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Rozmowa  z  Zygmuntem  Białasem  —  przewod
niczącym  Rady  Miejskiej  Ustronia 

Jest  Pan  pierwszym  przewodniczącym  wybranej   w  demokratycz
nych wyborach Rady. Zarazem też jako szef Klubu  Ekologicznego 
w  Ustroniu  współdziałał  Pan  z  poprzednią  Radą.  Czy  dostrzega 
Pan  jakieś  istotne  różnice  w  działaniu  między  obecną  Radą 
Miejsk ą  a  poprzednią  Miejską  Radą  Narodową 

Przede  wszystkim  chcę  powiedzieć  na  czym  to  moje  współdziałanie 
polegało.  Otóż,  jako  przewodniczący  Polskiego  Klubu  Ekologicznego 
współpracowałem  z  komisjami  poprzedniej  Rady,  przedstawiając  tam 
nasz  punkt  widzenia  na  sprawy  ochrony  środowiska  w  mieście. 
Uczestniczyłem  też, jako  zaproszony  gość w kilk u  sesjach  tamtej  Rady. 
Al e  przechodząc  do  istoty.  Zasadnicza  różnica  pomiądzy  starą  a  nową 
Radą  polega  na  odmiennych  mechanizmach  ich  działania.  Poprzednio 
wszystkie  strategiczne  decyzje  zapadały  w  istocie  rzeczy  na  posiedze
niach  tzw.  Prezydium  Rady,  gdzie  decydujący  głos  posiadał  przewod
niczący  Prezydium,  I  sekretarz  PZPR  oraz  naczelnik.  Rada  natomiast 
była  w  fruńcie  rzeczy  jedynie  maszynką  do  głosowania.  Obecnie 
wygląda  to zupełnie  inaczej. Mimo,  że projekty  uchwał  też  przygotowy
wane  są  przed  sesjami  to  jednak  faktyczne  rozstrzygnięcia  zapadają 
dopiero na samych  sesjach. Pojawiło się nawet  coś w rodzaju  rywalizacji 
między  Zarządem  a  Radą.  Nie przybiera  to  form  ostrych,  ale  na  pewno 
nie jest  tak,  że  to  co  postanowi  Zarząd  to  Rada  zawsze  akceptuje. 

W wypowidzi  Pana pojawiły się  takie pojęcia jak  Prezydium  Rady 
czy  Zarząd.  Czy  mógłby  Pan  je  bliżej   wyjaśnić? 

Tak,  to jest ważne bo nie dla wszystkich zrozumiały jest  ten  organizacyj
ny  układ.  Zacznę  od  stwierdzenia,  że prawną  podstawą  działania  Rady 
jest  uchwalona  przez  Sejm  ustawa  o  samorządzie  terytorialnym  z  dnia 
8  marca  1990  r.  Zmienia  ona  miejsce  samorządu  w  systemie  władzy 
w  kraju.  Samorząd  czyli  Rada  Miejska  wybrana  w wolnych  wyborach 
jest  na  terenie  gminy  najwyższym  organem  władzy  uchwalającym 
lokalne  prawo.  Rada  to  prawo  uchwala  na  swoich  sesjach,  które 
odbywa  w  Ratuszu.  Sesje  Rady  są  otwarte  i może  na  nie  przyjść  każdy 
obywatel.  Nie  musi  on  mieć  żadnego  specjalnego  zaproszenia.  Rada 
działa  poprzez  swoje  komisje  problemowe.  My  powołaliśmy  6  takich 
komisji.  W  skład  komisji  nie  wchodzą  tylko  radni,  ale  i  osoby  spoza 
Rady,  zaproszone  do  pracy  w  komisjach.  Posiedzenia  komisji  też  są 
otwarte.  Burmistrz  Miasta  wybierany  prze  Radę jest  Przewodniczącym 
tzw.  Zarządu,  w  którego  skład  wchodzi  także  Zca  Burmistrza  i  5  rad
nych. Przygotowują  oni  projekty uchwał  oraz omawiają  bieżące  sprawy 
miasta.  Burmistrz  ponadto  jest  kierownikiem  Urzędu  Miasta  czyli 
organu  wykonawczego  Rady,  służącego  Radzie  i  obywatelom  miasta. 
Prezydium  Rady,  o  którym  mówiłem,  to  ciało  z  poprzedniego  okresu 
które  teraz  już  nie  istnieje. 

Skoro  to sobie wyjaśniliśmy  to powiedzmy co Rada zdążyła do  tej 
pory  dokonać.  Sesje  odbywają  się  bardzo  często,  a  niektórzy 
mówią,  że  radni  tylk o  gadają  a  nic  się  nie  dzieje? 

Rzeczywiście,  Odbyliśmy  już  14  sesji,  co  oznacza,  że  spotykamy  się 
średnio  co  2,5  tygodnia  tj.  często,  ale  i  spraw  jest  bardzo  dużo.  Wiele 
czasu  pochłonęły  nam  sprawy  organizacyne.  Powoływaliśmy  urzęd
ników,  komisje,  gospodarstwa  pomocnicze.  Uchwaliliśmy  regulaminy 
i  statuty.  Po  raz  pierwszy  Rada  działa  wg  regulaminu,  który  sama 

(cd.  na  str.  2) 

Dawna  Kuźnia  —  dzisiejszy  FSM 

Ferie zimowe  to okres  wzmożo
nego  napływu  gości  i  turystów. 
Przestrzenna  zabudowa  miasta 
powoduje,  że  nie  rzuca  się  to  tak 
mocno  w  oczy  jak  w  Wiśle,  gdzie 
w  sezonie  trudno  swobodnie 
przejść przez centrum  miasta.  Dla 
przeciętnego  mieszkańca  miasta 
ów  szczyt  sezonu  zauważalny  jest 
przede  wszystkim  w  autobusach, 
pociągach  i sklepach. No  i jeśli jest 
śnieg to także na stokach  narciars
kich. 

„Gazeta"  spróbowała  bliżej 
przyjrzeć  się  temu  szczytowi.  30 
stycznia  zadzwoniliśmy  do  wszys
tkich  możliwych  w  Ustroniu 
miejsc,  które  z  racji  swojego  cha
rakteru  przyjmują  gości  i  turys
tów,  tj .  hoteli,  schronisk,domów 
wczasowych,  przedsiębiorstw  tu
rystycznych.  Sądzimy,  że  uzyska
ne  informacje  mogą  zaintereso
wać  i  turystów  i  mieszkańców. 

Przede  wszystkim  okazuje  się, 
że wszędzie jest  komplet gości.  Wg 
naszych  przybliżonych  obliczeń 
baza  noclegowa  miasta  to  4000 
miejsc.  Wszystkie  są  zajęte  naj
częściej  do  końca  ferii  szkolnych 
tj .  do  10  lutego.  Dzwoniąc  30 
stycznia  dowiedzieliśmy  się,  że 
pierwszy  możliwie  najwcześniej
szy  termin  zamówienia  w  Ustro
niu  noclegu  przypada  na  dzień 
wydania  naszej gazety  tj. na 7 lute

fot.  E.  Herzyk 

go  i  to  w  motelu  Baranowa 
w UstroniuPolanie.  Od  tego  dnia 
w grafiku  motelu  znajduje się  kil 
ka  pustych  kratek,  które  też  nie 
wiadomo  czy  nie  będą  w  dniu 
ukazania  się  gazety  wypełnione. 
Cena  2osobowego  pokoju  w  tym 
motelu wynosi  120 tys. zł za  dobę. 
Jeśli  jesteśmy  już  przy  cenach  to 
należy  powiedzieć,  że są  one  zróż
nicowane.  W  domach  wczaso
wych  Jaszowca  czy  Zawodzia  do
ba  kosztuje  średnio  60  tys.  zło
tych.  W  cenie  tej  mieści  się  także 
wyżywienie  całodzienne,  tak  więc 
opłata  za  14dniowy  pobyt 
w  Ustroniu  kosztuje  ok.  840  tys. 
Są  oczywiście  domy,  w  których 
jest  taniej, np. „Wiecha" — 44  tys. 
za  dobę,  chociaż  praktycznie  nie
dostępna  (umowy  z  grupami  ze 
ZSRR  do  końca  roku) czy  „Kole
jarz"  z ceną  47 600  zł  otwarty  dla 
szukających  noclegu  już  od  13 
lutego. Są  też domy w których  jest 
drożej.  Do  takich  należy  „Elek
t ron"  na  awodziu  z  ceną  za  tzw. 
osobodzień  wynoszącą  80 tys. zł., 
czy  „Sokół"  i „Muf lon " z ceną  70 
tys.  zł.  Zauważamy  więc  pierwsze 
choć  nieśmiałe  jeszcze  oznaki 
konkurencji  cenowej,  chociaż  dla 
gości  w  trakcie  ferii  nie  ma  ona 
znaczenia  bowiem  i  tak  wszystko 
bez  względu  na  cenę  jest  zajęte. 
Komplet  miejsc jest  nawet  w  najN 

droższym  miejscu  w  Ustroniu  tj. 
w  „Alexado"  w  Polanie  gdzie 
w  miłej  atmosferze  można  wyna
jąć  pokój  jednoosobowy  za  300 
tys.  złotych  za  dobę,  a  dwójkę  za 

(dok.  na  str.  7) 
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opracowała.  Regulamin  ma  także  Urząd  a  całe  miasto  swój  statut. 
Sporo  wysiłków  pochłonęły  także  debaty  o  rozdziale  środków 
pozostałych  w  ub.r.  w  budżecie.  A  budowa  nowego  prawa,  np. 
0  podatkach  i opłatach  lokalnych  czyli  sprawy  podatku  od  psów.  czy 
opłaty  targowej  to  właśnie  przykład  spraw,  do  których  Rada 
przykładała  ogromną  uwagę,  bo  są  one  ważne  dla  mieszkańców. 
Teraz  przygotowujemy  się  do  debaty  nad  tegorocznym  budżetem, 
który  musi  być  uchwalony  do  31  marca.  To  bardzo  ważne  bowiem  tu 
rozstrzygnie  się  na  co  przeznaczymy  pieniądze. 

Właśnie  .  Jaka  jest  Pańska  hierarchia  problemów.  Na  co 
w  pierwszym  rzędzie  przeznaczyłby  Pan  pieniądze? 

Nie  chciałbym  mówić  o  hierarchii,  a  wolałbym  widzieć  to  komplek
sowo.  Otóż,  przede  wszystkim  działania  powinny  być  takie  aby  pod 
koniec  kadencji  było  widać  uzdrowiskowy  charater  miasta.  A  tu 
wchodzą  w  grę  problemy  drobne  i  przedsięwzięcia  f inansowo  duże. 
Przede  wszystkim  dokończenie  Zawodzia,  aby  stało  się  ono  w  pełni 
dzielnicą  uzdrowiskową.  Musi  zostać  nie  tylko  dokończony  Zakład 
Przyrodoleczniczy  ale  i  zagospodarowane  muszą  być  tereny  wokół 
—  trawniki,  klomby,  ścieżki  spacerowe.  Następna  sprawa  to  wy
prowadzenie  ruchu  samochodowego  z centrum  miasta,  a  jednocześ
nie  uporządkowanie  tego  ruchu  na  Zawodziu.  Ta  dzielnica,  to  strefa 
szczególnej  ochrony  —  wg  Statutu  Uzdrowiska  tzw.  strefa  A,  a  tam 
przekroczone  są  tak  normy  hałasu  jak  i  zanieczyszczenia.  W  ogóle 
kwestia  czystości  w  mieście  to  dla  nas  jako  uzdrowiska  problem 
pierwszorzędny.  Segregacja  śmieci,  odpady,  makulatura,  złom  to  są 
rzeczy,  do  których  dopiero  się  zabral iśmy.  Przed  nami  olbrzymi 
wysiłek  bo muszą  się zmienić postawy  ludzi,  ich  obojętność  i myślenie 
typu  ,,to nie moje to co mi  tam".  Dotyczy  to zresztą  tak  mieszkańców 
jak  i  przyjezdnych. 

Czy  sądzi  Pan,  że  może  zostać  dostrzeżony  ten  przełom,  któr y 
następuje, że mieszkańcy  zauważają  ten wysiłek  wkładany  przez 
Radę? 

Wie  Pan,  ludzie  oceniają  władze  zawsze  po  efektach.  Chcą  żeby 
w  mieście  było  czysto,  żeby  chodnik  był  prosty  a  światło  na  ulicach 
zamiast  w dzień  świeciło  w nocy. Ja  natomiast  bym  powiedział,  że  nie 
idzie  to  wszystko  tak  jakby  się  chciało.  Dostrzegm  jakąś  ogólną 
niemożność,  opieszałość  w  załatwianiu  spraw.  To  zauważalne  jest 
szczególnie  podczas  interpelacji,  kiedy  radni  zgłaszają  te  najbardziej 
palące  sprawy  bieżące.  Raz  są  one  załatwiane,  innym  razem  zaś 
gdzieś  się  je  odkłada.  Podam  przykład.  Latem,  sam  w  ramach 
interpelacji  zgłaszałem  sprawę  płyt  leżących  w  Bładniczce.  Sądziłem, 
że to  wystarczy.  Kiedy jednak  niedawno  przechodziłem  obok  zauwa
żyłem,  że  dalej  leżą.  Zdenerwowałem  się  bardzo,  a  w  efekcie 
dowiedziałem  się,  że  są  jakieś  problemy  z  właścicielem,  sprzętem 
1 czymś  tam  jeszcze.  Tylko,  że  jest  to  coś  co  się  zdarzać  nie  może. 
Trzeba  podejmować szybkie decyzje, działać  skutecznie a  to jakoś  nie 
za  bardzo  idzie. 

Jakie  Pan  widzi  sposoby  na  to  żeby  to  mogło  lepiej   iść? 
Wydaje mi  się, że  tu  musi  być większa  presja  na  Zarząd,  na  Urząd,  na 
instytucje  miejskie  typu  M P G K.  Jest  wiele  takich  drobnych  spraw, 
które  rzucają  się wszystkim  w oczy.  np.  brud  w mieście. Teraz  choćby 
nigdzie  nie  ma  koszy  na  śmieci,  pozbierane  zostały  na  zimę,  więc 
walają  się  wszędzie  czy  to  skórki  po  bananach,  czy  butelki  lub 
papiery.  A  to  co  było  zanim  spadł  śnieg?  Zalegający  brud  po  żużlu, 
którym  posypywano  drogi.  Niby  coś  tam  sprzątano  a  efektu  widać 
nie było. Takich  przykładów  można  by podać  o wiele więcej. Ja  się  po 
prostu  zaczynam  już  niecierpliwić  i  ludzie  też. 

Czy  więc  dalej   wierzy  Pan  w  to,  że  uda  się  coś  Radzie 
pozytywnego  zrobić? 

Gdybym  nie  wierzył  nie  startowałbym  w  wyborach.  Poza  tym, 
trudnościami  nie  należy  się  zrażać.  Trudności  trzeba  pokonywać. 

Dziękuję  Panu  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Lesław  Werpachowski 

Radny  Zygmunt  BIAŁA S  —  lat  56,  mgr  inż.  geolog.  W  Ustroniu 
mieszka  od  18  lat.  Pracuje  w  PP  Uzdrowisko  Ustroń. 
Hobby  —  medale,  odznaczenia,  numizmatyka  (odłożone  z  braku 
czasu). 
Pasja  —  ekologia. 
Żona  —  Renata,  konserwator  dzieł  sztuki. 
Jedno  dziecko,  córka  Magda,  II  klasa  L O  Ustroń. 

D n i a  23  stycznia  1991  r.,  t radycy jn ie  we  w to rek  o  18.00, 
o d b y ło  się  ko le jne  o t w a r te  zeb ran ie  K o m i t e tu  Obywate lsk iego. 
P rzewodn iczący  p rzeds tawił  p o r z ą d ek  zebran ia,  po  czym  radzo
no  nad  k a ż d ym  p u n k t em  p o r z ą d k u,  a  gdy  p u n k ty  wyczerpa ły  się 
zeb ran ie  z a k o ń c z o n o. 

M o ż na  tak  p o t r a k t o w ać  każde  zg romadzen ie,  lecz  w  tan iej 

p isan in ie  uczciwości  nie  ma  za  grosz.  D laczego?  D la tego,  że: 

1.  B łędem  by łoby  nie  w s p o m n i eń  o  akcji  cha ry ta t ywnej  „Ser
d u s z k o ".  W  s ta łym  miejscu  przy  ul.  Hu tn iczej  4  d wa  razy 
w  t ygodn iu  (wtorki  i  p ią tki  od  11  do  16)  p r z y j m o w a ne 
i  s p r z e d a w a ne  są  d a r o w i z ny  m ieszkańców.  O  tym  właśnie 
mów i ł a  pani  Stanisława  Nawrat  k ł a d ąc  nacisk  na  g łówny  cel 
całej  akcj i:  moż l iwość  z a k u p ów  po  b a r d zo  niskich  cenach 
i  p rzeznaczen ie  uzyskanych  ze  sprzedaży  p ieniędzy  na  cele 
c h a r y t a t y w ne  (do  tej  po ry  była  to  p o m oc  dz iec iom).  O f i a r
ność  m ieszkańców  p rze ras ta  wszelk ie  oczek iwan ia  wbrew 
p o m ó w i e n i om  o  m a r a zm  m i e s z k a ń c ów  Us t ron ia.  Pani  Nata
li a Tułecka  zwróc i ła  uwagę  na  b raki  w  wyposażen iu  pomiesz
czeń  akcj i.  O f i a r o w a n y ch  rzeczy  p rak tyczn ie  nie  ma  j uż  gdzie 
sk ładać.  Od  siebie  d o d a m,  że  n iezręcznie  by  wyszło,  gdyby 
przez  g łupie  wieszaki  i  pó łki  o g r a n i c z o no  p r z y j m o w a n ie 
da row izn.  S t ronę  finansową  całej  akc ji  p rzeds tawi ła  pani 
Janina  Małecka.  1 700  000  z ło tych  w p ł y w ów  przy  średn ich 
cenach  1—10  tys.  zł. 

2.  B łędem  by łoby  nie  nap isać  o  uchwa lonej  p o m o cy  dla  L i twy . 
K O  ze  sk ładek  c z ł o n k ów  pos tanow ił  p rzekazać  na  ten  cel 
mi l io n  z ło tych.  Ca łą  akc ję  p o m o cy  k o o r d y n u je  w  Us t ron iu 
Zygmunt  Białas  wc i ąga jąc w  nią  l iczne  o rgan izac je  dz ia ła jące 
w  mieście. 

3.  B łędem  by łoby  nie  nap isać,  że o m ó w i o no  os ta tn ią  sesję  R a dy 
Mie jsk ie j,  przy  czym  na jw ięcej  emocji  wzbudz ił  uchwa lony 
p o d a t ek  od  pos iadan ia  psa  lub  psów.  3 0 0 00  zł  od  sztuk i. 

4.  B łędem  by łoby  nie  nap isać,  że  n i e p o k ój  wzbudzi li  obywate le 

p a ń s tw  a rabsk i ch  od  pewnego  j uż  czasu  p r zebywa jący 

w  Us t ron iu.  P o c z ą t k o wo  nie  by ło  w i a d o mo  co  za  jedn i. 

A ra fa tyśc i,  sadamiśc i,  kadaf iści  czy  chomein iśc i.  Wysz ło  że 

kadaf iśc i.  Znaczy  przycza jen i. 

5.  B łędem  by łoby  nie  stwierdzić,  że  da lsze  za t rudn ian ie  przed
stawicieli  u p a d ł e go  reż imu  w  Urzędz ie  M ie jsk im  nie  wzbu 
dz i ło  e n t u z j a z mu  c z ł o n k ów  K O . 

6.  B łędem  by łoby  nie  podkreś l i ć,  że u s t a l o no  nazw isko  i mie jsce 

zamieszkan ia  p e w n e go  lekarza  o  k t ó r ym  d o m n i e ma  się,  iż 

będz ie  k ie rował  Z O Z  e m. 

7.  B łędem  by łoby  nie  zwrócen ie  uwagi  na  fak t,  że  u c h w a l o no 

kon ieczność  zebran ia  się  p rezyd ium  K O ,  m i mo  przec iwności 

losu  i  ludzi. 

8.  B łędem  by łoby  nie  w s p o m n i eć  c h o ć by  o  m o w a ch  p rzewod
n iczącego  i  o  t ym,  że  w  j ednej  z  nich  ob iecał  za łożyć 
w  U s t r o n iu  U n ię  D e m o k r a t y c z ną  (w  zw iązku  z  tym  chciał 
nawet  zrzec  się  funkc ji  w  K O ,  ale  go  p o w s t r z y m a n o ). 

9.  B łędem  by łoby  w  k o ń cu  nie  zaznaczyć,  że  w  zeb ran iu  K O 

uczestn iczy ło  aż  t rzech  c z ł o n k ów  R a dy  Mie jsk ie j. 

Ko le jne  zebran ie  we  w t o r ek  26  lu tego  w  Urzędz ie  M ias ta. 

Wojsław  Suchta 
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Większość  w  Ustroniu  już  wie,  że  Kościół  EwangelickoAugsburski 
w  Polsce  posiada  swojego  nowego  biskupa.  Został  nim  senior  diecezji 
Cieszyńskiej  ks.  Jan  Szarek,  wybrany  podczas  synodu  Kościoła  ob
radującego  w  Warszawie  5  i  6  stycznia.  Nie  wszyscy  jednak  wiedzą 
o  tym,  że  w  synodzie  uczestniczyli  (aktywnie)  również  i  mieszkańcy 
Ustronia  —  ks.  dr  Henryk  Czembor,  Andrzej   Listwan  i  Edward 
Markuzel .  Ten  pierwszy  —  przewodniczący  Synodalnej  Komisji  Praw
niczej  przedstawiał  synodowi  projekt  nowego  prawa  wewnętrznego 
kościoła.  Projekt  przewiduje  wiele  istotnych  zmian  m.in.  nową  nazwę 
Kościoła  tj. Kościół  EwangelickoLuterański,  wprowadzenie  10  kaden
cji  na  urzędach  itd.  Kolejny  Synod  ma  o  tych  zmianach  rozstrzygnąć. 

6   fc 

Jeśli  już  jesteśmy  przy  Kościele  Ewngelickim  to  informujemy  także 
o  odbytym  20  stycznia  Zgromadzeniu  Parafialnym.  To  najwyższa 
władza  w  ewangelickim  kościele  lokalnym,  rozstrzygająca  o  sprawach 
parafii,rozliczająca  pracę  Rady  Parafialnej.  Poinformowano  o  zmia
nach  które  zaszły  —  II  proboszczem  został  ks.  Erwin  Mikler .  Wybrano 
nową  Radę  Parafialną  oraz  dozorów  stacji  kaznodziejskich.  Zaliczono 
ubiegły  rok  do  szczególnie  ważnych  i  owocnych. 

a   a 

„Gaudę  Fest"  Festiwal  Twórczpści  Religijnej i w  tym  roku  odbędzie 
się  w  Ustroniu.  Od  9  do  21  lipca  w  naszym  amfiteatrze  młodzież 
prezentpwać  będzie  program,  którego  motywem  przewodnim  będzie 
temat  zaczerpnięty  z  listu  papieża  na  VI  Światowy  Dzień  Młodzieży: 
„Otrzymaliście  Ducha  przybrania  za  synów"  (Rz  8.15.).  Program 
festiwalu  przygotować  ma  słuchaczy  do  spotkania  młodzieży  z  Ojcem 
świętym  w  Częstochowie  w  dniu  15.08.1991.  Bliższych  informacji 
o  festiwalu  udzielają  klerycy  Wyższego  Seminarium  Duchownego 
w  Katowicach,  ul.  Wita  Stwosza  17,  tel.  519819. 

  ćr 

W  USC  w  Ustroniu  w  dniu  26.01.  cztery  pary  stanęły  na  ślubnym 
kobiercu: 

Bronisława  Chrapek  i  Czesław  Cienciała 
Marzena  Marekwica  i Jan  Podżorski 
Jolanta  Adamczyk  i  Mirosła  Białoń 
Krystyna  Sanecka  i  Czesław  Buczek 

Tydzień  wcześniej: 
Danuta  Procner  i  Dariusz  Moli n 
Elżbieta  Biedrawa  i  Bogusław  Olma 

Poza  ostatnimi  dwoma  kawalerami  wszyscy  nowożeńcy  to  mieszkańcy 
Ustronia.  Jak  zwykle  najlepsze  gratulacje  od  Gazety  Ustrońskiej. 

&   Tir 

Najserdeczniejsze  życzena  dla  kolejnych  jubilatów: 
Matyldzi e  Dziech  lat  80,  zam.  ul.  22  Lipca  61/1 
Pawłowi  Wantulokowi  lat  91,  zam.  ul.  Myśliwska  28 
Mari i  Pilch  lat  80,  zam.  ul.  Wiśniowa  4 
Mari i  Bukowczan  lat  80,  zam.  ul.  Skłodowskiej  2 

Tir   T=r 

Co  prawda  narciarze  z  Ustronia  nie  startowali  w  Mistrzostwach 
Świata  w narciarstwie  alpejskim  w Saalbach  w Austrii,  ale  naszych  tam 
nie  zabrakło.  Ustroń  „reprezentowała"  pani  Beata  Kołaczyk.  Wy
stępowała  w charakterze  komentatora  sportowego  TVP. Trzeba  dodać, 
że  z  komentarzen  ciekawym  a  przede  wszystkim  fachowym. 

fc   Tir 

Od  2.02.  na  Manhattanie  działa  nowa  apteka.  Mieści  się w  pomiesz
czeniach  pawilonu  handlowousługowego  obok  „Praktycznej  Pani". 
Dobrze umiejscowiona  reklama  gwarantuje, że wszyscy  łatwo ją  znajdą. 
Apteka  czynna jest od 8—16, a w razie potrzeby  kontaktować się  można 
z  właścicielką  panią  Urszulą  Halama,  Os.  XXXleci a  6/29  tel.  26.05. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Helena  Maciejiczek,  lat  85,  zam.  ul.  22  Lipca  58,  zm.  1  1.01. 
Aloj z  Chowaniec,  lat  79,  zam.  ul.  1 Maja  18,  zm.  16.01 
Rudolf  Gałuszka,  lat  90,  zam.  ul.  Lecznicza  6,  zm.  18.01. 
Helena  Dziedzic,  lat  84,  zam.  ul.  Konopnickiej,  zm.  18.01. 
Jan  Kajzar ,  lat  49,  zam.  ul.  Katowicka  126,  zm.  18.01. 
Emili a  Tyrna,  lat  80,  zam.  ul.  22  Lipca  69,  zm.  23.01. 
Elżbieta  Błachut,  lat  83,  zam.  ul.  Konopnickiej  36,  zm.  30.01. 
Franciszka  Krysta,  lat  82,  zam.  ul.  Leśna,  zm.  30.01. 
Anna  Siedlaczek,  lat  71,  zam.  ul.  9  Listopada  12,  zm.  31.01. 

K R O N I K A  P O L I C Y J NA 

18.01.1991 
Na  ul.  Katowickiej  (dwupasmów
ka)  samochód  potrącił  pieszego, 
49letniego  mieszkańca  Ustronia. 
Wskutek  obrażeń  ofiara  wypadku 
zmarła.  Sprawca  zbiegł.  Policja 
prosi  o  wszelkie  informacje  zwią
zane  z  tą  sprawą. 

19.01.1991 
W centrum  Ustronia,  koło  banku, 
kradzież  roweru.  Sprawcę  kra
dzieży złapano.  Włamanie do  Fia
ta  126p,  BOT  1142  na  Os.  22 
Lipca.  Skradziono  koło  samocho
dowe  i koszyk  z produktami  spo
żywczymi. 

22.01.1991 
Pożar  salki  katechetycznej  przy 
kościele  katolickim  w  Ustroniu. 
Straty  oszacowano  na  ok.  15 min 
zł.  Pożar  spowodowała  pozosta
wiona  paląca  się  świeca. 

21.01.1991 
Wieczorem  przy  ul. Kuźniczej wy
bito  kamieniem  szybę  w  samo
chodzie  Fiat  126p,  BBE  7908. 
Świadkowie  potwierdzają  prze
bieg  chuligańskiego  wybryku. 

23.01.1991 
Zatrzymano  mieszkańca  Ustro
nia  A.K .  prowadzącego  samo
chód  w  stanie  nietrzeźwym. 

24.01.1991 
Zderzenie  Fiatów  126p  BBB  0741 
i  BBF  3530  na  ul.  1 Maja.  Przy
czyną  nadmierna  prędkość  w  sto
sunku  do  panujących  warunków. 

Na  skrzyżowaniu  ul.  Katowickiej 
z  Cieszyńską  na  stojącego  Fiata 
combi  BBC  556D  najechał  Fiat 
125p  KA O  6062.  Straty  1,5  min. 

26.01.1991 
Na  ul.  22  Lipca  kierujący  samo
chodem  marki  Audi  100  ZGU 
2295  doprowadził  do  zderzenia 
z  Volkswagenem  Golfem  KCY 
0978.  Straty  1,9  min. 

27.01.1991 
Jadący  z  Wisły  Fiat  126  KA Z 
0894  zjechał  na  lewo  i  uderzył 
w  drzewo.  Przyczyną  nadmierna 
prędkość.  Straty  1,5  min. 

Os.  Manhattan.  Radiowóz  Ułaz 
MOA  2728 doprowadził do  czoło
wego  zderzenia  z  Fiatem  125 
BBM  2555. Straty w Fiacie sięgają 
1,8 min zł. Wobec  kierowcy  radio

wozu  prowadzone  jest  postępo
wanie  dyscyplinarne. 

Zatrzymano  podejrzanych  o  do
konanie włamania  na  terenie  Wis
ły,  jadących  Fiatem  126p  KTX 
3896. 

29.01.1991 
Trzecia  w  przeciągu  niespełna 
dwóch  miesięcy  włamanie  do  za
jazdu  PSS  w  Nierodzimiu.  Zwy
czajowo wyniesiono  wędliny  i pa
pierosy  za  ok.  3  min  zł. 

30/31.01.1991 
Nadmierna  prędkość  przyczyną 
uderzenia  w  drzewo  Renaulta 
KBI  3908.  Straty  ok.  3  min. 

Komendant  Gawłowski 
komentuje: 
Miesiąc styczeń  należał do  miesię
cy  raczej  spokojnych.  Na  prze
strzeni  całego miesiąca  zanotowa
no: 
11  kolizji  drogowych,  7  włamań, 
4  kradzieże  mienia,  4  pożary. 
W  porównaniu  z  grudniem  zau
ważalny jest  spadek  ilości  zarejes
trowanych  zdarzeń.  Natomiast 
więcej  było  wypadków  głównie 
spowodowanych  nieostrożną  jaz
dą  przy  jednocześnie  fatalnych 
warunkach  atmosferycznych  i du
żym  natężeniu  ruchu.  Miejmy 
nadzieję  że  w  lutym  kierowcy  bę
dą  ostrożniejsi. 

Rejonow y  Turnie j 
Bezpieczeństw a 

Ruch u  Drogoweg o 

Rejonowy  Turniej  Bezpieczeńst
wa  Ruchu  Drogowego,  odbył  się 
12  stycznia  1991  r.  w  Cieszynie. 
Nasze  miasto  reprezentowała  dru
żyna  za  Szkoły  Podstawowej  nr 
5  w  Lipowcu.  Start  był  udany. 
Adam  Chrapek,  Adam  Puzoń,  Sła
womir   Waluś  i  Damian  Chraścina 
wywalczyli  IV  miejsce  za  Skoczo
wem, Brenną  i Drogomyślem.  Naj
lepiej  zespół  wypadł  w  teście  ze 
znajomości  przepisów  ruchu  dro
gowego,  zajmując  II  miejsce.  Na 
torze przeszkód  był  III . O  kolejno
ści  ostatecznej  decydowała  ilość 
punktów  karnych.  Wystarczyło 
zdobyć  ich  o  11  mniej  i  byłaby 
druga  lokata  w  klasyfikacji  koń
cowej. 

Może za  rok.  Drużyną  opiekuje 
się  nauczycielka  p.  Leokadia  Piw
ko.  (m) 

Rozlegulowana  energetyka 
Nie  da  się nastawiać  zegarków  wg  czasu  Rejonu  Energetycz

nego w  Ustroniu.  Lampy  oświetleniowe  zapalają  się kiedy  chcą, 
tak  samo  i gasną. Ostanio  palą  się już o  15.00, a są  takie miejsca 
gdzie nikt nie trudzi się wyłączaniem. Nie radzimy też wyładowy
wać  swoich  nerwów  próbując  tam,  np.  po  południu  się  do
dzwonić.  Mił y  głosik  automatycznej  skretarki  pozbawi  nas  po 
prostu  wszelkich  złudzeń.  No  cóż,  nowoczesność... 
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O  HISTORI I   MIAST A 
Ustroń  —  15tysięczne  uzdrowiskowowczasowe  miasto 

w  Beskidzie  Śl.  u  stóp  góry  Czantorii  i  Równicy.  Górski 
krajobraz  z  lasami  bukowoświerkowymi,  bulwary  nadwiślań
skie,  szlaki  turystyczne  i narciarskie  wraz  z wyciągiem  krzeseł
kowym  na  Czantorię  i  wyciągami  orczykowymi,  to  główne 
walory  miastauzdrowiska  Ustroń. 

Pierwsza  wzmianka  o  miejscowości  pochodzi  z  1305  roku, 
a  intensywny  jej  rozwój  przypadł  na  drugą  połowę  XVI  w. 
Pierwotna  nazwa  z  XI I  wieku  —  Ustrona,  ulegała  z  czasem 
różnym zmianom. W kronice Jana  Długosza została  odnotowa
na  jako  Vstrone.  W  atlasie  na  mapie  Polski  z  roku  1570 
znajdziemy miejscowość Ustroń.  Obecna  nazwa  upowszechniła 
się  w  wieku  XIX .  Przyjmuje  się  w  każdym  razie,  iż  nazwa 
pochodzi  od  wyrazu  „ustronie"  co  oznacza  miejsce  ustronne, 
zaciszne,  zakątek.  Historia  pokazuje, że  nie zawsze  Ustroń  był 
taką  zaciszną  miejscowością. O  Ustroń zahaczał przecież  ważny 
szlak  handlowy  z Węgier do  Krakowa.  Na  Słowację  przewożo
no  też  tędy  sól  wielicką.  Początkowo  Ustroń  był  własnością 
książąt  cieszyśskich.  Następnie  od  połowy  XV I  wieku  część 
dolna  sprzedana  została  szlacheckim  właścicielom.  Konflikt y 
jednak  pomiędzy  kolejnymi szlacheckimi  posiadaczami,  a  Księ
ciem  cieszyńskim  sprawiły,  że  ponownie  majątki  szlacheckie 
zaczęły być nabywane na przez Piastów z Cieszyna.  Wygaśnięcie 
piastowskiej  lini i  spowodowało,  że  Ustroń  stał  się  własnością 
Habsburgów.  Przełomowym  w dziejach  Ustronia  był  rok  1772. 
Wówczas  to  książę  Albrecht  syn  króla  polskiego  Augusta  II I 
otrzymał  jako  wiano  Ustroń  i korzystając z odkrytych  tu  złóż 
rudy żelaza wybudował w Ustroniu  hutę. Huta  ta, nosząca  imię 
Klemens znajdowała  się w miejscu  obecnego  budynku  Zespołu 
Szkół  Zawodowych  FSM  przy  skrzyżowaniu  z ulicą  Hutniczą. 
Wielki  piec  zbudowany  w  1780  roku,  a  w  1907  rozebrany 
opalany  był węglem drzewnym. Obok  budynku  szkoły znajduje 
się dawny  budynek  administracji  huty  z  zachowanym  w  przy
czółku  herbem  —  obecnie  Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa. 
Niedaleko, na rogu ul. Parkowej dawna  traktyernia z 1804 roku 
— zakład  kąpielowy  wraz  z pokojami  dla  kuracjuszy,  przyjaż
dżających  tu  zażywać  kąpieli —  obecnie  restauracja  Parkowa. 
Do dziś z dawnych  urządzeń huty zachował się jedynie  zbiornik 
retencyjny  na  Młynówce  —  obecnie  staw  kajakowy,  a  zimą 
lodowisko.  Zaś  w  Parku  Kościuszki  sterczy  z  ziemu  „świnia" 
czyli  zastygła  bryła  wsadu  z  wielkiego  pieca.  Pisano  o  tym 
następująco:  „gdy  taki  piec  przez  nieuwagę  mistrza  zamroziło, 
a  wsadu  nie  udało  się  poćwiartować,  wywożono  go  końmi  na 
cmentarzysko  nad  brzegiem  Wisły". 

Największy  rozwój hut w Ustroniu  przypadł  na  połowę  XI X 
wieku.  Zostało  ono  znacznie  unowocześnione  i  zaczęło  się 
rozrastać.  Powstał  wtedy  kilka  warsztatów  w  tym jeden  z  nich 
w  Ustroniu  Dolnym  przemienił  się  w  wielką  fabrykę  maszyn. 
Wykonywano  tam  wiele  nowoczesnych  urządzeń  oraz  kon
strukcji  stalowych  o  dużym  stopniu  skomplikowania.  Pod 
koniec  lat  60tych  ubiegłego  wieku  produkowano  w  Ustroniu 
1000 ton  żelaza  i surówki,  2 tys.  ton wyrobów  walcowanych,  16 
ton  gwoździ.  Ze  względu  jednak  na  marną  jakość  surówki 
pochodzącej  z  miejscowej  rudy,  drogi  dowóz  ze  Słowacji, 
a zwłaszcza duże koszty  transportu  gotowych wyrobów,  produ
kcja  ustrońska  stała  się  nieopłacalna.  Zaczęto  więc  przenosić 
poszczególne wydziały ustrońskiej huty do pobliskiego  Trzyńca 
i  Frydka.  Na  początku  naszego  wieku  ustrońskie  zakłady 
odsprzedane zostały wiedeńskiej  firmie Brevilier  i Urban,  która 
zainwestowała  w  rozwój  kuźni.  W  okresie  międzywojennym 
ustrońska  kuźnia  zatrudniająca  do  600  pracowników  była 
jednym  z  4  największych  zakładów  Śląska  Cieszyńskiego.  Po 
wojnie jej produkcja została nakierowana  na potrzeby  przemys
łu  motoryzacyjnego.  Od  1972  roku  jest  to  jeden  z  zakładów 
FSM  działający jako jeden  organizm  organizacyjny  z  wybudo
wanym  w  roku  1969  w  Skoczowie  zakładem  kuźni. 
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Motoryzacyjne  ABC 
Stacje  benzynowe: 
Ustroń,  ul.  1 Maja  57  (Poniwiec)  czynna  od  7.00—19.00 
Wisła,  ul.  1 Maja  50  (Oaza)  czynna  od  7.00—19.00 
Skoczów,  ul.  Katowicka  (całodobowa) 

Sklepy  motoryzacyjne: 
pawilony  handlowe  przy  ul.  9  Listopada 
Motel  —  UstrońPolana  („Polmozbyt") 
Sklep  firmowy  FSM  —  ul.  22  Lipca  64 

Blacharstwo: 
Józef  Heczko  —  ul.  Szeroka  61 
Franciszek  Madzia  —  ul.  Lipowska  161 
Piotr  Kłapsia  —  ul.  Źródlana  68  (+  mechanika  poj.) 
M  Kłapsia  i  M.  Franek  —  ul.  Polańska  99 
Jan  Czyż  —  ul.  Dąbrowskiego  3 
Jan  Turoń  —  ul.  Akacjowa  27  ( +  mechanika  poj.) 
Dariusz  Szarzeć  —  ul.  Furmańska  119  (+  mechanika  poj.  i  lakier.) 

Elektromechanika: 
Stefan  Macura  —  ul.  Cieszyńska  10 
Michał  Pełka  —  ul.  Obrzeżna 
Jerzy  Skałka  —  ul.  Myśliwska  38a 
Z.  Szczotka  i T.  Śliwka  —  ul.  Wantuły  86  —  montaż  autoalarmów 
Andrzej  Podżorski  —  ul.  Cieszyńska  4 
Marek  Grzesiok  —  ul.  Katowicka  12 

Mechanika: 
Karol  Jaworski  —  ul.  Sikorskiego  5 
Jan  Bujok  —  ul.  Sikorskiego  21  ( +  mycie) 
Zygmunt  Moli n  —  ul.  1 Maja  3  (sam.  zagr.) 
Piotr  Rakowski  —  ul.  Brody  53  (sam.  zagr.) 
Bogdan  Gogółka  —  ul.  9  Listopada  8a 
Bolesław  Godycki  —  ul.  Graniczna  5 
Jerzy  Podżorski  —  ul.  Nad  Bładnicą  6 
Henryk  Skałka  —  ul.  Myśliwska  38 
Leszek  Kąkol  —  ul.  Skoczowska  9 
Henryk  Tymon  —  ul.  Katowicka  273 
Jan  Łosiński  —  22  Lipowa  70d 
Leszek  Marcol  —  Katowicka  12 
Zbigniew  Tschuk  —  Źródlana  25 

Wyciągi  w Ustroniu 
Wyciąg  krzesełkowy  na  Czantorię 
Górna  stacja  wyciągu  na  wys.  855  m 
Dwie  trasy  zjazdowe:  trudniejsza  czerwona  nr  1 — dł.  1900 m  różnica 

wzniesień  380  m, 
łatwiejsza  niebieska  nr  2 —  dł.  2600  m  różnica 
wzniesień  380  m. 

Cena  wyjazdu  do  góry  4000  zł,  w  dół  również  4000  zł. 
Na  Czantorii  przy  stacji  górnej  wyciągu  krzesełkowego  znajduje  się 
wyciąg  orczykowy  —  (na  Futurce). 

Wyciąg  orczykowy  UstrońPoniwiec  „Roztoki",  dojście z parkingu  na 
Poniwcu  ok.  1,8  km,  jedna  trasa  zjazdowa,  własność  Jastrzębskiego 
Klubu  Narciarskiego 

Wyciąg  orczykowy  na  Palenicę  —  UstrońJaszowiec,  obok  wyciąg 
talerzykowy  dla  dzieci 

Szkółka  narciarska 
Jerzy  Zontek  —  instruktor  PZN 

Zgłoszenia  (również  telefoniczne  3550)  na  stacji  wyciągu  krzeseł
kowego  na  Czantorię.  Cena:  30 tys.  zł. za jedną  godzinę  nauki.  Istnieje 
możliwość  zniżki  przy  nauce  grup  powyżej  5  osób. 



USTROŃ —  LUTY 1991 
Miejsk i  Dom  Kultur y 

UstrońJaszowiec  (tel.  2645) 
Czytelnia  czynna  w godz.  9.30—14.30 

Sala  Wystaw  czynna  w godz.  10.00—15.00 
Wystawa  malarstwa  i  rzeźby  —  „Świątki"  wraz  ze  sprzedażą 

Data  Godz.  Impreza 

13  20.00  Grupa  folklorystyczna  „Jaszczurki" 
18  16.00  Zespól  „UNIVERSE"  z  udziałem  Al .  Trzaski 

„Masztalskiego" 
22  1014.00  Projekcja  filmów  video 
25  16.00  Koncert  zespołu  wokalnomuzycznego 

„Delta"  z  Niemiec 

Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa 
ul.  Hutnicza  (tel.  2996) 

czynne:  wtorki,  środy,  czwartki,  piątki  i  soboty 
w godz.  9.00—13.00 

Wystawa stała: „Historia  ustrońskiego  hutnictwa  i przetwórstwa  żelaza 
na  tle  dziejów  miejscowości". 

Miejska  Biblioteka  Publiczna 
im.  Jana  Wantuły  —  Rynek  (tel.  2340) 

godziny  otwarcia: 
poniedziałek  8.00—18.00  czwartek  nieczynne 
wtorek  8.00—15.30  piątek  8.00—19.00 
środa  12.00—18.00  sobota  8.00—12.00 

Kin o  „Uciecha"  —  ul.  22  Lipca  (tel  2441) 

seanse  w godz.  15.00,  17.00,  19.15,  21.00 
„BESKIDZK A  ZIM A  FILMOWA " 

Stowarzyszenie  Dom  Europejski  —  Ustroń 
UstrońPolana  DW  „Gronik" 

8.II . i 22.11.  godz.  17.  Wykład z cyklu  „Integracja naszego  kontynentu 
—  powstanie  i  rozwój  EWG" 

Sprzedaż  obrazów 

Kazimierz  Heczko  —  Ustroń,  ul.  Błaszczyka  19 
czynne:  od  godz.  10.00—17.00  (oprócz  poniedziałków) 

9.00—12.00  w  niedzielę 

IMPREZY  SPORTOWE 
09.02.  Narciarskie  Mistrzostwa  Miasta  Szkól  —  w  konkurencjach 

zjazdowych  UstrońPoniwiec 

10.02.  Puchar  Ustronia —  Narciarskie  Mistrzostwa  Ustronia 
14.02—16.02  Pierwsze  Narciarskie  Mistrzostwa 

Pracowników  Samorządowych 
16.02.  godz.  10.00  Pierwsze  Narciarskie  Mistrzostwa  Miasta  Szkół 

w konkurencjach  biegowych 

17.02.  godz.  10.00  Pierwszy  Narciarski  Bieg  Doliną  Wisły  Ustroń —  Zawodzie  —  Lipowiec  —  Górki  Wielkie 
—  Ustroń 

22—23  luty  Mistrzostwa  Miasta  Ustroń  w  koszykówce  szkół  pod
stawowych,  średnich,  juniorów,  seniorów,  oldbojów 

(frg.  wypowiedzi księdza  Jana  Sza
rka, biskupa elekta  Kościoła Ewan
gelickoAugsburskiego  w  Polsce, 
udzielonej  dla  „Dziennika  Zachod
nego") 
Nie  wszyscy  wiedzą,  że  na  Śląsku 
Cieszyńskim mieszka ponad 50 proc. 
ewangelików wyznania augsburskie

go,  a  razem z  Górnym  Śląskiem  region  ten zamieszkuje  75  proc.  polskich 
luteranów.  W  Kościele  EwangelickoAugsburskim  widać  ostatnio  duże 
ożywienie,  z czego ono wynika? 
W  całym  kraju  mamy  ok.  75  tys.  wiernych,  natomiast  Diecezja  Cie
szyńska  skupia  42  tys.  osób.  Od  pewnego  czasu  obserwujemy  liczne 
powroty  do  Kościoła.  Diecezja Cieszyńska  wyraźnie się rozwija. Ożywie
nie,  o  które  pan  pyta, jest  naturalnym  procesem  po  latach  skrępowania. 
Zawsze byliśmy znani z inicjatywy, a teraz dodatkowo  uzyskaliśmy szansę 
wyjścia na zewnątrz. Pod patronatem  Kościoła powstało w Bielsku LO im. 
M.  Reja.  Dobiega  końca  budowa  Ośrodka  Wydawniczego  przy  placu 
Lutra.  Zmodernizowany  został  ośrodek  dla  młodzieży  na  Salmopolu. 

Wkrótce wraz z niemiecką  fundacją „Znaki  Nadziei"  (zajmującą się od 
lat  opieką  nad  b.  więźniami  obozów  koncentracyjnych)  przystąpimy  do 
tworzenia  domu  opieki  społecznej  w  naszym  budynku  przy  ul.  Magi 
w Bielsku. Kościół prowadzi  również diakonat  „EbenEzerw  Dzięgielowie 
oraz  księgarnię  „Logos"  w  Cieszynie. 

KOŚCIÓŁ  ŚW.  KLEMENS A 
Pierwotny  kościół  św. Klemensa,  drewniany,  wzniesiony  został  praw

dopodobnie w  1444 roku  i znajdował się pierwotnie  na  terenie  obecnego 
starego cmentarza. Po raz pierwszy wymieniono go w spisie świętopietrza 
z  1447  roku.  W  czasie  reformacji  przejęty  był  przez  protestantów. 
Odzyskany przez katolików w 1654 roku na skutek małej liczby wiernych 
spadł do roli filii  kościoła w Goleszowie. W 1784 był już tak zniszczony, że 
go  rozebrano.  Nowy  kościół  powstał  w powiększonej kaplicy  sierocińca 
przeznaczonego do wychowywania w wierze katolickiej dzieci protestanc
kich,  a  który  został  zlikwidowany  po  wydaniu  przez  Józefa  II  patentu 
tolerancyjnego. Kościół poświęcono 23.09.1788. 50 lat później wznisiono 
w miejsce starej drwnianej obecną  wieżę, a następnie też poszerzono nawę 
i  prezbiterium,  do  stanu  obecnego.  Wewnątrz  kościoła  zwrócić  uwagę 
może  ambona  i  chrzcielnica,  które  mają  zabytkowy  charakter.  Przed 
kościołem  znajdują się dwie  figury  z XVII I  wieku  (Św. Józef  z Dzieciąt
kiem i św. Jan Nepomucen). Do kościelnego dziedzińca przylega  budynek 
dawnej  katolickiej  szkoły  parafialnej  z  połowy  XVII I  wieku.  Obecnie 
Kościół  św.  Klemensa  jest  kościołem  parafialnym. 

PLA N  NABOŻEŃST W  NIEDZIELNYC H 
Parafie  RzymskoKatolickie: 

Msze  Święte  niedzielne: 

Centrum 
Hermanice 
Lipowiec 
Nierodzim 
Polana 

7.30, 
7.00, 
7.00, 
7.30, 

9.00,  10.30, 
8.30,  10.00, 
9.00,  11.00, 
9.00,  11.00, 

11.15,  16.30, 
  8.30 

12.00,  16.30 

Polana  przy  Wyciągu 

13.02v — Środa  Popielcowa  — w dniu  tym  rozpoczyna  się Wielki  Post 

Kościół  Adwentystów  Dnia  Siódmego: 
Nabożeństwa  w  każdą  sobotę  9.30  12.00 

Parafia  EwangelickoAugsburska: 
Nabożeństwa  niedzielne: 

Ustroń  8.30  —  ranne  Brenna  8.30 
9.30 —  Spowiedź  i Komunia  Św.  Dohka  8.30 

10.30 —  Nabożeństwo  Główne  Górki  10.00 
Bładnice  8.30  Polana  10.00 

Kościół  Zielonoświątkowy  Zbór  „Betel"   —  Ustroń 
Spotkania  społeczności  —  niedzielne  9.30  wtorki  17.30 

Spotkania  młodzieżowe  —  soboty  17.00 
II  niedziela  miesiąca  —  Spotkanie  ewangelizacyjne  z  udziałem  osób 

uzależnionych 
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Poszukuję  lekarstwa 
GLANOID E  RETINALA E 
INAM P  XVI .  Wiadomość 
w  „GU" . 

Wynajmę  2 pomieszczenia  po 
20 m2na działalność  gospoda
rczą.Jakubowska  Sabina, 
Ustroń  ul.  Lipowa  39. 

Kupi ę chatę  (Ustroń,  okolice) 
M.  Okęska  40701  Katowice, 
Stara  Kłodnicka  29 

Katowice.  Zamienię  superko
mfortowe  mieszkanie  na  cha
tę)  w  górach.  Katowice  tel. 
525550. 

Sprzedam 2 maszyny  krawiec
kie  wieloczynnościowe,  tel. 
3583  po  godz.  18.00. 

Serdeczne  podziękowania  za 
wyrazy  współczucia,  pomoc, 
wieńce i kwiaty oraz za udział 
w pogrzebie  naszego  najbliż
szego męża  i ojca 

Bogusława 

Gregorskiego 

Izbie  Gospodarczej,  pracow
nikom  pawilonów  rzemiosła 
w Ustroniu  i wszystkim znajo
mym 

składa 
żona  Halina  z córkami 

S Y G N A Ł Y  O D 
CZYTELNIKÓ W 

Redakcjo! 

Proszę  zaapelować  do społe
czeństwa naszego miasta o zwra
canie  większej  uwagi  i  troskę 
0 ochronę środowiska  i  czystość 
naszego  miasta,  bo  to  przecież 
nasz  wspólny duży  dum  i ogród. 

Do napisania tej prośby  skła
niają mnie szczególnie dwa przy
kre  zjawiska. 

1)  Od  długiego już  czasu  na 
Osiedlu  30lecia,  obok  bloku 
Vtego, koło  trzepaka  i parkingu 
samochodów  (trochę  jakby 
ukryty  w  krzakach)  leży  duży 
zlom:  blacha, żelazna,  duża  ra
ma,  a  wokół  tego  rośnie  śmiet
nik.  Zwłaszcza  z  wyższych  pię
ter  VItego  bloku  ,,wspaniały 
widok ".  Samochody  tu  parkują, 
dzieci się  bawią,  ludzie z  psami 
przechodzą  i  nic...  Zgłaszałam 
do  urzędu  oczyszczania  miasta, 
następnie  do  spółdzielni  ,,Zaci
sze",  bo  to  podobno  z  dachów 
zrzucili  przy  remoncie.  Powie
dziano  mi,  że  się  tym  zainte
resują, a  minęło już  2  tygodnie 
1 znowu  nic... 

2)  W poniedziałek  7 lub 14 
stycznia  br.  wracałam z  miasta 
od  rynku  i  szłam  lewą  stroną 
szosy.  Kiedy  byłam  w  połowie 
drogi  do  bloków,  nagle  widzę 
w rowie—potoku  wznoszącą się 
falę  brudnej,  cuchnącej  ,,gnojó
wki"  ze  ścieków.  Myślę,  pękła 
jakaś  rura?—  a tu widzę w miej
scu  gdzie  potoczek  wychodzi 
spod mostka  pod  bl. Xtym  stoi 
,,służbowy"brązowy  beczkowóz 
i  swoją  zawartość  wylewa  do 
potoku.  Nim doszłam do miejsca 
postoju  tego  samochodu,  to  już 
odjechał  w  dół,  minął  mnie,  ze 
smutkiem  patrzałam  i  pokręci
łam  głową,  że  tak  nie  można 
robić. Piszę  to nie dlatego,  żeby 
robić  komuś  przykrość,  ale  by 
zapobiegać na przyszłość  podob
nym  zdarzeniom. 

Może  mój  apel  w  Gazecie 
Ustrońskiej dotrze jakoś  do mie
szkańców  Ustronia, bo dużo jest 
lekkomyślnego  zaśmiecania, 
niedbalstwa. 

Z  poważaniem  B.G. 
(nazwisko  i adres do  wiadomo
ści  redakcji) 
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Przedsiębiorstw o 
ProdukcyjnoUsługowoHandlow e 

z siedzib ą  w  Wiśl e  ul .  Siglan y 3 

z a t r u d n i: 

—  osobę  do  pracy  w  biurze  firmy  (Wisła) 
—  kwal i f ikowane  krawcowe 

(szwalnia  Ustroń) 

—  pracowników  w  systemie  pracy 

nakładriczej  (szycie  rękawic) 

Warunki  pracy  do  omówienia  na  miejscu 

w  siedzibie  Spółki, 

Kontakt  telefoniczny: 

Wisła  tel.  2504  (8.00—15.00) 
Ustroń  tel.  3272  (po  16.00) 

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllll l 

RZUĆ  PALENI E  RZUĆ  PALENI E  RZUĆ  PALENI E  RZUĆ  PALENI E  RZUĆ  PALENI E  RZUĆ  PALENIE 

—  Jeżel i  chces z  rozsta ć  się  definitywni e  z  papierosam i  a  ni e  wies z  jak  to  zrobi ć 
—  Jeżel i  rzucałe ś  ju  wielokrotni e  paleni e  i zawsz e  wracałe ś  do ń  po  pewny m  czasi e 

—  Jeżel i  uważasz ,  że słab a  wol a  jes t  jedyn ą  przeszkod ą  w  odniesieni u  sukces u  nad  samy m  sob ą 
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ROK  HISTORII 
ARMI I  KRAJOWE J 

Rola  Armii  Krajowej, zbrojna  walka  z okupantem  i  ideowa 
postawa  jej  żołnierzy  była  dotychczas  przed  społeczeństwem 
ukrywana,  a  w  edukacji  młodzieży  systematycznie  zniekształ
cana. 

Uchwała  Prezydium  Zarządu  Głównego  Światowego  Zwią
zkiŻołnierzyAKzdnia  18  czerwca  1990  r.  postanawia 
uroczyście  obchodzić  w  lutym  1992  r.  50tą  rocznicę  powołaia 
AK ,  a okres  od  września  1991  r. do  1 wrześmia  1992 r.  ogłasza 
ROKIEM  HISTORII  ARMI I  KRAJOWEJ. 

Obchody  Roku  Historii AK  zakończone zostaną  Światowym 
Zjazdem  Żołnierzy  Armii  Krajowej. 

Zarząd  Koła  SZŻ  AK  w  Ustroniu  z  uwagi  na  skromne 
dotychczas  informacje dokumentujące, tak  w prasie jak  i w  lite
raturze  regionu,  działalność  AK  na  terenie  Ustronia  i  okolicy 
postanowił  dążyć  do: 

—  wzbogacenia  zasobów  dokumentacji  i pamiątek  z  okresu 
walki  i działalności  AK  na  terenie Ustronia  przez  pozyskiwanie 
od żołnierzy AK , od członków  rodzin nieżyjących żołnierzy  AK 
i  innych  świadków  wydarzeń, 

—  przybliżenie  społeczeństwu,  a  szczególnie  młodzieży  ży
ciorysów  bohaterskich  żołnierzy  AK  i wysiłku cywilnego  społe
czeństwa. 

Wszelkie wartościowe dokumenty  i pamiątki walki z okupan
tem  będą  zebrane  w  Muzeum  i Archiwum  AK ,  które  zgodnie 
z  fundacją  Teresy  i Zdzisława  Knobel  znalazło,  za  zgodą  Min. 
Kultury  i Sztuki,  pomieszczenie  w  Pałacu  Radziwiłłów. 

Na  podstawie  dotychczas  wydanych  publikacji,  a  mianowi
cie: 
—  Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, autor — Michał  Heller, 
—  Przyczynek  do  dziejów  Ustronia  w  latach  1939—1945, 
autor  —  Józef  Pilch,  można  podać,  że  w  ramach  działalności 
AK  na  terenie  Ustronia  oraz  okolicy  walczył  oddział  „Czan
toria", zwany w strukturze AK plutonem  Ustroń,  który z pluto
nem  Brenna  tworzył  oddział  o  nazwie  Wędrowiec  podporząd
kowany  Inspektoratowi  Rybnik; 

punkt  żywnościowy  i leków znajdował się u Jana  Błaszczyka, 
a  żywność  dostarczał  kupiechurtownik  Alfons  Jamroz; 
pomoc  lekarską  zapewniał członkom  AK  dr Zygmunt  Łysogór
ski; 

zaopatrywanie  w  leki  zapewniał  dr  Wróbel,  wydając  od
powiednio  znakowane  recepty  do  bezpłatnej  realizacji  przez 
Jadwigę Kożdoń,  pracownicę  apteki  Wery Thielmann  w  Ustro
niu; 

w  oddziale  Czantoria  z  Ustronia  pochodzili:  dca  oddz. 
Klemens  Strzyk  ps.  Szpak  oraz  Jan  Bujok  ps.  Jawor  i  Jan 
Holeksa  ps.  Litwin ; 

aktywnymi  członkami  ZWZ  i AK  byli mieszkańcy  Ustronia: 
Jan  Wawracz,  Adolfina  Jurenka,  Władysław  Michejda,  Ju
lia  Sztwiertnia,  Józef  Drózd,  Alojzy  Kaszper  i  Paweł 
Łabaj; 

jedną  z  akcji  oddziału  Czantoria  była  likwidacja  szpiega 
niemieckiego  Kubitza  przy  którym  znaleziono  listę  z  nazwis
kami  36 Polaków  z Wisły,  Istebnej,  Koniakowa  i  Jaworzynki; 

w  listopadzie  1943  r.  oddział  Czantoria  został  rozbity  przez 
Niemców. 

Powyższe,  Zarząd  Koła  ŚZŻ  AK  w  Ustroniu  podaje  dla 
wzbudzenia  w  społeczeństwie  m.  Ustronia  ziainteresowania 
sprawą  rozszerzenia  dotychczas  istniejącego  zbioru  dokumen
tów.  wspomnień  i  pamiątek  w  zakresie  działalności  AK  na 
terenie  Ustronia  i  okolicy. 

Dyżur członków zarządu koła — każdy poniedziałek  mva od 
godz.  15.00—16.00 w świetlicy  Szkolnego  Schroniska  Młodzie
żowego,  Ustroń,  Rynek. 

Prezes  Zarządu  Koła  ŚZŻ  AK 

w  Ustroniu 

Bolesław  Szczepaniuk 

Nawiązując  do  artykułu 
w  „Gazecie  Ustrońskiej"  nr 
2 dot.  obrad  sesji  RM  w  dniu 
18.1  br.,  chciałbym,  opierając 
się  na  długoletnim  doświad
czeniu  w pracy  KOSM  na  Po
lanie,  zgłosić  swoje  uwagi 
w sprawie  rozszerzenia  zadań 
samorządów  osiedlowych. 
Uważam,  że  głównym  zada
niem  samorządu jest  zbliżenie 
mieszkańców  osiedli  i  władz 
miejskich, a przede  wszystkim 
wskazanie  na  potrzeby  miesz
kańców, sprecyzowanie  i zgło
szenie  postulatów,  rozpozna
nie możliwości  i środków  sto
jących  do  dyspozycji  i  czynna 
współpraca  z  odpowiednimi 
służbami  miejskimi  w  realiza
cji przyjętych postulatów.  Ak
tyw  samorządu  winien  intere
sować się czy przyjęte w planie 
technicznym  rozwiązania  są 
optymalne, zarówno  z punktu 
widzenia  potrzeb  mieszkań
ców  i kosztów.  W  trakcie  rea
lizacji  zarząd  samorządu  wi
nien  pomagać  w  usuwaniu 
przeszkód  i trudność,  wykazy
wać gospodarczą  troskę w ob
niżeniu  kosztów.  Wielu  wy
datków  na  remonty  urządzeń 
komunalnych  można  by  unik
nąć  poprzez  wykonywanie 
drobnych  remontów,  konser
wacji (np. ścieżki, dróżki w Ja
szowcu).  W  niektórych  przy
padkach  konieczna jest  mobi
lizacja mieszkańców do wyko
nywania  pewnych  prac w czy
naxh  społecznych  (np.  bu
dowa  dróg  dojazdowych,  bu
dowy  poczekalniprzystan
ków). 

Drugi  kierunek  działalnoś
ci,  to  opiniowanie  planów  za
budowy  przestrzennej,  lokali
zacji  zakładów  przemysło
wych,  usługowych,  postulo
wanie  uruchomienie  filii   urzę
dów  (pocztowych),  opiniowa
nie wysokości  podatków  miej
skich. 

Trzeci  kierunek,  to  działa
lność  p r z e k a z y w a na  przez 
administrację  miejską;  nale
ży  rozważyć,  czy  w  niektó
rych  peryferyjnych  dzielni
cach,  np  w  Dobce  czy  Lipo
wcu,  z uwagi  na  odległość  od 
centrum  i trudności  komuni
kacyjne  nie  należałoby  prze
kazać  niektórych  czynności 

administracji  miejskiej,  np. 
meldunków. 

Dla  usprawnienie  pracy  za
rządów  samorządu  należało
by  wprowadzić  stałe  godziny 
dyżurów (np.  1  godz. w tygod
niu) w lokalu zarządu jak  rów
nież  uwzględnić,  by  do  zarzą
dów  samorządu  wybrani  byli 
przedstawiciele  większych 
skupisk  mieszkańców,  głów
nych  ulic. 

Jan  Małysz 

(dok.  ze str.  1) 

jedyne  550  tys.  Ale  za  to 
śniadanie  Alexado  oferuje 
gratis  swoim  gościom. 

Nasze  zastanowienie  wy
wołała  informacja,  którą 
otrzymaliśmy  z  PT  „Czanto
rii" . Otóż przedsiębiorstwo  to 
jak się okazuje dysponuje w tej 
chwili  jedynie  30toma  miejs
cami wczasowymi.  Oczywiście 
też  wszystko  jest  zajęte,  lecz 
nie to  nas zdziwiło,  ale zjawis
ko masowego zrywania  umów 
z powodu  nieopłacalnych  po
datków.  Oczywiście  nikt  nie 
ma  wątpliwości, że właściciele 
dalej  prowadzą  swój  interes, 
tylko  że  teraz  robią  to  po 
prostu  ,,na  czarno".  Uchyla
nie się od  podatków  to zjawis
ko  powszechne  i  normalne, 
kiedy nie działa sprawnie  apa
rat kontrolny  Urzędu  Skarbo
wego.  Może  jednak  zanim 
dojdzie  do  nieprzyjemnych 
przypadków  nakładania 
grzywn  zastanowiłby  się  ktoś 
nad  sensownością  systemu 
podatkowego,  który  teraz  ist
nieje. Nie uwzględnia on w og
óle wahnięć sezonowych  przez 
co doprowadza do sytuacji jak 
wyżej. 

Przy  okazji  odkryliśmy  coś 
jeszcze.  Nikt  w  Ustroniu  nie 
prowadzi  łącznej  miejskiej 
ewidencji  miejsc  noclego
wych.  Po  prostu  każdy  sobie 
rzepkę  skrobie.  Przecież  pro
ste by to było mieć jeden  kom
puter  i  umowy  ze  wszystkimi 
w  sprawie  przekazywania  in
formacji  i  skierowań.  Myślę, 
że  ten  kto  pierwszy  się  tego 
podejmie,  wygra  dla  siebie 
i  dla  innych.  Rynek  wkracza 
do  turystyki,  chociaż  na  razie 
bardzo  wolno. 

Wel. 
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Bliżej  natury  albo  bliżej  ludzi,  co  może  stwierdzić  „Kubusia' 
częstując  się jabłkami  w  gospodarstwie  p.  Drozda  w  Hermanicach. 

Ludowa 
prognoza 

pogody 

Bioł y  luty  po la  sili ,  a  s łone

czny  biyli . 

C z a s em  luty  os t ro  ku ty, 

czasem  same  p lu ty. 

Jak  w  lu tym  ta je,  to  w  m a r

cu  m r óz  nas ta je. 

G dy  w  lu tym  rosa  p a d a, 

m o c ne  p r zymrozki  na  m aj 

z a p o w i a d a. 

K iedy  lu ty  —  o b uj  m o c ne 

bu ty. 

W  lu tym  m r óz  i śnieg  sta ły, 

czynią  la tem  u p ał  t rwały. 

G dy  na  św.  W a l e n t e go 

(14.11)  m r óz  —  c h o w aj  sa

nie,  szykuj  wóz. 

L E O N  T R O S Z O K 
43450  USTROŃ 

u l .  B a ż a n t ów  17 

te l.  2 9  75 

w y k o n u je  u s ł u gi  budo
w l a ne  i  r e m o n t o we  z  m a
t e r i a ł ów  w ł a s n y ch  i  po

w ie rzonych 

P o s i a da  w ł a s ny  t r a n s p o rt 

O d d a je  budynki  g o t o we 
do  uży tku,  to  znaczy  z  k lu

czami   ; 

Przyjmie do pracy pra
cowników  wykwalifi
kowanych  w  zawodzie 

murarz 

Czy znasz  Ustroń? 
Otrzymaliśmy  kilkanaście  listów  z  rozwiązaniami  konkursu.  Prawi

dłowych  było  pięć.  Najwięcej  kłopotów  przysporzyła  Czytelnikom 
odpowiedź  na  pytanie  2, a  także  na  pyt.  4  (tu  zaliczyliśmy  odpowiedzi, 
które  podawały  wiek  dębu  pow.  300  lat).  Oto  prawidłowe  odpowiedzi 
na  poszczególne  pytania. 

1)  Kuźnia  powstała  w  Ustroniu  w  1772  r. 
2)  Ul.  22  Lipca  w  latach  50tych  nazywała  się  I.  Daszyńskiego. 
3)  Połączenie  kolejowe  z  Goleszowem,  Ustroń  otrzymał  w  1888  r. 
4)  Dąbpomnik  na  Donatówce  liczy  ok.  400  lat. 
5)  Ustrońską  hutę  przeniesiono  do  Trzyńca  w  1877  r. 
6)  „Markusówką"  nazywane  są  zabudowania  obok  „Beskidu". 
7)  Prawa  miejskie  Ustroń  otrzymał  31.12.56/1.01.57  r. 
8)  Ustrońską  biblioteka  nosi  im.  Jana  Wantuły. 
9)  Młynówka  jest  odnogą  rzeki  Wisła  w  Obłaźcu. 

10)  Najboleśniejszą  datą  był  9  listopada  1944  r. 
11)  Ratusz  został  podwyższony  o  jedno  piętro  w  1968  r. 
12)  Poprzednio  KS  „Kuźnia"  nazywał  się  KS  „Stal" 
13)  Spółdzielnia  Spożywców  powstała  w  1920  r. 
14)  Andrzej  Broda  był  pierwszym  burmistrzem  Ustronia. 
15)  Urząd  Miejski  ma  nr  tel.  2415. 
16)  Prof.  Jan  Szczepański  związany  jest  z  Zawodziem. 
17)  „Brzimy" ,  to  po  prostu  modrzew. 
18)  Stacja  UstrońZdrój  funkcjonuje od  1985  r. 
19)  Zdjęcie  przedstawia  budynek  sanatorium  na  Zawodziu. 
20)  Książę  Albrecht  był  synem  króla  Augusta  III . 

Na  wszystkie  pytania  prawidłowo  odpowiedzieli  i  nagrody  (kalen
darze  ustrońskie) otrzymują:  Ludwik  Lipowczan,  Helena  Baszczyńska, 
Marian. Źyromski,  Jan  Małysz,  Eugeniusz  Bujok  z  Ustronia.  Nagrody 
prosimy  odebrać  w  redakcji.  (zbi) 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr   1 

Olsz tyn,  Rzeszów,  Suwa łk i. 
W  zw iązku  z  b.  dużą  ilością  p raw id ł owych  odpow iedz i,  wy ją t
k o wo  nie  p o d a j e my  listy  o s ób  n a g r o d z o n y c h.  Wszys tk ich, 
k tó rzy  nadesła li  p r a w i d ł o we  rozw iązan ia  p ros imy  o  o d b i ór 
n a g r ód  w  redakc j i. 

Gdzie  to  jest ? 
G r a f i ka  zamieszczona  w  nr  1  p rzeds taw ia  cha tę  u  Bogocza 

pod  Ma łą  C z a n t o r i ą. 

N a g r o dę  o t r z y m u je  p.  R.  He rzyk  z a m.  U s t r o ń,  ul.  W o d na  9. 
G r a t u l u j e my  i  z a p r a s z a my  do  Galer ii  B.  H e c z ko  przy  ul. 
B łaszczyka  19  po  o d b i ór  n a g r o d y. 

LEON  TROSZOK 
Poziomo:  1) choroba  z wysypką  8) dzielnica  Rybnika  z  kopalnią 
(w  jej  gestii  DW  „Przodownik"w  Ustroniu)  11)  system  TV 
kolorowej  12)  świętuje  2  maja  17)  „krzyżówkowa"  wyspa 
w Aleutach  18) uchatka  19)  tuz  20) wąż z  „Księgi  Dżungli"  21) 
rodzaj  nadwozia  samochodu 
Pionowo:  1) asysta,  poczet  2) poobiednia  drzemka  3) zgrana  lub 
papierosów  4)  skrót  na  receptach  5)  motyw  ornamentalny  6) 
z makiem  7) obrządek  9) za  miasto  10) Paul,  słynny  piosenkarz 
13) prawy  dopływ  Peczory  14)  Iwan  Groźny  15) ogród  zoologi
czny  16)  dawne  Ujiyamada  (Japonia). 
Litery  z  oznaczonych  rzędów  utworzą  rozwiązanie. 

„ R U M " 

Nagrodę  w  wys.  100000  zł  funduje  firma  p.  Leona  Troszoka 
z  Ustronia.  Termin  nadsyłania  rozwiązań:  20  luty. 

Krzyżówka  nr  3  ze  sponsorem 
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