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—  rozmowa  z  aspirantem  Piotrem  Gawłowskim, 
komendantem  Komisariatu  Policji  w  Ustroniu. 

Jakie  dla  ustrońskiej   policj i  były  minione  wakacje? 
Okres  od  czerwca  do  połowy  września,  w  porównaniu  z  rokiem 
ubiegłym,  minął  dość  spokojnie.  Nie  zano towano  zdarzeń 
szczególnie  bulwersujących. 

A  czy  wakacje  różnią  się  czymś  od  pozostałych  miesięcy? 
Przez  cały  rok  liczba  przestępstw  utrzymuje  się  na  stałym 
poziomie,  choć  dużo  groźniejsze  są  okresy  przejściowe  —jes ień 
i wiosna.  Wtedy  zostają  puste domki  letniskowe, jest  mniej  ludzi 
i  przestępca  ma  większe  możliwości  penetracji  terenu.  Nato
miast  duża  liczba  przyjezdnych  ogranicza  możliwości  przestęp
cze  np.  złodziei,  ale  zdecydowanie  wpływa  na  pogorszenie  się 
ładu  i  porządku. 

Il e  procent  ujętych  sprawców  jest  mieszkańcami  Ustronia? 
W  wykrytych  sprawach  ok.  80%  to  dzieło  przyjezdnych. 
Proporcja  ta  utrzymuje  się  przez  cały  rok. 

Z  jakim i  sprawami  styka  się  pan  najczęściej? 
Najwięcej  jest  włamań  do  obiektów  prywatnych  i  kradzieży 
mienia  prywatnego.  Częste  są  kradzieże  samochodów  zagrani
cznych.  W  tym  roku  było  ich  już  14.  Jeżeli  chodzi  o  rozboje, 
pobicia,  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu,  to  notu jemy 
bardzo  mało  zdarzeń.  W  tym  roku,  jak  i  poprzednich  nie 
zanotowano  najpoważniejszych  zdarzeń  —  zabójstw. 

Czy  w  Ustroniu  jest  problem  nieletnich? 
Według  naszych  statystyk  nieletni  dokonali  1,5%  przestępstw 
z  ogółu  wszystkich  zdarzeń.  Ten  element  jest  w  Ustroniu  dość 
szybko  wychwytywany.  Jeżeli  mamy  sygnały  o złym  prowadze
niu  się,  niewielkich  kradzieżach,  współpracujemy  ze  środowis
kiem  nauczycielskim,  kościołami  i  s taramy  się  sprawy  te  neu
tral izować  w  zarodku. 

Jakie  problemy  stwarzają  handlujący  turyści  z  byłego  ZSRR? 
W  środkach  masowego  przekazu  mówi  się  tylko  o  Rosjanach. 
My ,  z  uwagi  na  bliskość  granicy  z  CzechoSłowacją,  mamy 
również  problemy  z przyjezdnymi  z tego  kra ju. Oczywiście  dużo 
Rosjan  również  handlu je  w  Ustroniu.  Z  innych  miast  docierają 
sygnały  o wymuszaniu  haraczu  na  tych  handlu jących.  Mieliśmy 
także  takie  sygnały,  z  tym,  że  poszkodowani  nie  chcieli  niczego 
zgłosić,  a  bez  tego  nie  mogliśmy  pod jąć  działań.  Uważam,  że 
obecnie  w  Ustroniu  ten  problem  nie  istnieje. 

Czy  handlują  wódką? 
Jeszcze  rok  temu  był  to  problem.  Teraz  poprawi ła  się  chyba 
praca  ce ln ików  i  i lość  w w o ż o n e go  a l koho lu  zdecydowan ie 
spadła.  Jeżeli  na  targowisku  spotykamy  jednego  czy  dwóch 
Rosjan  z  wódką  to  trzeba  przyznać,  że  są  to  ilości  szczątkowe. 

Problemem  jest  na  pewno  picie  alkoholu  przez  część  mieszkań
ców  Ustronia. 

Problem  alkohol izmu  w  Ustroniu  praktycznie  nie  istnieje. 
Alkohol  można  spożywać  i  nie  ma  żadnych  zakazów.  Jednak 
90%  wykroczeń  popełnionych  jest  w  stanie  nietrzeźwym.  Są  to 
przede wszystkim  zatrzymani  pijani  kierowcy,  awantury  w  miej

(dokończenie  na str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

Wal i  s ię  sa la 
Od  ponad  tygodnia  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  1  przy  ul 

Partyzantów  pozbawione  są  sali  gimnastycznej,  gdyż  sypiący  się  strop 
zagraża  bezpieczeństwu  ćwiczących.  Wstępnie  oszacowano,  że  remont 
będzie  kosztował  ok.  170 min.  zł. Jak  zapewniła  nas  dyrektorka  szkoły 
pani  Bogumiła  Czyż  pieniądze  na  remont  obiecało  już  Kuratorium 
Oświaty.  Roboty  mają  się  rozpocząć  natychmiast.  Na  razie  pogoda 
pozwala  na  to,  by  dzieci  ćwiczyły  na  boisku  szkolnym.  Pomocna  w  tej 
trudnej  sytuacji  jest  również  czynna  od  września  salka  gimnastyki 
korekcyjnej. 

Poza  sypiącym  się  stropem,  w  sali  gimnastycznej  można  zaobser
wować  inne  ciekawe  rozwiązania  jak  np.  parkiet  przybity  gwoździami 
i  otwór  na  zewnątrz  (dawniej  drzwi)  zabity  deskami  tak,  że  w  sali 
doskonale  czuje się wiejące wiatry.  Wspomnieć  też  można  o  powybija
nych  szybach. 

Z sali gimnastycznej SP1  korzystali  również uczniowie Zespołu  Szkół 
Zawodowych  i  filii   LO.  (W  S ) 

P
Został  rozstrzygnięty  spór  mię

dzy mieszkańcami  Poniwca  a  wła
dzami  miasta  o  wysypisko  śmieci. 
Naczelny  Sąd  Administracyjny 
po  rozpoznaniu  skargi  mieszka
nek  Poniwca  na  uchwałę  Rady 
Miejskiej w sprawie,,  podjęcia  no
wego zadania  budżetowego —  bu
dowa  wysypiska  odpadów 
w  Ustroniu"  oddalił  ją. 

Prokuratora  Rejonowa  w  Cie
szynie  umorzyła  śledztwo  ,,w 
sprawie  lokalizacji,  budowy  i eks
ploatacji  wysypiska  odpadów  ko
munalnych  w  UstroniuPoniwcu 

wobec  nie  stwierdzenia  prze
stępstwa."  Wkrótce  napiszemy 
szerzej  o  tej  sprawie. 

(W.S.) 

Z DALA 
OD WOJNY 

15  października  przybyła  do 
Polski  druga  grupa  uchodźców 
z  Bośni  w  ramach  pomocy  PCK. 
Spośród  171 przybyłych  83  osoby 
ulokowano  w  domu  wczasowym 
„Chemik"  w  UstroniuJaszowcu. 
W  pierwszych  dniach  pobytu 
przybyłym  zapewniano  noclegi 
i  wyżywienie.  Rozpoczęła  się  or
ganizacja  nauki  szkolnej.  Nic  bę
dzie  to  proste,  gdyż  z  grupą  nie 
przyjechał  ani  jeden  nauczyciel. 
Nie  ma  również  tłumacza. 

Uchodźcy  pochodzą  głównie 
z  Bosnanskiego  Brodu,  Derwen

(dokończenie  na  str.  4) 



(dokończenie  ze  str.  1) 

scach  publicznych  i w  domach.  Przy  zdarzeniach  przestępczych 
problem  alkoholu  praktycznie  nie  istnieje. 
Czy  dużo  jest  interwencji  rodzinnych? 
Są  one  najtrudniejsze  w  naszej  pracy.  Przyczyną  często  jest 
alkohol,  nerwy.  Dwa,  trzy  lata  temu  większość  interwencji 
dotyczyła  lokali,  miejsc  publicznych.  Obecnie  zdecydowanie 
spadła  ilość  zakłóceń  porządku  w  mieście,  natomiast  podniosła 
się  ilość  awantur  domowych. 
Czy  można  w  Ustroniu  mówić  o  marginesie  społecznym? 
Zubożenie  społeczeństwa  powoduje  wzrost  spożycia  alkoholu. 
Odczuwamy  to  bezpośrednio.  Jeżeli  zaś  chodzi  o  margines 
społeczny,  to odnosi  się to jedynie do  kilk u  dobrze znanych  miejsc 
w  mieście.  Są  to  meliny,  w  których  spożywa  się  alkohol,  nocuje 
poszukiwane  osoby.  Na  porządku  dziennym  są  awantury.  Nie 
ma  melin  handlujących  wódką.  Nie  ma  również  dzielnic,  gdzie 
byłoby  specjalne zagęszczenie  takich  miejsc. Często  są  to  rodziny, 
w  których  syn  kontynuuje  niechlubną  tradycję  ojca. 
Jak  typowy  przestępca  zmienił  się  przez  ostatnie  lata? 
Nie  ma  już  typowego  elementu  przestępczego,  ludzi  niechlujnie 
ubranych,  takich  co  to  mają  w  oczach  wypisane  złodziejstwo. 
Współcześni  przestępcy  to  eleganccy  dżentelmeni,  dysponujący 
zagranicznymi  samochodami,  chodzący do  dobrych  lokali.  Daw
niej  przestępcy  wywodzili  się  głównie  z  określonych  środowisk. 
Dzisiaj  ta  także  ludzie  z  rodzin  średniosytuowanych,  gdzie 
rodzice  są  zabiegani,  a  dziecko  pozostawione  samo  nawiązuje 
nowe  znajomości  na  ulicy. 
A  jak  zmienił  się  charakter   przestępczości? 
Jedynie  pod  takim  kątem,  że z uwagi  na  prywatyzację, jest  coraz 
mniej  włamań  do  przedsiębiorstw  państwowych.  Al e  włamanie 
pozostaje  włamaniem.  W  ostatnim  roku  zwiększyła  się  ilość 
włamań  drobnych,  takich  na  11,5  min.  zł.  Łupem  padają 
pieniądze,  żywność,  papierosy,  czyli  rzeczy,  które  łatwo  spienię
żyć,  a  t rudno  udowodnić,  że  pochodzą  z  kradzieży. 
Czy  praca w policj i  różni się od pracy  w milicji , czy  następila  tylk o 
zmiana  nazwy? 
Różni  się zdecydowanie.  Przyszło dużo  młodych  funkcjonariuszy 
i  ta  młoda  krew  wpłynęła  na  działanie  starszych  policjantów. 
A  jak  zmienił  się  stosunek  obywateli  do  was? 
Kiedyś  ludzie  byli  bardziej  zastraszeni  i  w  mniejszym  stopniu 
domagali  się swoich  praw. Teraz jakakolwiek  nieprawidłowość  ze 
strony  funkcjonariusza  jest  od  razu  zgłaszana. 
Jak  wygląda  przeciętny  dzień  funkcjonariusza  prewencyjnego? 
Pracuje  8  godzin  na  trzy  zmiany.  Po  przyjściu  do  pracy  zapoz
nawany  jest  z  bieżącymi  zdarzeniami  i  przydzielony  mu  zostaje 
określony  sektor  miasta  do  patrolowania.  W  ciągu  dnia  są  to 
patrole  jednoosobowe,  a  w  nocy  dwuosobowe.  Przechodząc 
według  ściśle  określonych  ulic,  przekazuje  swe  spostrzeżenia 
dyżurnemu.  Patrol  trwa  praktycznie  7  godzin.  Może  się  wyda
wać,  że  są  niewidoczni,  ale  trzeba  wziąć  pod  uwagę  obszar 

Jubileusz Przewodników 
W  sobotę  18 października  uroczyście  obchodzono  czterdziesto

lecie  Koła  Przewodników  Beskidzkich  i  Terenowych  „Beskid 
Śląski"  w  Cieszynie.  Na  miejsce  obchodów  przewodnicy  wybrali 
DW  „Przodownik"  w  Ustroniu.  W  uroczystości  uczestniczyły 
delegacje  kół  przewodnickich  z  Malborka,  Pabianic,  Tarnowskich 
Gór,  Rybnika,  Wrocławia,  Krakowa,  Żywca,  Bielska  Białej,  Częs
tochowy,  Zamościa,  Wadowic,  Rzeszowa  i  Wisły,  jak  również 
zaproszeni  goście:  burmistrz  Cieszyna  —  Jan  Olbrycht,  przed
stawiciele  UW  —  Hanna  Tyczkowska  i  Józef  Damek,  przed
stawiciel  Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej — Józef  Klajsek, prezes  ZM 
PTTK  —  Ryszard  Mazur  oraz  Przewodniczący  Regionalnej  Komi
sji  Przewodnickiej  w  BielskuBiałej  Tadeusz  Mikulski. 

Wygłoszono  referaty  na  temat  dorobku  i historii  Koła,  po  czym 
wyróżniającym  się  przewodnikom  wręczono  odznaczenia.  Między 
innymi  złotą  odznakę  Zasłużony  Działacz  Turystyki  otrzymał 
Czesław  Stawarz  z Ustronia.  Odbyła  się  również  uroczysta  kolacja 
podczas  której  ze  swą  kapelą  wystąpił  Oswald  Szczurek.  Od 
uczestników  spotkania  dowiedzieliśmy  się,  że  zabawa  trwała  do 

miasta  i to, że jest  ich  tylko  sześciu.  Kierujemy  patrole  tam,  gdzie 
mogą  się  pojawić  zagrożenia. 
Na  co  narzekają  młodzi  funkcjonariusze?  Z  czym  mają  kłopoty? 
Mają  trudności  z  dostosowaniem  się  do  wymogów  stawianych 
pol icjantom.  Funkcjonar iusz  musi  się  na  wszystkim  znać.  Pod
chodzą  ludzie  z  różnymi  pytaniami  i  niepewność  młodego 
policjanta jest  źle odbierana.  Aby jednak  nabrał  rutyny  wymaga
ne jest  35 lat pracy.  Rozwiązywane  to jest w ten sposób, że jest  on 
w  stałym  kontakcie  z dyżurnym,  który  w  razie  problemów,  stara 
się  pomagać. 
Czy  wielu  młodych  ludzi  rezygnuje  z  pracy  w  policji ? 
Podczas mojej pracy w Ustroniu  była  tylko jedna  osoba,  która  nie 
potraf i ła  dostosować  się do  wymogów  pracy  w  policji.  Po  prostu 
nie mógł  się pogodzić z faktem że pracuje się w nocy  i w  niedziele. 
Czy  są  jakieś  naciski  na  komisariat  by  organizować  jakieś 
spektakularne  akcje? 
Muszę  powiedzieć,  że  kiedyś,  były  narzucane  przez  Warszawę 
akcje.  Mówi ł o  się  np.  robimy  akcję  na  kolei.  Dziś  jest  pełna 
samodzielność  komisariatu  i  wszelkie  akcje  wynikają  z  naszych 
potrzeb. 
Jaki  był  największy  sukces  ustrońskiej   policj i  w  tym  roku? 
Wykonujemy  tylko  swoje obowiązki.  Jeżeli  mamy  jakieś  sukcesy 
to  są  to  z  reguły  zdarzenia  drobne,  jak  np.  zatrzymanie  na 
gorącym  uczynku  sprawców  kradzieży.  Dużo  większym  suk
cesem  jest  udowodnienie  winy  sprawcy  przestępstwa.  Jest  to 
praca  odbywająca  się  na  terenie  komisariatu,  niewidoczna  dla 
zwykłego  obywatela,  pochłaniająca  bardzo  dużo  czasu. 
Czy  są  sygnały  o  pojawieniu  się  w  Ustroniu  zorganizowanej 
przestępczości? 
Zainteresowaliśmy  się grupą  określoną  jako  „puławska".  Jest  to 
młodzież  z  Puław  trudniąca  się  grą  w  „trzy  kubk i"  na  targowis
kach  południowej  Polski.  W  Ustroniu  nie  grają,  tylko  nocują, 
bawią  się w  lokalach,  po  prostu  wydają  pieniądze. Ostatnio  coraz 
mniej  słyszy  się  o  tej  grupie. 
Kradzieże  samochodów  to  też  prawdopodobnie  zorganizowana 
przestępczość... 
Jeszcze  trzy  lata  temu  kradziono  głównie  koła  samochodów,  itp. 
Od  ubiegłego  roku  wszystkie  skradzione  samochody  to  nowe 
modele  zachodnie.  Świadczy  to  o  wyspecjalizowanej  grupie 
przestępczej dokonującej tych  kradzieży.  Mamy  pewne  ustalenia, 
których  tu  niestety  nie  mogę  ujawnić.  Powiem  tylko,  że  często 
w  momencie  zgłoszenia  kradzieży,  samochód  jest  już  w  Cze
choSłowacji,  skąd  przerzucany  jest  dalej  na  wschód.  Z  14 
samochodów  skradzionych  w  tym  roku  odzyskano  dwa.  Jeden 
w  Warszawie,  a drugi  podczas  sprzedaży  na  giełdzie w  Gliwicach. 
Z  naszych  informacji  wynika,  że  złodzieje  samochodów  przyjeż
dżają  do  Ustronia  z Łodzi,  Katowic.  Złapanie  złodzieja  i  udowo
dnienie  mu  winy  jest  jednak  bardzo  trudne. 
Czego,  na  zakończenie,  życzyłby  pan  sobie  od  mieszkańców 
naszego  miasta? 
Aby  szybciej  informowali  nas  o  wszelkich  zdarzeniach  i  za
grożeniach. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

białego  rana.  Mimo  całonocnej  zabawy,  w  niedzielę  przewod
niczący  i  ich  goście  odbyli  wycieczkę  po  Zaolziu. 

(Win) 



Na  prawym  brzegu  Wisły  na  wysokości  Kuźni  rozpoczęto  we 
wrześniu  wiercenie  otworu,  który  służyć  będzie  do  zatłaczania  solanki. 
Wiercenia  planuje  się  do  głębokości  1500  m.  Projekt  odwiertu  opraco
wali  specjaliści  z A GH  w  Krakowie.  Wykonawcą  jest  Przedsiębiorstwo 
Robót  Górniczych  i  Wiertniczych  z  Warszawy,  które  wcześniej  już 
wykonywało  podobne  prace  w  Ustroniu.  Zakończenie  prac  planuje  się 
w  I  kwartale  1993  r. 

#   ćr 
Remont  ulicy  Cieszyńskiej  będzie  trwał  najprawdopodobniej  do  15 

listopada.  Całkowity  koszt  robót  wyniesie  ok.  1,5  mld  zł  i  taką  sumę 
będzie  musiała  wyasygnować  Dyrekcja  Okręgowa  Dróg  Państwowych 
w  Krakowie  dla  wykonującej  te  prace  firmy  Dromex.  Remontujący 
drogę  szczególnie  narzekali  na  kierowców,  którzy  nie  respektowali 
oznakowania  podczas  zamknięcia  dla  ruchu  tej  ulicy. 

  & 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

10  października  1992  r. 

Ewa  Hławiczka,  Ustroń  i  Janusz  Kłoda.  Iskrzyczyn 

Renata  Sojka  Ustroń  i  Marek  Błahut,  Ustroń 

17  października  1992  r. 
Renata  Debudej,  Ustroń  i  Rafał  Najmula,  Ustroń 
Renata  Stefanik,  Ustroń  i  Sławomir   Zawada,  Ustroń 
Beata  Zbijowska,  Cieszyn  i Jan  Labzik ,  Ustroń 
Danuta  Cieślar,  Ustroń  i  Karol  Śliwka,  Ustroń 
Mirosław a  Niedoba,  Ustroń  i  Władysław  Baca,  Koniaków 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów: 
Paweł  Lazar,  lat  80,  ul.  Lipowska  61 
Hildegarda  Kloc,  lat  85,  ul.  Wodna  13 
Stefan  Sikora,  lat  80,  ul.  Akacjowa  14 
Jadwiga  Chrapek,  lat  80,  ul.  Skoczowska  127 

r   ćr 
Pan  Marian  Żyła,  emerytowany  nauczciel  muzyki  w  Szkole  Pod

stawowej  nr  2,  obecnie  dyrygent  Nauczycielskiej  Estrady  Ludowej 
„Czantor ia"  i  kierownik  zespołu  „Mał a  Czantor ia",  z  okazji  Dnia 
Nauczyciela  uhonorowany  został  Nagrodą  Kuratora  Oświaty. 

r   & 
W  dniach  13—15  X  1992  r.  odbyło  się  w  Ustroniu  w  DW  „Juhas" 

kolejne  sympozjum  organizowane  przez  Fundację  EKO  z  Rybnika 
poświęcone  ochronie  gleb.  Na  sympozjum  zażarte  dyskusje  prowadzili 
przede  wszystkim  naukowcy.  Gwoździem  programu  było  wystąpienie 
prof.  Witka  z  Puław,  który  prezentując  mapę  skażenia  gleb  całego 
świata  udowadniał,  że  gleba  Polska  nie jest  bardziej  skażoną  niż  gleba 
krajów  zachodnich,  jakby  to  wynikało  z  przedstawianej  mapy. 

r   & 
W  dniu  13 października  1992  r.  radni  miasta  Ustronia  gościli  u  siebie 

dyrektora  firmy  M U T  S T O C K E R AU  z  Austrii.  Dyrektor  Staszczyk 
przedstawił  stan  prawny  i  organizacyjny  w  gospodarce  odpadami 
komunalnymi  w  Austrii  a  widząc  osiągnięcia  Ustronia  w  zakresie 
segregacji  śmieci,  oferował  budowę  małej  kompostwni  na  odpady 
organiczne.  Na  terenie  miasta  Ustronia,  w mieszkaniach  pojawiłyby  się 
dodatkowe  pojemniki  na  części  organiczne.  Czyżby  koniec  z  kompos
townikami  przy  domach?  Decyzję  podejmą  radni. 

r   ćr 
W  dniu  14  października  odbyło  się  w  Domu  Strażaka  w  Ustro

niuNierodzimiu  posiedzenie  Zarządu  Miejskiego  Związku  Ochotni
czych  Straży  Pożarnych.  W  trakcie  obrad  omówiono  aktualną  sytuację 
w jednostkach  OSP,  stan  ich  gotowości  bojowej  i  potrzeby  sprzętowe. 
Zapoznano  się również  z informacją  o aktualnym  stanie  budowy  Domu 
Strażaka  w  Lipowcu.  Zastępca  burmistrza  Tadeusz  Duda  złożył 
podziękowanie  jednostce  OSP  w  UstroniuPolanie  za  udział  w  akcji 
gaszenia  pożaru  w  okolicach  Kuźni  Raciborskiej.  W  uroczysty  sposób 
zebrani  pożegnali  wieloletniego  sekretarza  ZM  OSP  druha  Stanisława 
Rańdę.  W  zebraniu  uczestniczył  Komendant  Rejonowy  Straży  Pożar
nych  Kazimierz  Chrapek. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Mariann a  Kozieł,  lat  81,  ul.  Sanatoryjna  12 
Anna  Dawid,  lat  88,  ul.  Bładnicka  9 
Jerzy  Pawlica,  lat  58,  ul.  Spółdzielcza  1/5 
Jadwiga  Stępowska,  lat  92,  ul.  Wiśniowa  1 
Stefania  Brachaczek,  lat  79.  ul.  Szpitalna  60 

KRONIKA

9.09.92  r. 
W jednym  z bloków  przy  ul.  Spół
dzielczej  ujawniono  zwłoki  męż
czyzny.  Zgon  nastąpił  prawdopo
dobnie  4  dni  wcześniej.  Śledztwo 
w  toku. 

10.09.92  r. 
O  godz.  17 na  ul. Pięknej kierujący 
Fordem  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  na  Peugeocie  w  wyniku 
czego  doszło  do  zderzenia.  Straty 
ok.  6  min  zł.  Kierowcy  trzeźwi. 

13.09.92  r. 
Na  podstawie  informacji  wyprze
dzających  zatrzymano  poszuki
wanego  listem gończym  wydanym 
przez  prokuraturę  w  Kaliszu.  Za
trzymany  podejrzany  jest  o  liczne 
kradzieże  i  włamania.  Osadzono 
go  w  areszcie  K RP  Cieszyn. 

15.09.92  r. 
Zatrzymano  kierującego  w  stanie 
nietrzeźwym  mieszkańca  Cieszy
na.  Wynik  badania  alkomatem 
—  1,54  prom. 

14/15.09.92  r. 
Z  parkingu  przy  DW  Orlik  skra
dziono  Mercedesa  300D  na  szko
dę  obywatela  Niemiec.  Wartość 
samochodu  —  50000  DM . 

16.09.92  r. 
Włamanie  do  domku  letniskowe
go  w  Lesznej  Górnej.  Skradziono 
telewizor,  magnetowid  i kasety  na 
kwotę  16  min  zł.  W  trakcie  pod
jętych  czynności  dochodzenio
wych  ustalono  miejsce  przecho
wywania  skradzionych  rzeczy, 
z  których  większość  odzyskano 
i  przekazano  właścicielowi.  Do
chodzenie  w  toku. 

17.09.92  r. 
Włamanie  do  domku  letniskowe
go  w  Hermanicach.  Po  wyłama
niu  zamków  i wybiciu  szyby  spra
wcy  skradli  telewizor,  magneto
fon, wiertarkę  i torbę  z  narzędzia
mi. Straty ok.  5 min zł.  Dochodze
nie  w  toku. 

17.09.92  r. 
W  biały  dzień,  między  godziną 
9.55—10.25  z  parkingu  obok  re
stauracji  „Beskid"  skradziono 
pomarańczowego  Fiata  126  BBD 
9695 na  szkodę  mieszkańca  Jawo
rzynki. 

21.09.92  r. 
Na  podstawie  informacji  wyprze
dzającej  zatrzymano  mieszkańca 
Cieszyna  poszukiwanego  przez 
prokuratora  rejonowego  w  Cie
szynie  listem  gończym  za  niepła
cenie  alimentów. 

STRAŻ

12.10.  —  w  godzinach  wieczor
nych  na  osiedlu  Centrum  zatrzy
mano  młodych  ludzi  zakłócają
cych  porządek  publiczny.  Na 
młodzież  tą  od  pewnego  czasu 
napływały  regularne  skargi.  Za
trzymanych  wraz  z  rodzicami  we
zwano  na  Komendę  SM,  gdzie 
udzielono  stosownego  upomnie
nia. 
19.10.  —  stwierdzono  zanieczy
szczenie  skrzyżowania  ulic  Da
szyńskiego  z  Dworcową  ziemią, 
która  zsunęła  się  ze  źle  zabez

pieczonej naczepy samochodu  cię
żarowego.  Po  ustaleniu  winnego 
nakazano  dokładne  uporządko
wanie  terenu. 
19.10.  —  w  czasie  kontroli  tar
gowiska  stwierdzono,  że  obywate
le byłego  ZSRR  starają  się  wzbo
gacić  grając  w  „trzy  kubki". 
Ostrzegamy  wszystkich  mieszka
ńców  Ustronia  przed  uczestnicze
niem  w  podobnych  grach,  prowa
dzonych  przez  dobrze  zorganizo
wane  ki lkuosobowe  gangi.  Pod
jęcie  gry  wiąże  się  w  każdym  wy
padku  z utratą  większej  ilości  pie
niędzy. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Ustrońska  „Kuźn ia"  w  okresie 
międzywojennym.  Jest  to  akware
la wykonana  przez pracownię  ma
larską  w  Lipsku.  Obraz  został 
darowany  do  Muzeum  w  1980  r. 

przez  Zakładową  Straż  Pożarną. 
Widoczne na pierwszym  planie  bu
dynki  administracyjne  (m.in.  ma
gazyn,  biuro  techniczne,  dyrekcja) 
istnieją  nie  zmienione  do  dziś. 

KUiKl A USTfiOM 
19?l 

Fot.  Dominik  Dubiel. 

Gazeta  Ustrońska  3 



Z DALA 
OD WOJNY 

(dokończenie  ze  str. 1) 

ty,  Odzaku,  Modr icy  i  ki lk u  oko
licznych  wiosek.  Wszystkie  te  mie
jscowości  położone  są  w  okręgu 
bośniackim.  Wielu  gości  „Chemi
k a"  przybyło  do  Polski  dzięki 
organizac jom  religi jnym:  chrześ
ci jańskiego  Kar i tasu  i  wspomaga
nego  przez  kra je  muzułmańsk ie 
Merhamedu.  W  ustrońskiej  gru
pie  przeważają  muzułmanie. 

Kierownik  „Chemika  pan  Jan 
Malarz  twierdzi,  że pobyt  uchodź
ców  należy  spokojn ie  organizo
wać, a  będzie  to  możl iwe po  ki lku

nastu  pierwszych  dniach,  gdy  za
kończy  się  cała  akcja  p ropagan
dowa.  Obecnie  wygląda  to  tak,że 
przyjeżdża  pani  z telewizji  i  doma
ga  się minutowego  rozkładu  zajęć, 
a  Sanepid  pot ra fi  przeprowadzić 
trzy  kont ro le  w  ciągu  jednego 
dnia. 

Byłem  w  Chemiku  i  widziałem 
jak  z  b raku  innych  zajęć  dorośli 
i  dzieci  starali  się  pomagać  per
sonelowi  w  pracy.  Dla  na jmłod
szych  zostanie  na jp rawdopodob
niej  u rządzone  przedszkole,  a  tea
try  p roponu ją  da rmowe  przedsta
wienia  dla  dzieci. 

Uchodźcy  będą  przebywać 
w  Ustroniu  co  na jmniej  6  miesię
cy. GU  będzie  starała  się  towarzy
szyć  im  w  pobycie. 

(WS) 

ŚWIĘTO  SZKOŁ Y 
Pisaliśmy  już  o  tym,  że od  1 września  filia  L O  im.  Kopern ika 

w  Ustroniu  ma  własny  budynek  szkolny  mieszczący  się  przy 
Rynku.  Dawna  szkoła  podstawowa,  w  której  później  mieściło 
się Schronisko  Młodzieżowe,  po  wykonaniu  niezbędnych  remo
ntów,  znowu  służy  młodzieży  j ako  liceum.  Przypomni jmy 
jeszcze,  że  stało  się  to  możliwe  dzięki  kredytom  Urzędu  Miasta, 
za  które  przeprowadzono  remont. 

W  czwartek  22  października  odbyło  się  Święto  Szkoły 
połączone  z uroczystym  przekazaniem  budynku  do  użytku.  Na 
uroczystość  przybyli  zaproszeni  goście,  a  wśród  nich  burmistrz 
Kazimierz  Hanus,  skarbnik  miasta  Teresa  PolBłachut,  pro
boszcz  paraf ii  katol ickiej  Leopold  Zielasko  i proboszcz  paraf ii 
ewangelickiej  Henryk  Czembor  oraz  kura tor  oświaty  Aleksand
ra  Bargieł.  Dz iękując  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do 
uruchomienia  szkoły  dyrektorka  filii   Hal ina  Prochaczek  prosiła 
również  o  dalszą  pamięć  i  pomoc.  Swe  zadowolenie  z  otwarcia 
placówki  wyraziła  kurator  oświaty  A.  Bargieł.  Burmistrz 
K .  Hanus  przedstawił  się  j ako  absolwent  z  roku  1951  szkoły 
podstawowej  w  Rynku,  podkreślił  jednak,  że  podczas  remontu 
był jedynie  kibicem,  a  cały  splendor  należy  się  byłemu  burmist
rzowi Andrzejowi  Georgowi.  Wystąpił  również dyrektor  L O  im. 
Kopern ika  Kazimierz  Kabiesz.  który  przypomniał  rok  1986, 
gdy  to  rodziła  się  idea  filii   l iceum  w Ustroniu.  Powiedział  m.  in.: 

,.Pierwsze  sugestie  o  powołaniu  średniej  szkoły  ogólnokształ
cącej  w  Ustroniu  zostały  zgłoszone  pod  koniec  1986  roku  na 
jednym  z zebrań  POP  przy  Urzędzie  Miejskim.  Dzięki  staraniom 
ówczesnego  Naczelnika  Miasta  Ustronia  mgr  inż.  Benedykta 
Siekierki,  Inspektora  Oświaty  i  Wychowania  dr  Pawła  Brody 
oraz  pierwszego  sekretarza  PZPR  mgr  Bronisława  Brandysa 
pomysł  zaczął  się  urzeczywistniać.  Na  początku  roku  szkolnego 
87/88  w  szkołach  podstawowych  Ustronia  oraz  najbliższych 
okolic  dokonano  sondy,  ile młodzieży  wybiera  się  do  LO  o  profilu 
podstawowym.  Okazało  się,  że  chętnych  takich  jest  42.  Wniosek 
władz  miasta  do  Kuratorium  Oświaty  i  wychowania  w  Biel
skuBiałej  o  powołanie  filii   LO  im.  Kopernika  został  zaakcep
towany  w  marcu  1988  roku.  Wybór  Liceum  im.  Kopernika 
w  Cieszynie  jako  placówki  macierzystej  też  nie  był  przypadkowy. 
Jednym  z  czynników  który  o  tym  zadecydował,  było  to,  że  troje 
nauczycieli  mieszkało  w  Ustroniu  i mogli  oni  uczyć  w  pierwszej 
klasie.  Filia  została  powołana.  25  maja  1988  decyzję  zaakcep
towano  na  specjalnym  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  LO  im. 
Kopernika." 

O  wspóczesności  czyli  o  potrzebach  szkoły  mówił  przewod
niczący  Komi te tu  Rodzicielskiego  Włodzimierz  Chmielewski. 
W  szczególności  adresował  swe  uwagi  do  obecnych  na  sali 
przedstawicieli  Kura to r ium  Oświaty. 

Wystąpi li  również  uczniowie  prezentu jąc  zaproszonym  goś
ciom,  nauczycielom  i  kolegom  swój  program  kabaretowy. 

(WS) 

Z J A Z

M E D Y K Ó
Przyzwyczail iśmy  się  do  lekarza  zakładowego  j ako  do  tego,  co 
daje  zwolnienia  albo  wysyła  na  rentę.  I  na  tym  koniec. 
Tymczasem  lekarz  może  —  i  powinien  —  pełnić  również  inne 
zajęcia.  Jaką  ma  więc  pełnić  rolę?  Jakie  zadania? 
Nad  tymi  i  wieloma  innymi  problemami  medycyny  pracy 
deba towano  na  VI I  K ra jowym  Zjeździe  Polskiego  Towarzyst
wa  Medycyny  Pracy.  Zjazd  ten  odbył  się  w  Ustroniu  w  Szpitalu 
Uzdrowiskowym  w  dniach  1517  października.  Honorowym 
pat ronem  owego  Zjazdu  był  Prezydent  RP.  Lech  Wałęsa. 
Referaty  obejmowały  różnorodne  tematy.  Choroby  typowo 
zawodowe,  powstające w zakładach  pracy  lecz za  zawodowe  nie 
uznawane.  Zmiany  s t ruk tur  działania  placówek  opieki  medycz
nej  w  przemyśle,  rola  lekarza  j ako  prof i laktyka  w  zakładach. 
Oto  zaledwie  cząstka  poruszanych  problemów.  Myli łb y  się  ten, 
k to  sądzi,  że  na  rozmowach  się  skończyło.  Ponad  30  (słownie; 
trzydzieści!)  firm  prywatnych  i  państwowych  zorganizowało 
wystawę  promocy jną.  Nie  była  to  wystawa  handlowa,  lecz 
promocy jno  —  in formacyjna.  Sprzęt  był  wprost  światowej 
jakości  i  różnorodny.  F i rma  z  Zabrza  „ M E D I C O M "  spec
jal izowała  się  w  aparaturze  kardiologicznej. 
F i rma  „ K O D A K "  prezentowała  sprzęt  laboratory jny. 
Przy  każdym  stoisku  przedstawiciel  danej  firmy  chętnie  udzielał 
fachowej informacj i.  Byłem  na  wystawie  i rozmawiałem  z  uczes
tnikami  Z jazdu.  Za imponował  mi  rozmach  i  powaga  z  jaką 
po t rak towano  problemy  medycyny  w  pracy.  Sprawiło  mi  to 
również  przyjemność.  Przecież  nie  zawsze  chodzimy  do  lekarza 
po  zwolnienia.  Czasami  potrzebujemy  także  porady,  pociesze
nia.  Świadomość,  że  będziemy  mogli  ją  otrzymać  jest  równie 
ważna  jak  krople  lub  tabletki. 

(M.P.) 

Poseł  K.  Wil k  woli  jednak  swoją  gazetę  partyjną... 
Fot.  W.  Suchta 



Fot.  F.  Bojda 

W  dniach  od  16 do  18  paź
dziernika  1992 r. w salach  Biu
ra  Wystaw  Artystycznych 
w  BielskuBiałej  odbyły  się 
Międzynarodowe  Targi  Tury
styczne  B E S K I D Y  '92  r. 
Impreza  służyła  nawiązaniu 
profesjonalnych  kontaktów 
między  biurami  podróży  a  ho
telarzami,  przewoźnikami, 
producentami  sprzętu  sporto
woturystycznego  itp.  Wśród 
54  wystawców,  okazałe  stois
ko  miało  miasto  Ustroń.  Sta
raniem  Towarzystwa  Rozwo
ju  Turystyki  w  Ustroniu 
„Miasto  Uzdrowisko  Ustroń 
—  gmina  2000"  wykupiono 
dwa  boksy  na  ekspozycję  ma
teriałów  reklamowych  i  kom 
puterowego  systemu  informa
cji  turystycznohotelarskiej, 
opracowanego  na zlecenie  To
warzystwa  przez  firmę  Syste
my  Komputerowe  dr  inż.  Zb. 

Główka  z  BielskaBiałej. 
Z  miasta  uzdrowiska  Ustroń 
własne  stoiska  miały  domy 
wczasowe  „Jaskółka"  z  Za
wodzia  i „Barbara"  z  Jaszow
ca. 
Targi  wizytował  Wiceprezes 
Urzędu  Kultury  Fizycznej 
i  Turystyki  Marek  Paszucha 
wypowiadając pochlebne  oce
ny  pod  adresem  organizato
rów  i wystawców.  Uczestnicy 
targów  i  zaproszeni  goście 
udali  się w sobotę  na  wyciecz
kę  objazdową  przez  Szczyrk, 
Wisłę  do  Ustronia,  gdzie  naj
bardziej  do  gustu  przypadł  im 
kompleks  hotelarskogastro
nomiczny  Marabu  Pana  Ada
ma  Jurasza,  hotel  Aleksado 
oraz  obiad  w  Hotelu  „Muf 
lon"  na  Zawodziu.  Efektem 
działań  Towarzystwa  w  czasie 
targów,  było wręczenie 24  biu
rom  podróży  z k ra ju,  komple

ksowej  oferty  cenowej  hote
li , domów  wczasowych  i  pens
jonatów  wraz  z  cenami  na 
inne  usługi  turystyczne  takie 
jak  kursy  narciarskie,  kuligi 
itp. 

Już  dzisiaj  można  powie
dzieć,  że  promocja  Ustronia, 
kolejno  na  EXPO  '92  w  Sewi
lii , Tour  Salon  '92 w  Poznaniu 

i  targach  Beskidy  '92  w  Biel
skuBiałej,  przynosi  dobre 
wyniki ,  skoro  nie  ma  już 
miejsc  wolnych  w  hotelach, 
domach  wczasowych  Ustro
nia  w  okresie  świąt,  ferii. 
Pozostały  jeszcze  wolne  miej
sca  do  obsadzenia  w  okresie 
wiosny. 

Andrzej   Georg 

I  kto  kogo  rozpija? 
Dużo  mówi  się  i pisze  o  pijaństwie.  Że  piją  wszyscy,  że  nawet 
młodzież  i  dzieci.  Tylko  kto  im  daje  pieniądze  i  ten  alkohol 
sprzedaje?  Ale  dzisiaj  nie  o  tym. 

Rozmawiałem  na  ten  temat  z jednym  znajomym.  To  taki  miły, 
starszy  pan.  Przyznał  mi  rację,  ale  potem  uśmiechnął  się  i  mówi. 
—  Opowiem  ci  o jednym  zdarzeniu,  które  miało  miejsce  dawno 
temu,  jeszcze  w  latach  piędziesiątych. 
—  Też  na  temat  pijaństwa? 
—  Tak.  Tak  było  naprawdę.  Był  sobie  pewien  gościu.  Miły, 
wstydliwy  i nigdy  nie  pił. 
—  Czyli  taki  abstynent? 
—  Dokładnie  tak.  Pewnego  dnia  kupił  sobie  konia.  Jakież  było 
jego  zdziwienie,  gdy  koń  stawał  przy  każdej  gospodzie  nie  chcąc 
dalej  jechać.  Dopiero  gdy  facet  wstąpił  do  gospody  i  wyszedł  po 
chwili,  dopiero  wtedy  koń  ruszał  dalej.  Tak  byl  nauczony.  Po 
kilkunastu  razach  postanowił,  że  skoro  wchodzi  do gospody  to  się 
czegoś  napije.  Najpierw  była  herbata  lub  oranżada.  Gdy  raptem 
było  ciepło,  napił  się  w końcu  piwa.  I  to  mu  zasmakowało!  Od  tej 
pory  często  wstępował  na piwo,  a potem  to  i koledzy  i wódka.  Sam 
wiesz jak  to dalej  bywa.  A  teraz  mi powiedz.  Kto  go  nauczył  picia? 
Koń!  Zwykły  koń  nauczył  picia  człowieka.  Sam  więc  widzisz,  że 
pijaństwo  to  bardzo  złożony  problem. 
—  Oj,  to  prawda.  Bardzo  złożony  problem. 
Odpowiedziałem  śmiejąc  się  w głos.  A  Wy  jak  uważacie!? 

Marek  Piwocha 

MNIEJ  KONI 
Spada  pogłowie  zwierząt  hodo

wlanych  w  Ustroniu.  Na jbardz iej 
owiec,  których  jeszcze  w  1978  r. 
było  2483.  W  1992  roku  jest  ich 

już  ty lko  900.  Mniej  jest  również 
t rzody  chlewnej  (1978  —  1218, 
1992  —  700)  i  koni  (1978  —  76, 
1992  —  45).  Na  stałym  poziomie 
u t rzymuje  się  jedynie  pogłowie 
bydła  (1978  —  1380,  1992 
—  1300). 

T R O S  E K O 
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Polski  Klub  Ekologiczny  —  Koło  w  Ustroniu  działające  od 
roku  1984  r.  przypomina  swoim  członkom  i  sympatykom,  że 
spotkania  odbywają  się  w  każdą  pierwszą  środę  miesiąca 
o  godz.  17  w  Urzędzie  Miejskim.  W  dniu  7  października 
omówiono  między  innymi  zagrożenia  ekologiczne,  które  poja
wił y  się w czasie  tegorocznego  upalnego  i bezdeszczowego  lata. 

Stwierdzono, że jednym z większych  problemów jest  utrzyma
nie  właściwej  czystości  wody  w  basenie  kąpielowym  przy  ul. 
Grażyńskiego.  Do  niecki  basenowej  dopływa  woda  z  rzeki 
Wisły praktycznie  bez uzdatniania.  Dezynfekcja  przeprowadzo
na  jest  związkami  chloru. 

Aby  basen  kąpielowy  stał  się  wizytówką  naszego  miasta, 
konieczna  jest  jego  gruntowna  modernizacja  w  zakresie: 
—  oczyszczanie  wody  zasilającej, 
—  rozwiązanie  problemu  czyszczenia  basenu  i spustu  wody  do 
Wisły, 
—  ewentualnego  wyłożenia  niecki  basenowej  folią, 
—  remontu  i  przebudowy  zaplecza. 

PKE  zdaje sobie  sprawę,  że obecnie  brakuje pieniędzy  na  ten 
cel. Apelujemy jednak  do  władz  miasta  o  ujęcie w  przyszłorocz
nym  budżecie  środków  na  rozpoczęcie  modernizacji  basenu. 
W  pierwszej  kolejności  można  wykonać  prace  przygotowawcze 
(inwentaryzacja  stanu  istniejącego,  opracowanie  założeń  i  pro
jektów  technicznych  modernizacji)  oraz  niezbędne  obecnie 
prace  remontowe.  Nie  wyobrażamy  sobie  przyszłości  naszego 
miasta  bez  czystego  basenu.  PKE  Koło w Ustroniu 

G
W  dniu  7  listopada  już  po  raz  trzeci  odbędzie  się  w  naszym 
mieście  BIEG  LEGIONÓW.  Na  trasie  wiodącej  bulwarami 
nadwiślańskimi  v;>startować  może  każdy,  kto  ukończył  16  rok 
życia,  posiada  zgodę  lekarza  na  start,  a  także  uiści  opłatę 
skarbową  w  wysokości  20.000  zł.  Z  opłaty  zwolniona  jest 
młodzież  szkolna  i  emeryci.  Udział  w  biegu  należy  zgłosić 
w  wydziale  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji  UM ,  Rynek  1,  tel. 
3571  lub  na  miejscu  startu  na  godzinę  przed  rozpoczęciem 
zawodów.  Bieg  rozgrywany  jest  w  klasyfikacji  generalnej  męż
czyzn  i kobiet  oraz w  11 grupach  wiekowych.  Start  o godz.  10.00 
koło  basenu  kąpielowego. 



Ogłoszenia  drobne 

Wideo  rejestracja.  Tel.  2544. 

Sprzedam  motor  ETZ150,  stan 
bardzo  dobry.  Tel.  2498. 

Aparaty  słuchowe  „S IEMENS" 
—  Cieszyn,  Mennicza  42a,  wto
rki ,  ś r o d y—  15.15  17.15. 

Udzielam  dzieciom  lekcji  języka 
niemieckiego.  Tel.  3471  wieczo
rem. 

Kupię  działkę  budowlaną 
w  Ustroniu.  Tel.  2711. 

Sprzedam  komplet  wypoczynko
wy  ze  stolikiem.  Tel.  2698  po 
godz.  16.00. 

Poszukuję  wspólniczki  do  otwar
cia  biura.  Wiadomość:  Ustroń  ul. 
Myśliwska  13. 

Indywidualne  wyjazdy  do  Belgii 
po samochody  uszkodzone z moż
liwością  naprawy  w  kraju: 
Ustroń,  tel.  3704  wieczorem. 

WYJAZDOW A  POMOC  WETERYNARYJN A 

O S
Wystawy: 
Malarstw o  Elżbiety  Szołomiak 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa,  ul.  Hutnicza 
czynne:  od  poniedziałku  do  soboty  w  godz.  9.00—13.00 
we  wtorki  od  9.00—16.00 

Imprezy  kulturalne: 
4.XI.92  godz.  18.00  —  „Autokare m  po  kraj u  i  Europie" 

prelekcja  ustrońskiego  koła  PTTK  —  Czytelnia  Biblioteki 
Miejskiej. 

Imprezy  sportowe: 
7.XI.92  godz.  10.00  —  II I   BIEG  LEGIONÓ W 

Start  i  Meta  —  Bulwary  Nadwiślańskie 
(k/  basenu  kąpielowego 

REPERTUAR  KIIMA  UCIECHA 
da ta  t y tu ł  godz. 

2—3.11  SYRENY  17.00  i  19.00 

4—5.11  KSIĄŻĘ PRZYPŁYWÓW  17.00  i  19.00 

6.11  KOSIARZ UMYSŁÓW  17.00  i  19.00 

7—8.11  SYPIAJĄC Z WROGIEM  17.00  i  19.00 

Obowiązkowe  szczepienia 
Przychodn ia  R e j o n o wa  w  U s t r o n iu  i n f o r m u je  o  o b o w i ą z ku 
szczepienia  młodz ieży: 
—  z  roczn ika  1972  w  dn iu  5.11.  br  (czwar tek)  szczepienie 

przeciw  tężcowi  w  godz.  od  13.00—16.00 
—  z  roczn ika  1973  w  dn iu  5.11.  br  (czwar tek)  szczepienie 

przeciw  tężcowi  z  błonnicą  w  godz.  od  13.00—16.00 

—  z  roczn ika  1974  w  dn iu  3.11.  br  (w to rek)  szczepienie  prób 
tuberkulinowyc h  przeciw  gruźlicy  godz.  od  13.00—16.00 

Szczepienia  odbędą  się  w  P rzychodni  R e j o n o w ej  (I  p.). 

Gdz i e  t o  jest ? 
G r a f i ka  zamieszczona  w  Gazec ie  Us t rońsk iej  nr  20  prze

s tawia ła  miejsce  na  Równ icy  „ P r zy  k a m i e n i u ",  gdzie  o d b y w a ją 
się  n a b o ż e ń s t wa  ewangel ick ie.  N a g r o dę  o t r z y m u je  R u d o lf 
Herzyk  z  U s t r o n i a,  ul.  W o d na  9.  Z a p r a s z a my  do  redakc j i. 

O to  ko le jna  g ra f i ka  —  z a g a d k a.  Na  odpow iedzi  czekamy  do 
10  l i s topada.  N a g r o dę  f u n d u je  „Ga le r ia  na  G o j a c h"  B.  Heczk i. 

CZY E Ż Ł A
e m u a a
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PODZIĘKO  W A NI A 

H U R T O W N IA 

USTROŃ,  ul.  O G R O D O W A 
zaprasza  odbiorców  hurtowych  i 

7  tel.  3537 
detalicznych 

P R O P O N U J E M Y U I 
M E N T I J

lek.  wet.  D.  i M .  Kostka 
poniedziałek  —  piątek  po  godz.  15.00 

sobota,  niedziela  —  całą  dobę 
Ustroń—Nierodzim,  ul.  Bładnicka  10,  tel.  3731 

CZYNNA :  CODZIENNIE  8.00—16.00 
W  SOBOT Y  8.00—13.00 

Muzeum  Hutnictwu  i Kuźnictwa  dziękuje  wszystkim,  którzy  przy  okazji 
wystawy  dożynkowej  pt.  ,,Ustrońscy  rzemieślnicy"  przekazali  dary  do 
Muzeum,  a przede  wszystkim: 

—  panu  Romanowi  Kubali    właścicielowi  firmy  ,, Wytwarzanie  z  two
rzyw  sztucznych  i  ślusarstwo",  który  sjinansowal  zakup  szampana  na 
wernisaż  wystawy, 

panom  Władysławowi  i Jarosławowi  Kusiom  —  właścicielom  zakładu 
tapicerskiego,  którzy  przekazali  wykonany  w zakładzie  fotel, 

—  pani  Barbarze  Majętny  —  właścicielce  pracowni  artystycznego 
zdobienia  porcelany  —  która  przekazała  porcelanową filiżankę  z  podstawką 
ręcznie  malowaną, 

panu  Tadeuszowi  Szwarcowi  właścicielowi  zakładu  szklarskiego, 
który  darował  po  wystawie  piękne,  złocone  lustro. 

Muzeum  dziękuje  ponadto  następującym  zakładom:  Michałowi  Bożkowi, 
,,Mokate"  i  PSS  ..Społem"  za  darowane  napoje  i  wyroby  spożywcze. 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ustroniu  serdecznie  dziękuje 
wszystkim  ofiarodawcom  odzieży  przekazanej  dla  potrzebujących. 

Tylko  dla  turystów  u  kaskach...'.' 



25 września w Szpitalu  Reu
matologicznym  odbyło  się 
spotkanie  z  posłem,  prezesem 
Unii  Demokratycznej  Janu
szem  KorwinemMikke .  Przed 
spotkaniem  poprosiłem  go 
o  krótką  rozmowę: 

Czy  był  pan  już  w  Ustroniu? 
W  Ustroniu  jestem  pierwszy 
raz. 

Jakie  pan  odniósł  wrażenia? 
Słońce,  ładnie,  szpital,  w  któ
rym  mam  wykład,  a  który  się 
będzie  walił  za  parę  lat.  Mam 
nadzieję, że do  tego czasu  służ
ba zdrowia  zostanie  sprywaty
zowana,  a właściciel  prywatny 
zadba  o  to,  by się  to  nie  zwali
ło  na  głowy.  Jak  to jest  państ
wowe,  to najwyżej zmienią  dy
rektora,  jak  prywatne  —  bę
dzie  płacił  odszkodowania. 

A  pierwsze  wrażenie  przy 
wjeździe  do  Ustronia? 

Jest porządek. Jest w czołówce 
jeżeli  idzie  o  porządek.  Wyra
źnie  daje  się  to  zauważyć. 
Oczywiście  czym  innym  jest 
przejazd  kolejowy  we  włada
niu  molocha  pod  nazwą  PKP. 

Po tych  kilk u  uwagach, z se
kundową  wręcz  punktualnoś
cią,  pan  poseł  wkroczył  na 
salę.  Poniżej  niektóre  fragme
nty  z  półtoragodzinnego  wy
stępu  prezesa  UPR: 
  Jesteśmy  partią  konserwa

tywną,  liberalną.  Dbamy  o  za
chowanie  normalnych  praw, 
a  nie  praw  człowieka,  dbamy 
o  sprawiedliwość  zwyczajną, 
a  nie  społeczną,  dbamy  o  to, 
żeby  panował  porządek  nor
malny,  a  nie  bałagan,  krótko 
mówiąc, jesteśmy  typową  par
tią  prawicy.  Wyznajemy  pew
ne zasady. Jakie? Przede  wszy
stkim  wolność  człowieka. 
Człowiek  jest  wolny,  gdy  sam 
za  siebie  płaci.  Jesteśmy  taką 
partią,  którą  w Ameryce  moż
na  by  uważać  za  prawe  skrzy
dło partii  republikańskiej,  tzn. 
tacy,  którzy  głosowaliby  na 
Regana.  Bush  jest  podejrza
nym  lewakiem.  W  naszej  czę
ści  Europy  podobnych  do  nas 
partii  nie  widzimy.  Szczerze 
mówiąc  jesteśmy  pionierami. 
Czego chcemy.  Przede  wszyst
kim  normalności.  Stefan  Ki 
sielewski,  nasz  założyciel,  za
wsze  mówił,  że  naszym  celem 
jest  normalność,  że  chcemy 
żyć  w  normalnym  kraju.  Spy
tał  kiedyś,  czy  normalność 
może  być  programem  polity
cznym.  No  więc  może  być,  bo 
jak  się żyje w kraju  nienormal
nym,  to  normalność  jest  pro
gramem  politycznym.  Jak 
chcemy  wprowadzić  tę  nor
malność?  No  więc  nie  jest  to 
tak  skomplikowane  —  trzeba 
tylko  chcieć.  Dlaczego  ludzie 
nie  chcą?  Ano  nie  chcą  bo 

mają  w  tym  interes.  Wszyscy 
którzy  są  u  władzy  mają  in
teres,  by  prawa  były  niejasne. 
Jak  są  niejasne  to  można 
kraść,  łatwo  obejść  prawo. 
M y  mówimy  krótko:  silna  ar
mia,  proste  prawa,  mniej  po
datków  itd. 
  Chcemy  robić  prywatyzac

j ę  i  reprywatyzację  ale  w  spo
sób  uczciwy.  Mówimy  jasno 
i  zdecydowanie,  że  nie  odda
my  tym,  którzy  stracili,  więcej 

tego  co  pobiera  podatki,  tego 
co  je  dzieli,  Komitet  Ekono
miczny  Rady  Ministrów,  Mi 
nisterstwo  Edukacji  Narodo
wej,  inspektorat,  kurator ium 
i  dopiero  na  końcu  pieniądze 
trafiają  do  szkół.  Jest  rzeczą 
zupełnie  oczywistą,  że  gdy
bym  ja  płacił  bezpośrednio 
nauczycielowi,  to  byłoby  to 
tańsze,  a  nie  droższe  i  niech 
komuna  nie  kłamie.  Komunę 
rozumiem  szeroko. 

niż  im  się  należy.  Wręcz  prze
ciwnie,  uważamy,  że jeżeli  Po
lska  straciła  40%  swego  mają
tku  narodowego,  to  ci  którzy 
mieli  swoją  własność,  też  po
winni  stracić  40%.  Wszyscy 
utraciliśmy  korzyści,  wszyscy 
byliśmy  okradani  przez  ko
munizm,  więc  dlaczego  odda
wać  tylko  właścicielom? 
  Ten  kraj  się  rozwija  lepiej 

w którym jest więcej  kapitaliz
mu.  Ludzie  uciekają  z  Polski 
do  Ameryki,  bo  w  Ameryce 
jest  30%  socjalizmu,  a  w  Po
lsce  80%.  Jeżeli  w  Polsce  bę
dzie  mniej  socjalizmu  niż 
w  Ameryce,  to  ludzie  zaczną 
wracać  z  Ameryki  do  Polski. 
Taka  jest  normalna  kolej  rze
czy.  Murzyni  uciekali  z  Moza
mbiku,  który  budował  socja
lizm,  do  RPA.  No  niby  tam 
była  dyskryminacja  i  aparthe
id,  ale  oni  uciekali  z  Mozam
biku  do  RPA,  a  nie z  RPA  do 
Mozambiku.  Jakoś  tak  dziw
nie  się  składało. 
  Kiedyś sobie obliczyłem,  że 

za  pieniądze,  które  idą  do 
szkoły,  możnaby  zrobić  pię
cioosobowe  grupy  nauczycie
lem we własnym  domu  i otrzy
mać  wykształcenie  takie,  o  ja
kim  nikt  nie  śnił.  Obecnie, 
jeżeli  posyłam  dziecko  do 
szkoły,  to  szkoła  nie  jest  za 
darmo.  Ona  żyje z  podatków. 
Muszę  z  podatku  utrzymać 

  Rząd  pana  Olszewskiego, 
był  rządem  ludzi  pełnych  jak 
najlepszej  woli,  ale  mający 
o  gospodarce  pojęcie,  najdeli
katniej  mówiąc  średnie.  Pan 
Olszewski  jest  człowiekiem 
bardzo  zacnym,  doskonałym 
kandydatem  na  prezydenta, 
natomiast  na  premiera  się  nie 
nadawał.  Jako  prezydent  był
by  wspaniały  —  ta  postura, 
rozważny,  znakomicie  mó
wiący,  no...,  wspaniały  kan
dydat  na  prezydenta.  Myśmy 
go  zmarnowali.  To  jest  stras
zne  jak  się  w  Polsce  marnuje 
ludzi.  Pan  Wałęsa  twierdzi,  że 
chciałby  być  premierem,  bo 
on  się kisi,  nie może  nic  zrobić 
jako  prezydent  i  musi  zajmo
wać się wygłaszaniem  przemó
wień,  co,  mówiąc  między  na
mi,  robi  średnio. 
  Pan  Urban,  chcę  to  powie

dzieć  jasno,  jest  człowiekiem 
0  wysokiej  inteligencji,  czło
wiekiem  dowcipnym  w  piśmie 
1  radzę  bardzo  starannie  czy
tać analizy  Urbana,  natomiast 
nie zwracać  uwagi  na jego  jad, 
na  jego  maniery.  On  jest  po 
prostu  obrzydliwy  z  natury. 
Takie ma  upodobania.  Gdyby 
państwo  zobaczyli  jakie  on 
lubi  dziewczyny,  to  zrozumie
libyście  dlaczego  taki  jest. 
  Byłem  wiceprzewodniczą

cym  komisji  do  spraw  małej 
konstytucji  i  złożyłem  rezy

gnację  z  tej  zaszczytnej  funk
cji ,  po  następującym  incyden
cie.  Któregoś  dnia  stwierdzi
łem,  jako  wiceprzewoniczący, 
że od  pół godziny  trwa  dysku
sja  na  temat  tego,  czy  premier 
ma  prawo  odwołać  ministra 
po  porozumieniu  z  prezyden
tem,  czy  w  porozumieniu 
z  prezydentem.  Przerwałem 
dyskusję  i  powiedziałem: 
„Wielce  czcigodni  koledzy, 
mam  następującą  propozycję: 
Najpierw  ustalamy  o  co  nam 
chodzi  merytorycznie,  a  po
tem  kłóćmy  się o  słormułowa
nia.  Są  trzy  możliwości  —  al
bo  premier  desygnuje  kandy
data  na  ministra  i  prezydent 
może  go  przyjąć  albo  nie. 
W  tym  układzie  prezydent 
i  premier  mają  taką  samą  siłę 
głosu.  Druga  możliwość,  że 
premier  mianuje  ministra 
a  prezydent  musi  podpisać. 
Wreszcie  jest  możliwość  trze
cia, że zostawiamy  to  niejasne, 
nieodpowiedzialne  i niech  pre
zydent  i premier  kłócą  się  przy 
każdej okazji  a cały  kraj  niech 
się  trzęsie.  Żądam  głosowania 
nad  tą  sprawą."  Otóż  więk
szością  jednego  głosu  udało 
się  doprowadzić  do  głosowa
nia.  Za  możliwością  pierwszą 
opowiedział  się  jeden,  a  za 
drugą  czterech  posłów.  Aż  sie
demnastu  opowiedziało  się  za 
tym,  że jest  to  niejasne  i  niech 
się  kłócą.  Uznałem,  że  jest  to 
sabotaż  konstytucji.  Jeżeli  ro
botnik  tak  zrobi  dwa  wałki 
zębate,  że  one  się  z  sobą  nie 
zakładają,  to  się  go  wywala 
z  pracy  za  niszczenie  materia
łu.  Jeżeli  inżynier  coś  takiego 
zrobi,  to się go wywala  z  pracy 
za  nieudolność.  Jeżeli  poseł 
coś  takiego  robi  na  skompli
kowanym  mechaniźmie  jakim 
jest  państwo,  to  on  jest  wielki 
polityk,  bo  coś  tam  chce  dla 
swojej partii  załatwić. Ja  chro
molę  takie podejście  i nie  będę 
przewodniczył  takiemu  zgro
madzeniu. 

  Pan  prezydent  ma  rozmaite 
pomysły  lepsze  czy  gorsze. 
Radzę  bardzo  uważnie  śledzić 
poczynania  pana  prezydenta, 
które  są  niejednokrotnie  bar
dzo  celne  i słuszne.  Natomiast 
jeżeli  ktoś  słucha  tego  co  pan 
prezydent  mówi,  to  sam  sobi 
jest  winien.  U  pana  prezyden
ta  słowa  służą  do  zamaskowa
nia  tego,  co  on  chce  zrobić. 
Niestety  taki  to  już  człowiek. 
On  tak  sobie mówi,  bo  uważa, 
że  to  się  należy  słuchaczom. 
  Rzecz  nie  w  tym,  że  partii 

jest  za  dużo,  tylko  w  tym,  że 
partie  są  dziwaczne. 

Notował  i  zdjęcie: 
Wojsław  Suchta 
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Cukrowni k  Chybie  —  Kuźnia 
1:1  (0:0) 
Wyrównane  spotkanie  z  lekką 
p r z e w a gą  g o s p o d a r z y.  K u ź

nia grała  defensywnie, ale  gro
źnie  kont ra takowała.  Bramkę 
dla  Kuźni  zdobył  bezpośred
nio  z  rzutu  rożnego  Haratyk. 

Kuźni a —  Jasienica  1 : 1 ( 1 : 0) 
Mim o  fatalnej  pogody  pi łka
rze  obu  drużyn  stworzyli  cie
kawe  widowisko.  W  pierwszej 

połowie  optyczną  przewagę 
posiadali  pi łkarze  Kuźni,  co 
udokumentowali  bramką 
zdobytą  przez  Matuszka. 
Druga  połowa  to  już  wyraźna 
przewaga  gospodarzy,  którzy 
zaprzepaścili  kilk a  dosko
nałych  okazji  do  zdobycia 
b r a m e k.  J e d na  z  n iew ie lu  akc ji 

ofensywnych  Jasienicy  została 
zat rzymana,  ale  sędzia  ocenił 
to  j ako  faul  na  polu  karnym. 
Jasienica  wyrównała.  W  osta
tnich  minutach  Kuźnia  ruszy
ła  do  zdecydowanego  a taku, 
ale zawodn ikom  po  prostu  za
brakło  skuteczności. 

Józef  Cieślar 

17 października  w  sali  gi
mnastycznej  SP2  odbył 
się  otwar ty  turniej  tenisa 
stołowego.  M im o  niewie
lkiej  frekwencji  p ingpon
giści  walczyli  do  ostatniej 
piłeczki.  Naj lepszym 
okazał  się  Wojciech  Bys
ko,  drugi  był  Kazimierz 
Heczko, a  trzeci  Zbigniew 
Hołubowicz.  Organizator 
imprezy:  T RS  „Si ła"  ufu
ndował  dla  najlepszych 
at rakcyjne  nagrody. 

(WS) 

%f 

Nowo  otwart a  wypożyczalnia  kaset  wideo 

I I  serdecznie  zaprasza 

. a

Roztomily  Jyndrysie! 
W pierwszych  słowach mojigo listu dzięnkujym  Wóm, żeście sie 

o mnie  mortwili  i rozmyślali  co sie zymnąm  robi, że  nie dowóm 
znaku  życia  i nie piszym  do  Was.Zaroz  sie  Wóm  wytlumaczym. 
Jyndrys  jeszcze  lońskiego  roku prawił,  że  dobrze  bydzie  oprócz 
francuzkiego  jynzyka,  uczyć hamerykańskiego.  Latem  mo wrócić 
taki jeden  z Hameryki  i napewno bydzie  ehcioł w Ustroniu nowe 
porządki  zza  łoceanu  skludzić. 
Jo,  se  to  wziena  do  serca  i  kupilach  u  ,,Hanusa  w  księgarni", 
kiąnżke  z  kasetami  „Myślyni  po  hamerykańsku  ". 
Uczyłach  sie  intynzywnie  roz  z  ksiąnżki  roz  z  kasety.  Aji  przy 
kopaniu  miałach  lolkmena  na  luszach. 
Ludziska  za  mojimi plecami  mówili,  że  Stecki  isto już  długo nie 
bydzie,bo  zamoc  clziwoczy,  i zaczyno  już  sama  do siebie  godać. 

Łonuilo  by  mi  to  na  dobre  wyszło,  bo  jak  Hamerykanin 
przyjechol,  to prawie  zwolnił  się  stołek  fojta,  a  on sie  do niego 
przymierzoł,  a jo  sie szykowała,  że bydym  wyjaśniać naszym,  jak 
mająm  pojmować  ty  hamerykański  zarząndzynia. 
Ale lón ci nóm naroz zrezygnowoł,  bo jisto  nie wiedziol, że  bydzie 
miol  takąm  szumnąm  i szykownąm  tlumoczke,  jak  jo! 
Teraz mi jyno  przyszło  korepetycyje  Iudzielać.  ,,Naczelny  Gaze
ty" już  taki  logloszyni  szykuje. 

... a tyn  Pón Fojt zapowiedzioł  zmiany  w Ustroniu  ewolucyjne, 
zrozumiałe  u naszym cieszyńskimjynzyku  i juchy  ci dómnie ni mo. 
Nó  cóż,  bydymy  go  słuchać  i mu  pómogać,  a jo  za  to  rynczym 
z całym  Zawodziem! 

Stecka  ze  Zawodzio 

Jak  to  bydziecie  czytać,  to  se  isto,  Jyndrysie,  pomyślicie,  że 
Hanka  ni mo  nic dóma  do roboty,  bo fort  Wóm  zawraco  glowe 
swojim pisaniym.  Nó bo już  dwa tydnie  tymu  żech do  Was pisała, 
a teraz zaś piszym,  tak że nimożecie nastarczyć  z  łodpisowaniym. 

Napiszcie.  Jyndrysie,  co tam na gminie nowego, jako  sie też  tyn 
nowy fojt  sprawuje. Ciekawe,  że jak  w Ustroniu nowy fojt  nastoł, 
tóż  zaroz  śniyg  napadoł,  isto  tymu,  coby  przikryć,  kaj  je  jaki 
mar as, coby sie fojt  zaroz na poczóntku  za fest  nie wystraszył.  Po 
prowdzie  to tyn śniyg hónym stajał, nó ale zima niedaleko,  tóż zaś 
nowy  nap adze. 

Na polu już je  coroz zimnij,  tóż se siedzym  dóma  i piszym.  Ale 
już  kóńczym,  cobyście  mogli pryndko  łodpisać. 

Hanka  z  Manhattanu 

Poziomo:  1)  „szermierka  na  pięści"  4)  kupa  siana  6)  przy 
adresie  8)  „s łowik "  z  Pragi  9)  cięta  lub  kłuta  10)  kąsek  dla 
dzięcioła  11)  rodzina  lutn ików  włoskich  12)  sielanka,  dobry 
nast rój  13) kłębiasta  na  niebie  14) milczą,  gdy  dusza  śpiewa  15) 
ludowy  taniec  rosyjski  16) margrab ia,  wróg  Mieszka  1 17)  rodz. 
zamka  błyskawicznego  18) „ z "  19) naj lepsza ob rona  20)  mocna 
kar ta 

Pionowo:  1) nowy  nastał  w  Ustroniu  2)  Europa  lub Ameryka  3) 
opera  Belliniego  4)  też  liczy  5) nim  o  ścianę  6) z jadacz chleba  7) 
mówiący  notes  11)  domek  na  działce  13)  Monte. .. 

Rozwiązanie  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól  oznaczo
nych  l iczbami  w  do lnym  rogu.  Na  rozwiązania  czekamy  do  10 
l istopada. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr   20 

TOWARZYSTWO  ROZWOJU  TURYSTYKI 

Nagrodę  w  wys.  100000  zł  o t rzymuje  Wanda  Szczepańska 
z  Ust ron ia,  os.  Cieszyńskie  4/3.  Zapraszamy  do  redakcji 
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