
rehabilitanta.  Znalezienie  go  nie  jest  takie  łatwe,  gdyż  na 
przykład,  dziećmi  z  porażeniem  mózgowym  powinien  zajmo
wać  się  specjalista  pracujący  odpowiednią  metodą.  W  Polsce 
dopiero teraz powstają  takie ośrodki. Zaczyna się dopiero  leczyć 
porażenie mózgowe. To zagadnienie jest czymś nowym.  Trudno 
jest  znaleźć  kogoś,  kto  by  się  bardzo  dobrze  na  tym  znał. 

Czy  przewidujecie  odpłatność  za  przebywanie  w ośrodku? 
Rodzice  będą  płacić  tylko  za  obiady,  gdyż  często  są  w  bardzo 
trudnej sytuacji materialnej.  Dużo  pieniędzy  pochłaniają  lekar
stwa  dla  takiego  dziecka,  konsultacje  medyczne.  Branie  przez 
nas  dodatkowych  opłat  byłoby  moim  zdaniem  nieetyczne. 
Często się zdarza, że tylko jedno z rodziców  pracuje, bo dziecko 
musi być pod stałą  opieką. Nie zawsze ma się tę cudowną  pomoc 
w postaci  babci. 

Zatem z jakich funduszy zamierzacie utrzymywać ośrodek? 
Głównymi  naszymi  sponsorami  są  banki  Śląski  i  Spółdzielczy, 
które  przeznaczyły  największe  kwoty.  W  grudniu  członkowie 
Towarzystwa  kwestowali pod kościołami ewangelickim  i katoli
ckim.  Wspomogły  nas  również  osoby  prywatne.  Pan  Bożek 

29.08.91  odbyła  się  23  sesja  RM.  Przed  zbliżającym  się  rokiem 

szkolnym,  zwięzłą  informację o  stanie  oświaty  ustrońskiej  złożył  radny 

T.  Kamiński.  Z  siedmiu  przedszkoli  wolne  miejsca  są  jeszcze  tylko 

w  Nierodzimiu,  natomiast  w  centrum  są  nadmiernie  przepełnione. 

Trwają  jeszcze  remonty.  W  szkołach  podstawowych  uczyć  się  będzie 

2209  uczniów,  w  tym  w  klasach  pierwszych  269.  Trwają  remonty 

i rozbudowy  szkół. Aby  nie przerywać  rozbudowy  SP2 miasto  udzieliło 

bezprocentowej  pożyczki  Kurator ium  Oświaty.  Szkoły  są  nadmiernie 

przepełnione.  Istnieje  projekt  przeniesienia  LO  z  SP2  do  Schroniska 

Młodzieżowego.  Obecni  na  sesji  dyrektorzy  szkół  podkreślali  trudną 

sytuację  szkół  przed  nowym  rokiem.  Np.  Celma  zrezygnowała  z  opieki 

nad  szkołą  w Lipowcu,  SP1  uczyć się będzie od  7.10 do  17.55.  Dyrektor 

SP w  Polanie  F.  Szczypka  zapowiedział  akcję protestacyjną  na  1 wrześ

nia.  Radny  F.  Korcz  stwierdził,  że  nie  jest  to  najlepsza  forma  roz

poczynania  nowego  roku  szkolnego. 

Następnie  wysłuchano  informacji  o  działalności  Miejskiej  Służby 

Drogowej.  Stan  dróg  jest  wynikiem  braku  pieniędzy  na  kompleksowe 

remonty.  Niszczone  przez  chuliganów  oznakowanie  odtwarza  się  na 

bieżąco.  Zamontowanie  jednego  znaku  drogowego  kosztuje  300  tys.  zł 

co pochłonęło  w  tym  roku już 60 min.  Radny  M. Jurczok  zwrócił  uwagę 

na  fakt naprawy  dróg przy  niesprzyjającej pogodzie  lub w  nieodpowied

niej  porze  roku.  Sprawia  to,  że  naprawy  nie  są  trwałe. 

Kolejnym  punktem  obrad  było  wysypisko  śmieci.  Burmistrz  przed

stawił  obecny  stan  robót.  Pozostało  do  wylania  l(3 skorupy  betonowej, 

natrysk  smołowy  i przy sprzyjającej pogodzie  termin  oddania  wysypiska 

powinien  zostać  dotrzymany.  Koszt  całej  inwestycji  winien  zamknąć  się 

w  kwocie  2,75 mld.  Urząd  Wojewódzki  przyznał  dotację  1,5 mld  na  ten 

cel.  Władze  miasta  codziennie  wizytują  budowę  wysypiska  a  wszelkie 

roboty  są  bardzo  dokładnie  odbierane  by  w  przyszłości  uniknąć 

przykrych  niespodzianek.  Przewodniczący  Rady  Z.  Białas  dodał,  że 

z  każdego  etapu  prac  powstaje  dokumentacja  faktograficzna  i  krę

cony  jest  film  wideo.  Zachęcił  również  radnych  do  odwiedzania  bu

dowy  i  zgłaszania  swoich  uwag.  (Szerzej  o  wysypisku  również  na 

str.  5). 

Następnie  o  działalności  Straży  Miejskiej  w  sierpniu  mówił  jej 

komendant  J.  Bujok.  Wymierzono  115  mandatów  na  łączną  sumę 

przeznaczył pewną  kwotę co umożliwiło nam założenie  telefonu 
matce,  która  musi  być w stałym  kontakcie  z  lekarzem,  również 
pan  Szuba  wspomógł  nas  finansowo.  Pan  Troszok  podjął  się 
bezpłatnie założyć nam drabinki w pomieszczeniu do  rehabilita
cji. Tak  więc jest grupa  osób nastawionych  życzliwie  i  rozumie
jąca potrzeby  dzieci niepełnosprawnych.  Mimo  to, nadal  mamy 
trudności  finansowe.  Sam  sprzęt,  gdybyśmy  chcieli  mieć 
w ośrodku  wyposażenie z prawdziwego zdarzenia,  pochłonąłby 
większość  tych  pieniędzy.  Kuratorium  obiecało  wcześniej,  we 
wstępnych  rozmowach,  że  opłacą  nam  dwa  etaty  nauczycieli. 
W  tej chwili  ponieważ  borykają  się z ogromnymi  trudnościami 
finansowymi, wycofali się z tego.  Po prostu  nie mają  pieniędzy. 
Czy  miasto  jest  zaangażowane  w  to  przedsięwzięcie? 
Udostępniono  nam  lokal  w  przedszkolu  w  Nierodzimiu  wraz 
z pokryciem kosztów eksploatacji. Być może w nowym  budżecie 
będzie  uwzględniona  jakaś  większa  kwota  na  działalność  tej 
placówki. 

Czy  nie obawia  się pani,  że w pewnym  momencie  możecie 
zostać  bez  pieniędzy  na  prowadzenie  ośrodka... 

Myślę,  że znajdą  się  ludzie  dobrej  woli  wielkiego  serca,  którzy 
wspomogą  działalność  ośrodka. 

Dziękuję  pani  za  rozmowę. 
Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Wszystkim  osobom  któr e  chciałyby  wspomóc  finansowo 

Ośrodek  RehabilitacyjnoWychowawczy 
podajemy  numer  konta: 

Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi 

Bank  Śląski  O/Ustroń  31062093972132 

6150 000  zł.  Jedną  sprawę  skierowanp  do  kolegium.  Poprawiła  się 

sytuacja z parkowaniem  samochodów.  Młodzieńców  kradnących  ofiary 

w  kościele  przekazano  policji.  Komendant  zapowiedział  patrolowanie 

wieczorami  bocznych  ulic. 

Na  obrady  sesji  powróciła  Cegielnia  w  Nierodzimiu.  Komisja  Rady 

badająca  tą  sprawę  przedstawiła  4  wnioski: 

1.  doprowadzić  do  formalnego  rozwiązania  spółki, 

2.  wszcząć postępowanie  zmierzające do  wyegzekwowania  kwot  zaleg

łych  dla  UM  od  spółki, 

3.  skierować  sprawę  do  Prokuratory  celem  wyjaśnienia czy  działalność 

spółki  w okresie  1.08.1989  r. do  31.03.1990  r.  podlega  odpowiedzial

ności  karnej, 

4.  skierować  do  postępowania  wyjaśniającego  przez  Prokuraturę  czy 

działalność  ZPBM  Cegielnia  w  Nierodzimiu  w  okresie  od  1.04.1990 

r.  do  chwili  obecnej  w  zakresie  gospodarczof inansowym  podlega 

odpowiedzialności  karnej. 

Na  wątpliwości  niektórych  radnych,  czy  sformułowano  wystar

czające  zarzuty,  W.  Chmielewski  odpowiedział,  iż  wydaje  mu  się,  że 

zarzuty  są  uzasadnione  w  materiałach  przedstawionych  radnym.  W. 

Głowinkowski  stwierdził,  że sprawę  należy  doprowadzić  do  końca  a  nie 

zwlekać,  gdyż  może  to  wyglądać  na  rozmiękczanie  a  przecież  chodzi  tu 

0  pieniądze.  RM  podjęła  uchwałę  o  przyjęciu  wniosków  Komisji.  Za 

głosowało  12 radnych,  przeciw  —  2,  wstrzymało  się od  głosu  —  5.  Tak 

więc  sprawa  Cegielni  trafia  do  Prokuratury. 

Następnie  dyskutowano  nad  przystąpieniem  do  Beskidzkiego  Związ

ku  Komunalnego.  Związek  będzie  udziałowcem  eksploatacji  złóż  ropy 

naftowej  i  gazu  ziemnego  odkrytych  pod  Suchą  Beskidzką.  Każda 

gmina  będzie  miała  1  głos  w  zgromadzeniu  Związku.  Burmistrz 

podkreślił,  że  udział  w  Związku  pozwoli  przedstawiać  na  szerszym 

forum  sprawy,  których  nie  możemy  rozwiązać  na  miejscu.  Za  przy

stąpieniem  głosowało  13  radnych  a  6  wstrzymało  się  od  głosu. 

W  sprawach  bieżących  F.  Korcz  przedstawił  protesty  instytucji 

1 mieszkańców  związane  ze  zmianą  nazwy  ul.  Ziętka  na  Słoneczną.  W. 

Głowinkowski  powiedział  na  to,  że  raczej  pomyśleć  trzeba  o  przy

wróceniu  ul.  Zielonej  którą  po  odgrodzeniu  się  żelazną  bramą  Ziętek 

zabrał  miastu.  RM  ma  do  sprawy  powrócić. 

Na  sesji  uchwalono  również  przyznanie  Dyplomu  Honorowego 

Pawłowi  Cholewie  założycielowi  OSP  w  Nierodzimiu  w  1926  r. 

W.  Suchta 



Muzeum  Hutn ic twa  i  Kuźnic twa  w  Ust ron iu  prezentu je  swoją 
kolejną  wystawę  czasową  —  malars two  miejscowych  twórców  pt. 
„Us t rońsk ie  pejzaże".  Swoje  prace  wystawiają:  Bogusław  Heczko, 
Karol  Kuba la,  Zbigniew  Niemiec,  Jan  Sikora  z  dziećmi  Agnieszką 
i Arkadiuszem,  Stanisław  Sikora  z córkami  Beatą  i Ka ta rzyną,  Edward 
Stec oraz  Oswald  Szczurek.  Wystawa  będzie  czynna  do  końca  paździer
nika.  W  dni  powszednie  od  8 do  14,  w  soboty  od  9 do  13,  a  w  niedzielę 
tylk o  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  zainteresowanych.  Tel.  2996 

r
13  września  wystąpi  po  raz  pierwszy  w  Ust ron iu  Państwowy  Zespół 
Pieśni  i  Tańca  „Mazowsze". 

&   tr 

Budujący  w  Ustroniu  domek  letniskowy  mieszkaniec  K rakowa  po
stanowił  pozbyć  się śmieci.  Za ładowł  więc j e  na  wózek  ręczny  i  wywiózł 
w  krzaki  przy  ul.  Nadrzecznej.  Straż  miejska  wymierzyła  mu  mandat 
w  wys.  200  tys.  zł,  a  ponad to  został  zobowiązany  do  posprzą tan ia 
swoich  brudów. 

14  września  ma  zostać  o twar ta  w  Ust ron iuPolan ie  Apteka  Leków 
Gotowych.  Pani  Krystyna  Niemczewska,  k tóra  aptekę  będzie  prowa
dzić  zapowiada,  że  oprócz  leków  w  stałej  sprzedaży  znajdą  się  zioła 
i  wody  mineralne.  Apteka  mieścić  się  będzie  w  Hotelu  Czantor ia. 
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Na  ś lubnym  kobiercu  stanęli: 

17  sierpnia  1991  r. 

Beata  Szczęśniak  Sichów  Duży  i  Wiesław  Jura  Ust roń 

Barbar a  Stefko,  Us t roń  i Tomasz  Hasenberg,  Niemcy 

Anna  Firlej ,  Jastrzębie  Zd rój  i  Jan  Gieroń  G a m ów 

24  sierpnia  1991  r. 

Renata  Kozińska,  Lubl in  i  Piotr   Roman,  Ust roń 

He   ¿r 

Naj lepsze  życzenia  dla  kolejnych  jub i la tów: 

Władysław  Mastalerz,  lat  80,  ul.  Gran iczna  11 
Zuzanna  Lipowczan,  lat  80,  ul.  Cieszyńska  V/9 
Andrzej   Pinkas,  lat  80,  ul  O lchowa  15 
Emili a  Maciejowska,  lat  85,  ul.  Wczasowa  62 
Emili a  Badura,  lat  80,  ul.  Jelenica  15 

r   ćr 

Rozpoczęto  zbieranie  podpisów  popiera jących  kandyda tów  na  posłów 
i  senatorów.  Podpisy,  według  naszych  informacj i,  zb ierano  na  listy 
Porozumienia  Cent rum  i  Unii  Demokratycznej. 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 

Karo l  Maciejczek,  lat  75,  ul.  M .  Konopnick iej  26/12 
Józef  Klimurczyk ,  lat  89,  ul.  Bernadka  36 
Jan  Mojeścik,  lat  62,  ul.  Skoczowska  45 

PO  D O Ż Y N K A C H 
Imprezy  towarzyszące  rozpoczęły  się już  w  sobotę.  Wielu  mieszkań

ców  a  szczególnie  wczasowicze  mogło  obejrzeć  zawody  hippiczne, 
konkurs  potęgi  skoku  i  pokaz  woltyżerki  na  boisku  DW  Sokół. 
Startowali  zawodnicy  L K S  Ochaby.  Mniejszym  powodzenie  cieszyły  się 
występy  zespołów  „P rzygoda"  i f rancuskiego  „Joyeux  Mineurs"  w  am
fiteatrze. 

W  niedzielę  t łumnie  podziwiano  Korowód  i Obrzęd  Dożynkowy,  po 
czym  zgodnie  z  p rogramem  zaprezentował  się  zespół  „ F i L "  z  Wi lamo
wic,  kabaret  Derkacz  i  Masztalscy.  Nagrody  loterii  losowała  Miss 
Wakacj i.  Potem,  do  późnych  godzin  bawiono  się  na  festynie  ludowym. 

Na  Dożynkach  w  Ust ron iu  gościli:  Piotr   Mol l  —  wicewojewoda 
bielski,  Hedley  Aleoek  —  wiceprezydent  Stowarzyszenia  Schronisk 
Młodzieżowych  Angli i  i  Walii ,  Marek  Szpecht  —  sekretarz  generalny 
Polskiego  Towarzystwa  Schronisk  Młodzieżowych,  Jan  Kubień —  pre
zes  ZW  PSL,  Jan  Olbrych t  —  burmist rz  Cieszyna.  Gości  podejmowali 
Gazdowie  Janina  i  Jan  Drozdowie  o raz  burmistrz  Andrzej   Georg 
i  przewodniczący  RM  Zygmunt  Białas. 

27.08.91  r. 
Godz.  13.00.  Kolizj a  d rogowa  na 
skrzyżowaniu  ul.  Sanatory jnej 
z drogą  do jazdową  do  DW  Sokół. 
Kierujący  Oplem  Kadetem  W GC 
1761  mieszkaniec  Warszawy  zde
rzył  się  z  Volkswagenem  Gol fem 
BBJ  9514.  Straty  10  min.  Nie 
rozstrzygnięto  jeszcze  który  z  kie
rowców  zawinił. 

28.08.91  r. 
Godz.  19.00.  Na  ul.  3 Ma ja  jadący 
z  nadmierną  prędkością  Fiat  126 
K D K  6579  wpadł  w  poślizg  i  zje
chał  do  przydrożnego  rowu.  Kie
rowca,  mieszkaniec  Katowic,  do
znał  urazu  głowy  i  w  stanie  cięż
ki m  został  przewieziony  do  Szpi
tala  Górn iczego  w  Jastrzębiu. 

28.08.91  r. 
O  godz.  23.45  ul.  Szpitalna.  Na 
prawid łowo  zaparkowanego  Żu
ka  K A K  169C  z  K W K  Ziemowit 
najechał  czołowo  Fiat  126  BBN 
1471  kierowany  przez  nietrzeźwe
go  mieszkańca  Ustronia.  Straty 
ok.  3  min  zł. 

Komendant 
Gawłowski 
komentuje 

Ostatni  dożynkowy  weekend 
pokazał  jak  Ustroniowi  potrzebna 
jest  obwodnica.  Przemarsz  Koro
wodu  Dożynkowego  spowodował 
zatrzymanie  ruchu  drogowego 
w  centrum  miasta  na  dwie  godzi
ny.  Wysłuchaliśmy  wielu  krytycz
nych  uwag  kierowców,  szczególnie 
z  woj.  katowickiego.  Niestety,  nie 
ma  możliwości  skierowania  ruchu 
inną  trasą.  W  takiej  sytuacji  kiero
wanie  ruchem  przez  funkcjonar iu
szy  nie  pomaga  a jedynie  powodu
j e  dodatkowe  zagrożenia.  Prakty
cznie  z  problemem  tym  mamy  do 
czynienia  codziennie. 

Dodać  do  tej  krótk iej  ralacji  można  jedynie,  że  była  to  bardzo  udana 
impreza  o czym  na  pewno  świadczy  frekwencja. W  dobie  powszechnych 
n iedoborów  wszyscy  chcemy  choćby  na  chwilę  zapomnieć  o  k łopotach 
dnia  codziennego,  oderwać  się od  zmartwień.  Dlatego  należy cieszyć  się, 
że  są  ludzie  którzy  nic  bo jąc  się  ryzyka  f inansowego,  organizują 
doroczne  dożynki.  Zresztą  nie  dotyczy  to  ty lko  dożynek.  Wszyscy 
pamiętamy  straszący  pustką  amf i teat r,  w  k tórym  raz  do  roku  odbywał 
się  Festiwal  Piosenki  Czeskiej  i  Słowackiej.  Coś  jednak  się  zmieniło. 
Mamy  Kabare ton,  G a u dę  Fest,  Miss  Wakacji  i wreszcie  Dożynki.  Oby 
te  imprezy,  zapowiadane  j ako  coroczne,  odbyły  się  i w  przyszłym  roku. 

Fot.  F.  Bojda 
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16/17.08.91  r. 
Włamanie  w  nocy  do  kiosku  owo
cowowarzywnego  przy  ul.  Kato
wickiej w  Nierodzimiu.  Sprawców 
nie z łapano.  P rawdopodobn ie  by
li  samochodem  gdyż  pies  nic  pod
jął ś ladów.  Straty  ok.  6 min  zł.  Jest 
to  już  drugie  włamanie  do  tego 
k iosku. 

18.08.91  r. 
O  godz.  11.20  wypadek  na  ul.  Da
szyńskiego.  Mieszkaniec  Sosnowca 
kierujący  samochodem  Syrena 
K A P  2348  potrącił  na  przejściu  dla 
pieszych  84letnią  mieszkankę 
Ustronia,  którą  z obrażeniami  ciała 
przewieziono  do  Szpitala  Śląskiego 
w Cieszynie.  Kierowca  był  trzeźwy. 
Postępowanie  w  toku. 

22.08.91  r. 
O  godz.  21.30  obywatel  Niemiec 
zgłasza  kradzież  samochodu 
B M W  530  nr  rej.  AS  8683  z  par
kingu  przy  kawiarni  Oaza.  Spraw
cy  nieznani. 

24.08.91  r. 
Godz.  19.00.  Kolizj a  d rogowa  na 
ul.  3  Ma ja.  Samochód  Łada  BBN 
2918  na  prostym  odcinku  drogi 
najechał  na  T raban ta  K A E  7654, 
który  z  kolei  uderzył  w  sto jącego 
przed  nim  Fiata  126  KBJ  1641. 
Sprawca  kolizji ,  k ierowca  Łady 
oddal ił  się  z  miejsca  zdarzenia. 
Straty  ok.  8  min  zł. 

26.08.91  r. 
Godz.  9.00.  Kolizj a  drogowa  na 
skrzyżowaniu  ul.  Katowickiej 
z  Cieszyńską.  Kierujący  Fiatem 
126  K B E  6777  mieszkaniec  Mys
łowic  wymusił  p ierwszeństwo 
przejazdu  na  jadącym  prawidło
wo  War tbu rgu  BBJ  6510.  Straty 
3  min  zł.  Kierowcy  trzeźwi. 



WSZYSCY MNIE  PODZIWIAL I 
rozmowa  z  MIS S  WAKACJ I   Iwoną  Bujok 

Fot.  PFB  W.  Upława 

Jak  pani  trafił a  na  wybory  Miss  Wakacji? 
Mama  przeczytała  w  GU  o  eliminacjach  i  poradziła  mi  bym  wzięła 
udział.  Sama  ucieszyłam  się,  że  będę  mogła  spróbować  swoich  sił 
w  takim  konkursie. 

Czy  czuła  pani  tremę? 
Początkowo nie. Poznałam  wszystkie dziewczyny.  Głównie  interesowa
łyśmy  się  tym  jak  to  będzie  wyglądało.  Później  wizyty  u  fryzjera 
i  kosmetyczki.  Napięcie  wzrastało.  Na  próbach  nie  wypadałyśmy 
najlepiej  gdyż  wszystkie  uczestniczyłyśmy  w  takim  konkursie  po  raz 
pierwszy.  Wtedy  zaczęłam  się denerwować.  Na  konkursie,  kiedy  po  raz 
pierwszy  raz  wyszłam  na  scenę,  ze  zdenerwowania  drżały  mi  usta. 
Najbardziej niepewnie czułam  się podczas wyjścia w stroju  kąpielowym. 
Trochę  pomagały  mi  występy  Tadeusza  Drozdy  które  mnie  rozluźniały 
tak,  że  występując  w  stroju  wieczorowym  czułam  się  już  luźniej. 

A  najprzyjemniejsze  wrażenia? 
Brałam  udział  w  czymś  czego  nie  znałam  do  tej  pory.  Te  przeżycia, 
emocje.  Nie  uwierzyłabym  gdyby  mi  to  ktoś  opowiadał.  Byłyśmy 
w centrum  uwagi.  Po przeczytaniu  wyników  byłam  tak  szczęśliwa, że nie 
wiedziałam  co  robić.  Wszyscy  chcieli  wywiadów,  autografów.  Za
skoczyło  mnie  to jak  wielu  ludzi  chciało  mieć ze mną  zdjęcie. Nigdy  nie 
przeżywałam  tego,  że  wszyscy  mnie  podziwiali. 

Plany  na  przyszłość? 
Będę brać udział od  razu  w  finale  wyborów  Miss Podbeskidzia, choć  nic 
liczę  na  sukces.  Chciałabym  zostać  modelką  lub  fotomodelką  tak  jak 
każda  dziewczyna. 

IWONA  BUJOK:  lat  21,  mieszkanka  Wisły.  Pracuje  w domu  wczaso
wym. Marzy o podróżach  i poznawaniu  różnych  kultur.  Uwielbia  czytać 
książki, jak  je  określa  „romansowe". 

Bez  reklamacji? 
Do  redakcji  zgłosiła  się  oburzona  wczasowiczka,  pani  Grażyna  W. 

z  Tarnowskich  Gór.  Oto  co  nm  powiedziała: 
,, W  komisie  przy  ul.  3  Maja,  który  prowadzi  pan  Jan  Szpin  kupiłam 

paletki  do  kometki.  Po  paru  uderzeniach  paletka  się  uszkodziła.  Z  nad
zieją  na  uczciwość  ludzką  poszłam  złożyć  reklamację.  Sprzedawca  nawet 
do  końca  nie  wysłuchał,  tylko  przerwał  w  pól  zdania  i  powiedział,  że 

ZAWSZE 0 TYM  MYŚLAŁA M 
rozmowa  z  Edytą  Kubień —  WICEMIS S  WAKACJ I 

Od  kiedy  myślała  pani  o  spróbowaniu  swoich  szans  w  konkursie 
piękności? 

Już jako  podlotek  zawsze myślałam  o  tym wtedy gdy oglądałam  wybory 
miss  w  telewizji. 

Jak  się  pani  do  wyborów  przygotowywała? 
Starałam  się  mniej jeść,  trochę  biegałam  ale  tylko  kilka  dni,  bo  potem 
stwierdziłam,  że  jak  nie  będę  jadła  to  i  tak  będę  szczupła.  Poza  tym 
oglądam  wszystkie  wybory  miss. 

A jak  patrząc  na  wybory  Miss  Polonia,  widzi  pani  swoje  szanse? 
Ani  nic  najgorzej,  ani  nie  najlepiej.  Wszystko  zależy  od  oceniających 
i dziewczyn  które  wezmą  udział. 

A  jak  wyglądała  rywalizacja  wśród  uczestniczek  konkursu? 
Dziewczyn  były  bardzo  zadowolone  z  tego  konkursu.  Bezpośredniej 
rywalizacji  nie  było.  Miałyśmy  swoją  faworytkę  ale  ona  nie  wygrała. 
Wszystko  co  się  działo  brałyśmy  na  wesoło  mimo  wielkiej  tremy. 

Czy  spodziewała  się  pani,  że  tyle  publiczności  obejrzy  konkurs? 
Bardzo  się  zdziwiłam  widząc  wypełniony  amfiteatr.  Potem  mama 
i  koledzy  opowiadali  mi  jaka  była  kolejka  po  bilety. 

Zbliż a  się  rozpoczęcie  roku  szkolnego.  Jak  pani  klasa  przyjmi e 
koleżankę  „miss" ? 

Myślę,  że  dobrze. 
A  nauczyciele? 

Też  chyba  dobrze. 
A  nauczycielki? 

No...  może  trochę  gorzej. 

EDYTA  KUBIEŃ:  17  lat,  uczennica  ZSEG  w  Cieszynie,  mieszka 
w  Ustroniu.  Uwielbia  jeździć  samochodem  i chodzić  z psem  na  spacer. 
Interesuje  się  sportem. 

Fot.  PTB  W.  Upława 

żadnych  reklamacji  nie  przyjmuje.  Tu jest  komis,  a ja  powinnam  umieć 
czytać,  że gdzieś  tam  wisi karteczka.  To była  karteczka  którą  każdy  może 
sobie  napisać.  Tę  karteczkę  przed  oczy  mi  rzucił,  zresztą  tak  zmiętą 
z kieszeni  wyciągniętą,  nie  wiem  skąd  i powiedział,  że on  tej reklamacji  nie 
przyjmuje,  że mam  wyjść  ze sklepu,  a jak  nie wyjdę  to mnie  wyrzuci.  Byłam 
z całą  rodziną.  Wszyscy  osłupieni  patrzyli  co się  dzieje.  Powiedziałam,  że 
nie  będę  go  więcej  prosiła  skoro  nas  pan  wyrzuca  ze  sklepu,  więc  my 
grzecznie  wyjdziemy.  Bulwersujące  jest  jak  ten  pan  traktuje  klientów. 
Chyba  wrzucę  te paletki  w nurt  Wisły.  Może  w przyszłym  roku  pojadę  nad 
morze  i je  spotkam  to  mi  się  Ustroń  przypomni." 

4  Gazeta  Ustrońska 



Sygnaiy  Czytelników   Sygnały  Czytelników 

Do  redakcji  „Gazety  Ustrońskiej" 
Po  serii  artykułów  ukazujących  się  w  tej  Gazecie  a dotyczących  spraw 

wysypiska  śmieci  w Poniwcu,  mógł  powstać  u czytelników  fałszywy  obraz 
sytuacji.  Dlatego  uważam,  że  mieszkańcy  Ustronia  mają  prawo  poznać 
argumenty  i punkt  widzenia  drugiej  strony,  tzn.  tych  ludzi,  którym  nad 
głową  buduje  się  śmietnik. 

Fakty,  które  można  udokumentować  są  następujące: 
—  natychmiast  po  opublikowaiu  w ,,G U"  informacji  o budowie  wysypiska 
w  Poniwcu  miał  miejsce  spontaniczny  protest  mieszkańców  dzielnicy, 
czego  dowodem  jest  około  ˇ80  podpisów  przedstawicieli  rodzin  zamiesz
kujących  Poniwiec, 
—  wbrew  oświadczeniom  Pana  Burmistrza  prace  przy  budowie  wysypiska 
zostały  podjęte  w pierwszych  dniach  czerwca  br.  bez  zgody  Sanepidu,  bez 
gotowego  planu  inwestycji,  bez  zgody  Oddziału  Urbanistyki,  Architektury 
i  Nadzoru  Budowlanego,  bez  zgody  Wydziału  Ochrony  Środowiska 
Urzędu  Wojewódzkiego  oraz  bez przetargu  na  wykonastwo  nie  wspomina

jąc  o zgodzie  mieszkańców  dzielnicy;  dlatego  sprawą  zajęła  się  Prokuratu
ra  Rejonowa  w  Cieszynie, 
—  Władze  Uzdrowiska  Ustronia  nie  wykazały  jakiejkolwiek  inicjatywy 
aby  dotrzeć  do  mieszkańców  zamieszkujących  strefę  ochronną  500  m  od 
wysypiska  i zabezpieczyć  ich przed  szkodliwymi  skutkami  jakie  powoduje 
ta  inwestycja, 
—  ze swoich  obietnic  danych  mieszkańcom  Poniwca  na spotkaniu  w  dniu 
4  czerwca  br..  Pan  Burmistrz  spełnił  tylko  jedną:  nie  musi  prosić  o  zgodę 
mieszkańców  Poniwca  na  budowę  śmietnika  (dlaczego  w  Lipowcu 
musiał?), 
—  znając  decyzję  Inspekcji  Sanitarnej  z  dnia  28.08.1986  r.  dotyczącą 
likwidacji  wysypiska  śmieci  w starym  kamieniołomie  w U  stroniuPolanie, 
władze  miasta  dopuściły  się  działań  sprzecznych  z  wyżej  wymienioną 
prawomocną  decyzją. 

W  związku  z powyższym  nasuwa  się  cały  szereg  pytań,  na które  trudno 
znaleźć  odpowiedź.  Oto  niektóre: 
—  Dlaczego  problemem  śmieci  Władze  Miasta  zajęły  się  dopiero  w  maju 
br.,  skoro  istnieje  on  od  lat? 
—  Dlaczego  Pan  Burmistrz  chce  mieć  wysypisko  koniecznie  na  terenie 
Ustronia,  skoro  były  i są  inne  możliwości  rozwiązania  problemu? 
—  Kto  osobiście  będzie  odpowiadał  za  eksploatację  wysypiska  i  rodzaj 
przyjmowanych  odpadów? 
—  Wiadomo,  że  akcja  segregacji  śmieci  na  osiedlu  Manhatan  nie 
przyniosła  oczekiwanych  rezultatów.  Kto  w  takim  razie  jest  w  stanie 
dopilnować  segregacji  śmieci  na  wysypisku  miejskim? 
—  Czy,.europejskie"  wysypisko  można  wybudować  stosując  rozwiązanie 
siłowe  pachnące  wcale  nie  po  ,,europejsku"? 
—  Czy  w  Ustroniu  nie  ma  już  ani  jednego  ekologa,  który  ma  odwagę 
wystąpić  dzisiaj,  w  1991  r.  w  obronie  dewastowanego  z  zimną  krwią 
środowiska  naturalnego  Beskidów? 

Jest  to  tylko  część  faktów  i  związanych  z  nimi  pytań  i  wątpliwości. 
Jednak  oczywiste  jest,  że  w Ustroniu  panuje  prawo.  Szkoda  tyko,  że jest  to 
prawo  dżungli,  stosowane  nie  przez  przyrodę,  lecz  przez  ludzi,  od
powiedzialnych  za  naszą  przyszłość 

Irena  Pawelec,  Ustroń  ul.  Akacjowa  19 

*

Na  zarzuty  zawarte  w liście,  odpowiada  Naczelnik  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  mgr  Jan  Sztefek 

Odnoszę  się  do  przedstawionych  faktów: 
1.  Faktycznie miał miejsce protest mieszkańców  z dzielnicy  Poniwiec, 

ale działamy zgodnie z Uchwałą  Rady  Miejskiej reprezentującej interesy 
całego  miasta. 

2.  Wszystkie prace  wykonywane  od  początku czerwca  nic  wymagały 
zgody wymienionej  instytucji. Do  prac  tych  była  zobligowana  Kopalnia 
Surowców  Skalnych  w  Wiśle,  która  mimo  wydanych  decyzji  nie 
przystępowała  do  robót  rekultywacyjnych.  W  wyżej  wymienionym 
okresie  nie  powstał  żaden  obiekt  budowlany  wymagający  zezwolenia. 
Zasypano jedynie dzikie wysypisko śmieci oraz wyrównano  teren.  Przed 
podjęciem wszystkich  kroków  dotyczących  lokalizacji  wysypiska  posia
daliśmy  wstępną  pozytywną  opinię  Wydziału  Ochrony  Środowiska 
Urzędu  Wojewódzkiego  i Wojewódzkiej  Stacji  SanitarnoEpidemiolo
gicznej.  Dopiero  po  uzyskaniu  wszystkich  niezbędnych  dokumentów 
a  przede  wszystkim  zezwolenia  na  budowę  przystąpiono  do  prac 
budowlanych.  Miało  to  miejsce po  26  lipca  br.  Prokuratura  Rejonowa 
wszczęła postępowanie wyjaśniające na skutek  skargi  Pani  Pawelec a  nie 
z  urzędu  w  związku  z  naruszeniem  prawa. 

3.  Rada  Miejska  i Zarząd  Miasta  organizowali  spotkania  zarówno 
z  Komitetem  Osiedlowym  jak  i mieszkańcami  Osiedla  z  projektantem 
wysypiska  i władzami  miasta.  Na  spotkaniach  tych  wyjaśniono  wszyst
kie  poruszone  sprawy,  między  innymi  i  tą,  że  w  Lipowcu  Miasto  nie 
może  realizować  wysypiska. 

4.  Decyzja  o zamknięciu  wysypiska  na  Poniwcu,  na  którą  powołano 
się w piśmie,  została  wydana  tylko  dlatego,  że w  latach  80tych  było  to 
dzikie  wysypisko  bez  elementarnych  zabezpieczeń.  Aktualnie  zatwier
dzony  projekt  przewiduje  bardzo  szczelny  sposób  wykonania  czaszy 
wysypiska,  która  przy  okazji  zabezpieczać  będzie  otoczenie  przed 
ewentualnymi  zagrożeniami  ze  strony  śmieci  już  zdeponowanych. 

Odpowiedzi  na  pytania  Pani  Pawelec: 
Ad.  1. Odnośnie  lokalizacji  wysypiska. 

Problemem  urządzania  dla  miasta  wysypiska  śmieci  zajmowała  się 
poprzednia  i  aktualna  władza.  W  rejonie  cieszyńskim  wydano  spore 
fundusze  na  uruchomienie  wysypiska  w  Goleszowie.  Zainteresowani 
czytelnicy  doskonale  wiedzą  w  jaki  sposób  próbowano  zabezpieczyć 
tam  dno  wysypiska,  lecz okazało  się  to  niewystarczającym  i należało  to 
zmienić.  Nadal  istnieje  nadzieja,  że  zostanie  ono  jednak  uruchomione. 
Miasto  Ustroń  nie  ma  na  to  wpływu  kiedy  to  nastąpi.  Poszukiwano 
możliwości  ulokowaia  śmieci  z  Ustronia  na  terenie  miejscowości  z woj. 
Bielskiego  i  Katowickiego  lecz  bez  pozytywnego  rezultatu.  Nikt  wów
czas  nie  dopuszczał  możliwości  zagospodarowania  odpadów  w  mieście 
uzdrowisku.  Dopiero  w obliczu  klęski ekologicznej podjęto tą a nie  inną 
decyzję.  Dokonano  tego  po  starannej  analizie  możliwości  innych 
rozwiązań  i  tylko  ta  lokalizacja  uzyskak  pozytywną  wstępną  opinię. 
Pani  Pawelec  nie  podaje  jakie  to  były  inne  możliwości  lokalizacyjne 
wysypiska  dla  miasta  Ustronia  lub  inne  sposoby  rozwiązania  tego 
problemu. 

Ad.  2.  Odnośnie  eksploatacji. 
Miasto  ogłosiło  przetarg  na  najlepszą  ofertę  gospodarki  odpadami 
komunalnymi  (poprzedni  numer  Gazety  Ustrońskiej).  Czekamy  dalej 
na  chętnych.  Eksploatację  będzie  nadzorował  Naczelnik  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  i  Zdrowia. 

Ad.  3.  Odnośnie  segregacji. 
Na  pewno oczekiwaliśmy  na  lepsze efekty segregacji śmieci.  Dotychczas 
jednak  nie  są  one  najgorsze.  W  tym  miejscu  składamy  kolejne  zapew
nienie,  że  nie  będziemy  przyjmowali  śmieci  nie  posegregowane  na 
wysypisko.  Segregacja  musi  się  odbywać  tam  gdzie  powstają  śmieci. 

Na  zakończenie  chciałbym  uspokoić  Szanownych  Czytelników  „Ga
zety  Ustrońskiej",  że każde  nasze posunięcie  na  Poniwcu  jest  dokładnie 
analizowne  i  krytykowane;  na  bieżąco  nanosi  się  poprawki,  które  są 
normalne  przy  tego  typu  inwestycjach.  Działamy  nie  tylko  pod  nad
zorem  tych,  którzy  nazywają  się  „ekologami"  a  sami  czasem  posiadają 
nieszczelne  szamba  itp.,  ale  przede  wszystkim  pod  nadzorem  ludzi, 
którzy  walczą  o  ochronę  środowiska  od  lat,  a  nie  od  maja  tego  roku. 
Kontrolują  nas  też  ludzie  z  fachowym  przygotowaniem.  Słuchamy 
i analizujemy dosłownie  każdą  uwagę.  Działamy  w świetle  „jupiterów", 
jako że inwestycja  ta jest  fi lmowana  i fotografowana. Trzeb przyznać,  że 
nie  możemy  się  „opędzić"  od  ciągłych  wizyt  i  telefonów z  innych  miast 
i  gmin,  które  chciałyby  wprowadzić  za  naszym  przykładem  segregację 
śmieci  i zorganizować  cywilizowane  wysypisko  (nie  ma  takiego  w  na
szym  województwie).  Korzystają  już  z  gotowych  rozwiązań  i  wzorów. 
Zabiera  nam  to  sporo  czasu,  ale  nie  kryjemy  przed  nimi  swoich 
doświadczeń  dla  dobra  środowiska  naturalnego  nie  tylko  Miasta 
Ustronia.  Jeśli  zobaczycie  Państwo  w  innym  mieście  trójkolorowy 
kontener  na  szkło,  to  wiedzcie,  że  wymyślono  go  w  Ustroniu. 

Przy okazji dziękuję  tą  drogą  tym  z mieszkańców,  którzy  przychodzą 
do  nas  z  konkretną  pomocą  tzn.  ze  zdjęciami,  folderami,  spo
strzeżeniami  przywożonymi  z  krajów  zachodnich  (jako  że  nie  możeny 
się opierać na wzorach  krajowych). Jeśli nie stosujemy  ich od  razu  (zaraz 
od  jutra),  to  będziemy  wykorzystywać  je  na  pewno  w  bardzo  bliskiej 
przyszłości.  Głęboko  w  to  wierzę. 

Wytnij  i zachowaj!!! 
Informujemy,  że będziemy  zbierać  makulaturę  w na
stępującycj  terminach: 

—  od mieszkańców  w ostatnią  sobotę  każdego  mie
siąca 

—  Z  domów  wczasowych  i instytucji,  które  się do nas 
zwrócą,  w  drugą ̌ ostatnią sobotę każdego  miesiąca. 

Podajemy  jeszcze  raz przebieg  i  trasę  zbiórki  maku
latury  i plastiku.  (Czytaj  str.  6). 
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S o b o ta  27  l i pc a  1 9 91  r . 

1  TRASA  —  (obsługuje  pan  Alojzy  Górniok ) 

7.00—9.00  NIERODZI M 
Restauracja  „Myśl iwska",  sanatorium  „Kolejarz",  ul.  Krótka,  Wik
linowa,  Łączna,  Bładnicka,  Szeroka,  stare  bloki  POMowskie,  nowe 
bloki  POMowskie,  ul.  Wiejska,  Zabytkowa,  Gospodarcza,  Chałup
nicza 

9.00—11.00  HERMANIC E 
ul.  Jana  Sztwiertni,  Nowe  Osiedle,  Stara  Kolonia,  ul.  Skoczowska, 
Daszyńskiego  (do  torów  PKP),  Kuźnicza  (do  PTHW) 

12.00—14.00  GOJE 
ul.  Cieszyńska  (od  Krzyża),  Stalmacha,  Cholewy,  Błaszczyka,  Lipo
wczana,  Brody,  Żłobek,  domki  jednorodzinne  (Piękna,  i  Wantuły), 
Konopnickiej) 

2  TRASA  —  (obsługuje  pan  Karo l  Cholewa) 

7.00—9.00  LIPOWIE C 
ul.  Lipowska  (od  granicy  z Górkami),  Szkoła,  Bernadka,  Krzywaniec, 
Przetnica 

9.00—11.00  ZAWODZI E  DOLN E 
ul.  Leśna,  Źródlana,  Lecznicza,  Szpital  i  domy  wczasowe 

12.00—13.00  CENTRUM 
ul. Grażyńskiego,  Sikorskiego, Traugut ta,  Dworcowa,  Kościelna,  Spół
dzielcza,  Daszyńskiego  (do  torów  PKP),  Słoneczna,  Pana  Tadeusza, 
Grażyny,  Hutnicza,  3 Maja,  Gałczyńskiego,  Partyzantów,  Jelenica  (do 
Tuczami),  Skłodowskiej 

13.00—14.00  PONIWIE C 
ul.  Lipowa,  Drozdów,  Akacjowa  (osiedle),  Grabowa  (osiedle) 

3  TRASA  —  (obsługuje  pan  Jerzy  Śliwka) 

7.00—8.30  DOBK A 

Dobka  Szkoła,  ul.  Furmańska,  Złocieni,  Żarnowiec,  Polańska 

8.30—9.00  POLAN A 
ul.  Chabrów,  Wiślańska,  wyciąg  krzesełkowy,  ul.  Jodłowa,  Świerkowa 

9.00—11.30  JASZOWIE C 
wszystkie  domy  wczasowe 

12.00—14.00  ZAWODZI E  GÓRNE 
ul.  Nadrzeczna,  Przepompownia,  Sanatoryjna  (Szpital  i domy  wczaso
we) 

Zbieramy  tylk o  czyste  opakowania  plastikowe  i  makulatur ę  powiązaną 
w rulony  w osobnych  workach.  Godziny  odbioru  mogą  ulec  nieznacznym 
zamianom  ze  względu  na  to,  że  nie  możemy  przewidzieć  ilości  przeseg
regowanych  surowców. 
Wszelkie uwagi odnośnie zbiórk i prosimy  kierować do Urzędu  Miejskiego 
a  także  do  kierowcy  ciągnika. 
Mieszkańcy  ulic  nie  wymienionych  proszeni  są  o  dostarczenie  surowców 
wtórnych  na  ulice  przebiegu  zbiórki . 

Liczymy  na  poparcie  akcji . 

Zbiórk a  makulatur y  i  plastiku  będzie  kontynuowana!!! 

*   D W  „ Z ł o c i e ń "   w  U s t r o n i u 

ogłasza 

PRZETAR
nieograniczony  na  sprzedaż  au tobusu  marki 

R O B U R 

nr  rej.  BBA  406H,  przebieg  97 000  km,  ładowność  21  osób, 
stopień  zużycia  70%. Cena  wywoławcza  25 min  zł.  Przetarg 
odbędzie się dnia 17.09.91 w DW „Złocień" ,  UstrońZawodzie 
ul.  Szpitalna  31  tel.  3355/56.  Smochód  można  oglądać 
codziennie  w  godz.  7.00—15.00.  W  przypadku  nie  odbycia 

się  przetargu,  II   odbędzie  się  po  upływie  7  dni. 

O g ł o s z e n ia  d r o b n e 

Instalacje  elektryczne  i  odgromo
we  —  tel.  3756. 

Forszty,  tarcica,  buk,  świerk 
wyfrezowane.  Sprzedam. 

Ustroń,  ul.  Wiśniowa  3. 

Zamienię  Syrenę  105L  na  moto
rynkę  —  tel.  2832  po  17.00. 

Poszukuję mieszkania  w  Ustroniu 
lub  Wiśle.  Nawrot,  Bytom  tel. 
862309  do  13. 

Sprzedam  działkę  budowlaną, 
uzbrojoną  w  Ustroniu.  Ustroń, 
ul.  Źródlana  80. 

Sprzedam  „Harmonę",  elektr.  na
głośnienie,  klawiatura.  Cena 
600000  zł.  Tel.  2858. 

Udzielam  niedrogich  lekcji  angiel
skiego.  Ustroń,  Manhatan  7/23 
(sobota,  niedziela). 
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Jeżeli  Ty  lub  ktoś  z  twoich  bliskich  c h ce 

z e r w ać  z  p i c i em  a l k o h o l u ,  p a l e n ia  l u b  i n 

n y mi  u z a l e ż n i e n i a mi  w eź  u d z i ał  w 

Dniach  Skupienia 
organizowanych  przez  misję  Nowa  Nadzieja  w  Zbo
rze  Betel  w  Ustroniu  przy  ul.  Daszyńskiego  75 

w dniach  od  12—15.09.91  r. 
Całodzienny  program od 9.00—11.00  wykłady,  świa
dectwa  osób  uwolnionych  z  nałogu,  wspólne  śpiewa
nie  pieśni  itd .  Zapewniamy  posiłki  na  miejscu. 

Serdecznie  zapraszamy! 

Z Parafi i  EwangelickoAugsburskiej 
Nabożeństwo  dla  seniorów.  Zgodnie  z  wieloletnią  tradycją, 

w niedzielę  8 września  br.  odbędzie  się specjalne  nabożeństwo, 
połączone  ze  Spowiedzią  i  Komunią  Świętą,  przeznaczone 
głównie dla  osób starszych  i niepełnosprawnych.  Nabożeństwo 
rozpocznie  się  o  godz.  10.00.  Po  nabożeństwie  uczestnicy 
nabożeństwa  zaproszeni  są  na  spotkanie  w  sali  parafialnej. 

^  ^  rtr»A^A  i  io^Krkńnlr n 



Państwo  Maciejewscy  z  pracownikami  schroniska  (1932  r.) 

Rozmowa  z  panią 

Stefanią  Maciejewską 
Jak  pani  trafił a  do  Ustronia? 

Pierwszy  raz  przyjechałam  na  leczenie.  Przeczytałam  ogłoszenie,  że 
w  Ustroniu  leczą  Borowinami.  Bolały  mnie  nogi  więc  pojechałam  na 
leczenie.  Nie  spodoba ło  mi  się  tu.  Zamiast  sicdzieś  trzy  tygodnie  to  j a 
nawet  sześciu  dni  nie  byłam.  Po  co  mam  tu  siedzieć  kiedy  bliżej  mam 
Inowrocław,  Ciechocinek. 

Gdzie  pani  mieszkała? 
Wychowana  jestem  na  wsi  w  pięknym  Dłutowie  w  Guberni  Płockiej. 
Ziemia  tam  nie  była  dobra,  takie  piaseczki,  ale  ludzie j akoś  żyli.  Potem 
mieszkałam  w  Poznaniu. 

Co  się  pani  nie  podobało  w  Ustroniu? 
Nie  było  tak  jak  teraz.  Cha łupy  stały  gdzie  niegdzie.  Jak  się  przyjechało 
na  dworzec  to  nawet  dorożki  nie  było.  Długa  droga  a  tu  trzeba  iść 
z  walizką  do  Hote lu  Kuracy jnego.  Wszystko  to  działo  się  po  pierwszej 
wojnie  światowej.  Narzeczony  zginął.  Mówil i  mu  „ C o  ty  Stachu  spod 
strzechy  dziewuchę  bieżesz".  A  j a  przecież  nie  byłam  taka  strzecha  jak 
miałam  te  70  morgów  ziemi.  To  nie  byłam  taka  dziewuszka  na  posługi 
tylk o  byłam  swojego  panią.  I  teraz  może  pan  sobie  wyobrazić  pierwsza 
wojna  zabrała  Stacha  a  byliśmy  przygotowani  16  sierpnia  w  imieniny 
Heleny  Cesarzowej  brać  ślub.  Wyjechałam  z  Ustronia  i  powiedzia
łam  „Żebym  tam  nigdy  nie  po jecha ła"  i  po  ośmiu  latach  byłam 
z  powrotem. 

Jak  to  się  stało? 
Wyszłam  za  mąż  za  Wita  Modesta  Maciejewskiego.  Poznań  mu  się  nie 
podobał.  Przyjechał jeden  kolega  i mówi  „ C o  ty  będziesz  siedział  tuta j. 
Jedź  do  Warszawy.  Ty  wiesz  jaki  to  interes.  Mówil iśmy  o  tobie  i  ty  się 
nadajesz  do  tego". 

A  kim  był  mąż  z  zawodu? 
Wódki  wyrabiał.  Jego  ojciec  miał  fabrykę  likierów.  Było  ich  jedenaś
cioro  dzieci  i wszyscy  dostali  po  20  tysięcy  a  fabrykę  przejął  brat  Leon. 
Wit a  też  sołacili.  Pojechał  Wi t  do  Warszawy  a  mnie  zna jomi  nie  chcą 
puścić.  Mówią,  że jak  po jadę  to  biedę  będę  cierpieć,  że oni  dobrze  Wita 
znają  i  on  nie  zasiedzi  tam  długo.  Wi t  zaczął  hand lować  masłem 
i  stracil iśmy  cały  ma ją tek.  Przyszła  bieda. 

Jak  pani  ponownie  znalazła  się  w  Ustroniu? 
Spotka łam  zna jomego  na  Śląsku  i  on  powiedział  mi,  że  Towarzys two 
Tatrzańsk ie  potrzebuje  gospodarza  na  Równicę.  Poszliśmy  do  PTT. 
Tam  mi  powiedzieli,  że schronisko  na  Równicy  jest  do  objęcia  od  zaraz 
ale pierwsze  musimy  obecnego  gospodarza  wyeksmitować.  Pomogła  mi 
rodzina  Michejdów  i  po  roku  z  mężem  zostal iśmy  dzierżawcami 
schroniska  na  Równicy.  Musiel iśmy  dużo  pracy  włożyć  i  postawil iśmy 
schronisko  na  nogi. 

Il e  płaciliście  państwo  czynszu  dzierżawnego? 
Rocznic  3000  zł.  Na  Równicy  przebywal iśmy  od  roku  1930  do  1937. 

Jak  wyglądał  wtedy  Ustroń? 
Były  sklepy  Szalberta  i  korzenny  Jamroza  który  dzierżawił  również 
Hotel  Kuracy jny.  Dla  tego  Jamroza  byliśmy  wielką  trucizną.  Jak 
wcześniej  było  byle jak  na  Równicy  to  nikt  tam  dłużej  nie  zabawił  ty lko 
szybko  leciał  do  Jamroza.  Potem  jak  u  Maciejewskich  tak  dobrze  się 
zrobi ło  to  k to  by  tam  na  dole  siedział.  Wszyscy  do  góry  biegli. 

Kt o  przychodził  do  schroniska? 
Oficerowie,  fabrykanci,  wo jewoda  Grażyński,  prezydent  Mościcki, 
sama  elita.  Raz  przyszedł  b iskup  Gawl ina.  W zimie zabłądził w nocy  i do 
schroniska  przyszedł  zmordowany,  zgrzany.  Jedna  dziewczyna  mówi 
mi, że jest  lu jak iś  ksiądz.  Zerwałam  się  prędko  i zaczęłam  szykować  coś 
gorącego.  Najedli  się  bo  u  nas  wszystko  było. 

Jaki e  były  ceny  w  schronisku? 
Obiad  kosztował  2,50,  j a j ko  5 gr,  śniadanie  w  zależności  od  tego  co  kto 
brał,  np.  kawa  ze śmietanką  50 gr.  Bardzo  dobre  śniadanie  nie więcej jak 
1,60  zł,  bułeczka  z  kawiorem  2  zł,  pokój  dwuosobowy  2,50  zł. 

A  alkohol  pani  prowadziła? 

Oczywiście.  Z  Poznania  sprowadza łam. 

A  jak a  wódka  cieszyła  się  największą  popularnością? 

Podbipięta.  Wódka  żo łądkowa.  3/4  litr a  kosztowało  19  zł. 

Gdzie  zaopatrywała  się  pani  w  inne  artykuły ? 
Masło  sprowadzałam  z  mojego  Dłu towa.  Było  tańsze  i  lepsze.  Miejs
cowego  używałam  tylko  do  smażenia.  Wodę  sodową  i  soki  robil iśmy 
sami.  Sama  również  piekłam  maślane  bułeczki.  Kawę  kupowałam 
w  Cieszynie  a  mleko  od  gospodarza.  Nazywał  się  Bujok  i  miał  najle
psze  mleko  a  mówili  o  nim,  że  pasie  krowy  w  lesie.  Pstrągi  kupo
wałam  od  dzieci  góralskich,  wkładałam  do  słoików  i  mia łam  na  całą 
zimę. 

Jakie  było  wyposażenie  schroniska? 

Światła  nie  było  ale za  to  miałam  piękne  lampy  spirytusowe.  Był  telefon 
założony  wcześniej  przez  PTT.  Pokoje  od  dwuosobowych  do  sześcio
osobowych.  Były  też  ogólne  pomieszczenia,  gdzie  na  słomie  można  się 
było  przespać  za  50  gr. 

Skąd  pochodził  personel? 

Wszystko  górskie  panny  a  kucharz  w  Bielska. 

Nikogo  z  Ustronia? 

Była  bufetowa  ale  niezbyt  dobra.  Krad ła. 

Jakie  były  zarobki? 

Kucharka  jak  była  dob ra  to  zarobi ła  40  zł  tygodniowo.  Do  tego  spała 

w  schronisku  i  miała  wyżywienie. 

W  1937  roku  przestaje  pani  prowadzić  schronisko.  Jak  dalej 
potoczyły  się  pani  losy? 

Zamieszkal iśmy  z  mężem  w  Wiśle.  W  czasie  wojny  przeniesiono  nas 
z  innymi  Polakami  do  Belwederu  ale po  paru  miesiącach  wyrzucono  nas 
s tamtąd.  Nie  mieliśmy  gdzie  mieszkać.  Bali  się  nas  przy jmować. 
W  końcu  wynajęl iśmy  pokój  z  kuchnią  u  pana  Gren ia.  W  1942  roku 
umarł  mąż.  Wcześniej  był  aresztowany.  Donies iono  na  niego,  że  umie 
bardzo  dobrze  po  niemiecku  a  mówi  tylko  po  polsku.  W  areszcie  spędził 
ponad  rok  i  sądzono  go  w  Cieszynie.  Powiedział,  że  musiał  mówić  po 
polsku  bo  po  niemiecku  by  go  nie  rozumieli.  W  areszcie  zachorował  na 
gard ło  i  po  wyjściu  na  wolność  już  nic  wyzdrowiał.  Potem  prze
prowadzi łam  się  do  Guzna rów  i  mieszkam  tu  do  dziś. 

Dziękuję  pani  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  L .  Werpachowski 

Przed  schroniskiem  na  Równicy 

Po  przeprowadzeniu  wywiadu  otrzymal iśmy  bardzo  smutną 
wiadomość.  W  wieku  99  lat  pani  Stefania  Maciejewska  zmar ła. 
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Kuźnia  Ustroń —  Skawa  Wadowice  3 :3  (0:3) 
„Przy  bardzo  słabej  grze  naszej  obrony  w  pierwszej  połowie 
straciliśmy  trzy  bramki.  Mimo  to  po  zmianie  stron  udało  nam 
się wyrównać.  Można  powiedzieć,  że  w drugiej  połowie  był  to 
mecz do jednej bramki  i mogliśmy wygrać gdyby G. Chrapek  nie 
zmarnował dwóch  stuprocentowych  okazji. Bramki zdobyli:  B. 
Bury —  2  i  M.  Szatanik.  Dobry  mecz  Burego  i  Pokrywki". 

Hejnał  Kęty —  Kuźnia  Ustroń  5 :1 (1 :0) 
„D o meczu przystąpiliśmy osłabieni  brakiem sześciu  podstawo
wych  zawodników.  Młodzież  mająca  ich  zastąpić  nie  spełniła 
swoich  zadań.  Przełomowym  momentem  meczu  była,  przy 
stanie  1:0  dla  Hejnału,  biała  kartka  pokazana  Pokrywce. 
W  czasie  gdy  nifc  przebywał  on  na  boisku  straciliśmy  dwie 
bramki.  Bardzo  słabo zagrał w tym  meczu  J.  Kubień.  W  sumie 
był  to  najsłabszy  mecz  rozegrany  ostatnio  przez  Kuźnię". 

BIAŁ A  KARTK A  —  Wprowadzona  w  tym  sezonie  przez 
OZPN  w BielskuBiałej.  Ukarany  zawodnik  przez  10 minut  nie 
bierze udziału w grze — stoi przy czerwonej chorągiewce. W tym 
czasie  nie  wolno  mu  siadać,  spożywać  napojów  itp. 

Gdzie  strumyk 
płynie  z  wolna 
ku. 

Ostatnio  zaczynałam  od  po
gody.  Tym  razem  też  mi  tak 
wypada,  choć  nieco  w  innym 
kontekście 

Chcę  napisać  o  Strumycz
Piszę  ,,Strumyczek",  przez  wielkie  ,,S",  a  może  to  być 

Bładniczka,  Młynówka  itd.  Mój  Strumyczek  płynie  ze  stoków 
Małej  Czantorii,  wzdłuż Jelenicy,  ul. Spacerowej  i dalej wpada do 
Wisły.  Ostatnio  ulewne  deszcze  sprawiły,  że  woda  bardzo  wez
brała.  Nie  do  tego  stopnia,  aby  wyrządzić  jakieś  znaczniejsze 
szkody,  ale miała  taką silę, że  wyczyściła  Strumyczek  z  wszelkich 
jego  ,,skarbów"  znasząc  je  w dół.  Zaczęły  szczerzyć  zeby  stare 
buty,  łypały  smutnymi  oczkami  stare  dziurawe  garnki,  nawet 
spoczywał  godnie  stary  wózek,  co  prawda  bez  kół,  Osobiście 
wątpię,  żeby  wszystkie  te  przedmioty  same  powędrowały  do 
Strumyka,  nie podejrzewam  także,  że  woda aż  tak  meandrowała 
po  obejściach  gospodarskich,  żeby  pozbierać  takie  rupiecie.  Nasi 
sąsiedzi  wyżej  i niżej po prostu  wyrzucają  takie skarby  do pot  oka, 
w nadziei,  że  woda zbierze  i problem  z  głowy. 

Po co ja  to piszę?  Wszyscy  teraz  mówią  o ekologii,  o  ochronie 
środowiska,  o tym,  że lasy giną z powodu  Trzyńca,  albo  Stonawy. 
Prawda,  ale zwracajmy  też uwagę na takie zwykłe,  małe  potoczki, 
które  mają  w  sobie  wiele  uroku,  a  które  stają  się  miejską 
graciarnią.  Ja  rozumiem,  że  dzisiaj  trudno  o  wywóz  śmieci,  ale 
strumyk  to nie wyjście z sytuacji.  Na szczęście  zanieczyszczenia  te 
zwane  są  ,,mechanicznymi".  Łatwo  je  usunąć.  Woda jest  z  nimi, 
czy  bez  nich  w  miarę  czysta.  Świadczą  o  tym,  żyjące  w  moim 
Strumyku  pstrągi.  Ale co się stanie jeśli,  ktoś  tam  wleje lub wrzuci 
coś innego, bardziej  trującego? Kolejny miejski  ściek? Jest  to  także 
miejsce  zabaw  dzieci  —  wiadomo,  trudno  je  upilnować,  brodzą 
w wodzie,  chlapią się w niej. Dobrze  by było, żeby  nie kaleczyły  się 
szkłem,  zardzewiałymi  puszkami,  nawet  jeśli  usiłują  podważyć 
drewniane  stopnie  położone  w  poprzek  Strumyka  przy  okazji 
ostatniej  regulacji.  Widziałam  również,  jak maluchy  nawet  próbo
wały pić  tę  wodę. 

Zwracajmy  większą  uwagę  na  Strumyczki,  nie  traktujmy 
ich  jak  wysypiska  śmieci,  jak  kontenery  na  tworzywa,  złom 
itp.  Mój  Strumyczek  nie  jest,  niestety  przypadkiem  jedynym. 
Jak  napisałam  na początku  może  to  być  Gościeradowiec,  Mły
nówka... 

Te potoki  —  jeśli  są  czyste  —  to  wielki  skarb  w  dzisiejszych 
czasach. 

Magda  Dobranowska 

Poziomo:  1)  urok,  powab  4)  kupiecka  na  pustyni  7)  arena 
zapaśników  8)  samochód  9)  własność  a rmato ra  11)  tęgie  lanie 
12)  syberyjski  las  iglasty  13)  umowa  o  zjednoczeniu  14)  szal 
fu t rzany  15)  miasto  górnośląskie  17)  zakończenie  strzały  19) 
tandetny  obrazek  20)  oficer  turecki  21)  statek  Noego  22) 
zdrobniale  o  Urszuli 
Pionowo:  1)  siostra  Równicy  2)  ze  szczytem  Biełucha  3)  Baba 

straszydło  4)  sztuka  T.  Różewicza  5)  sterczy  na  dachu  6) 
z  duszącym  kaszlem  10)  miara  jubi lerska  11)  kuzynka  po
ziomki  13)  L ipowska  w  Ust ron iu  16)  syczący  dusiciel  18) 
drapeżnik  z  pędzelkami 

Rozwiązanie  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól  oznaczonych 
cyframi w do lnym  rogu. TTermin  nadsyłania:  20 września  br.  Do 
wygrania  100000  zł. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   16 
DBAJM Y  O  CZYSTOŚĆ  MIAST A 

Nagrodę  w  wys  100000  zł  ufundowaną  przez  firmę  Jana  Czyża 
— otrzymuje  p.  Jan  Wisełka,  os.  Manhatan  7/32 
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