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Rozmowa  z  Janem  Sztefkiem,  naczelnikiem 
Wydziału  Ochrony  Środowiska  i  Zdrowi a  UM 

Czy  wszystkie  prace  związane  z  organizacją  wysypiska  są  już 
zakończone? 

Wszelkie  roboty  budowlane  są zakończone,  natomiast  w  trakcie 
eksploatacji  wyniknęły  problemy  z  ujarzmieniem  wody.  Kon
cepcje  inspektorów  nadzoru,  ekspertów  nie  sprawdzają  się. 
W  ostatnim  czasie  zanotowal iśmy  dość  poważną  awarię.  Poja
wi ł  się  wyciek  z  wysypiska  i  nie  można  było  określić  jego 
przyczyny.  Zostały  zakończone  prace  prowadzone  przez  firmę 
Trosbud  i  mam  nadzieję,  że  przyniosą  pożądany  efekt,  tzn. 
sprawa  wycieku  wody  na  wysypisku  przestanie  istnieć 

Kt o  kontroluj e  właściwą  eksploatację  wysypiska? 
Nasz  wydział.  Nasz  pracownik,  Eugeniusz  Greń,  praktycznie 
za jmuje  się  eksploatacją  wysypiska  i  problemami  związanymi 
z  segregację  śmieci. 

Jak  to  praktycznie  wygląda? 
Codziennie  rano  jest  na  wysypisku,  i  zwraca  uwagę  firmi e 
Trosbud  na  wszystkie  niedociągnięcia.  Jeżeli  są  jakieś  poważ
niejsze  problemy  rozwiązujemy  je  razem  z  burmistrzami.  Poza 
tym  jesteśmy  kontro lowani  przez  społeczeństwo.  Na  świeżym 
śniegu  widać  ślady  świadczące  o  tym,  że  mieszkańcy  również 
interesują  się eksploatacją.  Przyjeżdżają  też wycieczki,  delegacje 
z  innych  miast.  Podglądają  nas  i szukają  gotowej  recepty  przy 
czym  widząc  jakie  mamy  kłopoty,  sami  chcą  uciec  od  tego 
problemu. 

Jak  wygląda organizacja zbierania śmieci od mieszkańców?  Czy 
jest  to  już  ostateczny  kształt  wywozu  śmieci  z  osiedli  i  sprzed 
domów? 

Trudno  powiedzieć  czy  obecny  stan,  kiedy  miasto  obsługuje 
firma  Trosbud,  a  na  dniach  spółka  miasta  z  Trosbudem  pod 
nazwą  Troseko,  jest  ostatecznym  kształtem.  Ostatn io  zostaliś
my  zaskoczeni  przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „Zacisze", 
która  podpisała  umowę  z  M P GK  w Skoczowie.  Z  tym  wiążą  się 
poważne  problemy.  Miasto  ma  koncepcję  zwózki  śmieci  i  od
bioru  surowców  wtórnych  natomiast  nie  może  przewidzieć 
wszystkiego.  Sytuacja  jest  taka,  że  nie  możemy  oprzeć  się  na 
doświadczeniach  innych  miast,  gdyż  Ustroń  poszedł  w  tych 
sprawach  najdalej. Segregujemy  praktycznie  od  lipca  ubiegłego 
roku  a  po  drodze  mieliśmy  mnóstwo  przeszkód. 

Czy  segregacja  śmieci  przebiega  tak  jak  zaplanowano? 
Pierwszą  ideą  była  zbiórka  w  systemie  ob jazdowym.  In forma

(dok.  na  str.  2) 
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PUNK T  PRZYJMOWANI A  I SPRZEDAŻY  ODZIEŻ Y 

V SERDUSZKO  V 
Posiadamy  duży  wybór   odzieży  dla  dzieci  i  dorosłych 

c e ny  b a r d z o  n i s k i e 
ul.  Hutnicza  4  wtorki ,  piątk i  od  11—16 

Tłok  na  trasie  „Biegu  Doliną  Wisły"  Fot.  W.  Suchta 

Moji   roztomili  ludeczkowie 
Dociyrny  je  tyn  redaktor  z  ,,Ustrońskij".  Zaś  przyszedł  i  prawi 
..Jyndrysie,  Stecka  isto nie napisze  do ,,Ustrońskij".  lóna jyny  skyrs  tej 

alpy  to napisała,  a jak  żeś jóm  mazol  calutkóm  noc  to lod  tego czasu  nie 
doszła  isto  jeszcze  do  siehie.  Bydzie  tyn  numer  o  ekologii,  tóż  napisz 
Jyndrysie  o  ekologii". 

Tóż  zaczynom  mój  numer  ekologiczny  ale  od  cesty.  Ludeczkowie 
mili,  widzieliście  tom  pieknóm  tablice  przy  ceście  na  Cieszyński/'?.  Pón 
wojewoda  sie  nie  ulitowali  nad  nami  i nie  doi grosza.  Ani  nie  chce  dziur 
w ceście  łotać,  ani śniega  odchybować.  Cesta  krajowo  mo  wyglóndać  jak 
budżet  krajowy  —  mo być dziurawo.  Ciekawe  kaj  Lón mo  tóm dacze,  isto 
kansi  w  Polsce  —  kole  Żywca. 

Je ludeczkowie  nadzieja.  Bezmali już  piyrsze  szpiegi  naszego  Prezyden
ta przyjechały  do Czarnego  uwidzieć co zostcdo ze zameczku  po  Prezyden
cie  11 Rzeczypospolitej.  Pónbóczku,  zlituj  sie nad  nami,  coby  prezydynt 
chciał  do zameczka  jeździć.  Dyć  kapliczka  przy  zameczku  je.  Wiycie.jo 
już  widzym  Prezydynta  jak  bydzie  chciol w niedziele  wrócić do  Belwederu 
naszóm  cestóm  co  jóm  jego  poprzednik  Mościcki  wyrychtowol.  Tu 
muszym  apelować do  Wiślan coby nie pozwolili  na łatani jego  hamerykań
skigo  helikoptera.  Prezydynt  musi  twardo  po  ziymi  jeździć  jak  jego 
poprzednik  Mościciki,  a nie podlizować  sie  Pónbóczkowi  w  helikopterze. 
Jo już  je  o Ustrónioków  spokojny  co zmuszóm  kierego  trzeba  coby  robotę 
Ziyntka  dokończył  inaczyj  to nasz prezydynt  nie zdónży  naszóm  cestóm  ze 
zameczku  do  Europy  kierom  widać  teraz  łepij z  Belwederu. 

M ialo być o ekologii  a je  o polityce?  A le mie  tu chodziło  o to coby my sie 
w Ustroniu  nie podusili  lod tych  wszyckich  drynd.  Widzieliście  ekologa  na 
rowerze?  Ni? Jo  też  ni.  To je  kómedyja.  Ekologia  to  ni  ma  snoci  ruch 
fizyczny,  to je  ruch  w głowie.  Zaś  bydzie  krawat. 

Nie wydzierżym!  Pozamiatolech  calom cesie i kapkę  piosku  żech  ciepnyl 
pod  plot  na  trowe.  Byl  ci  to piasek  a nie  szlaka.  Zaroz  wyleciał  ekolog 
i zakozol  — zabronione.  Widać co nikierym  już  sie piosek  w trybki  dostol. 
Wiyncyj  oleju pod  myckom  by  sie  nikierym  przydało.  Słonecznikowy  je 
nejlepszy. 

Jak  cosik  nie razumiycie,  jak  mnie  czytacie  je  to  wina komputera.  Łón 
nie zno  naszej gwary,  pisze  po swoimu  i zmiynio  nieroz  syns  tego co  żech 
chciol  móndrze  napisać. 
Stecko?—  Na  Twoji rynce  wszyskigo  najlepszego  dla wszyckich  Paniczek 
Z  Ustronia!!!  ...  .  . Wasz  Jyndrys 



(dokończenie  ze  strony  1) 

cja  chyba  dochodziła  do  wszystkich  mieszkańców  i o  ile  w  miesiącach 
letnich  5—10%  mieszkańców  było  segregacją  zainteresowanych,  to 
wraz  z  upływem  czasu  to  zainteresowanie  słabło.  W  miesiącach 
jesiennych  i zimowych  ci,  którzy  posiadają  piece,  palą  w  nich  śmieci  ze 
szkodą  dla  środowiska.  Podczas  spalania  tworzą  się  toksyczne  związki, 
często  rakotwórcze.  Jest  to  również  problem  na  zachodzie  Europy. 
Uruchamiając  bardzo  nowoczesne  spalarnie  nie  potrafią  tam  uniknąć 
przedostawania  się  do  atmosfery  tych  szkodliwych  substancji. 

A  jak  wygląda  segregacja  obecnie? 
Jest  koncepcja  opracowana  przez  firmę  WASTE  na  bieżąco  konsul
towana  z naszym  wydziałem.  Uważamy,  że nie ma  innej możliwości,  niż 
wyznaczenie na  terenie miasta  punktów,  w których  będą  stały  pojemniki 
i  kontenery  na  surowce  wtórne. 

Z tego co można zaobserwować, choćby  na osiedlach, kontenery na szkło 
są  zazwyszaj   przepełnione  i  butelki  trzeba  wyrzucać  razem  z  innymi 
odpadkami. 

To  przepełnienie jest  problemem  tylko  osiedli.  Łatwy  dojazd  powoduje, 
że  wszyscy  chętnie  korzystają  z  tych  kontenerów.  Największy  problem 
jest  z  tymi,  którzy  robiąc  generalne  porządki  wiosenne  wyrzucają 
butelki  całymi  przyczepami.  Wtedy  kontenery  błyskawicznie  się  zapeł
niają.  Poza  tym  miasto  nie jest  właścicielem  pojazdu  przystosowanego 
do  opróżniania  kontenerów  tzw.  hakowca,  i musimy  dostosowywać  się 
do  terminów  wyznaczanych  przez  właściciela  tego  pojazdu. 

Gdzie  szkło  jest  wywożone?  Czy  miasto  znalazło  odbiorców  surowców 
wtórnych? 

To  bardzo  ciężkie  pytanie.  Jesteśmy  obecnie  po  rozmowach  w  hucie 
szkła  w  Orzeszu  i  musimy  teraz  rozpatrzyć  wszystko  pod  względem 
ekonomicznym.  Czy  wozić  do  Orzesza,  gdzie  huta  stawia  bardzo 
wysokie  wymagania?  Butelka  nie  może  mieć  zakrętki,  kapsla,  otuliny 
aluminiowej.  Takiego  czystego  szkła,  są  w  stanie  przyjąć  każdą  ilość. 
W sumie wywóz stłuczki  szklanej, jeśli wziąć pod  uwagę całą  organizację 
transportu,  jest  nieopłacalny  i  dlatego  chcemy  wykorzystywać  ją  na 
miejscu  jako  podbudowę  dróg. 

Czy  w  kontenerach  na  szkło  zdarzają  się  inne  śmieci? 
Tak, ale tu  bym  nie tragizował.  Jest  to zjawisko normalne  i musi  upłynąć 
trochę  czasu  nim  wszyscy  zrozumieją,  że  obciąża  to  przede  wszystkim 
podatnika.  Największym  problemem  są  jednak  pojawiające  się  obok 
kontenerów  worki  ze  śmieciami. 

Czy  dużo  jest  w  Ustroniu  dzikich  wysypisk? 
Będzie  to  można  ocenić  po  stopnieniu  śniegu.  Podejrzewam,  że  będzie 
ich  tyle  samo  co  w  ubiegłym  roku. 

Jaka  jest  technologia  składowania  śmieci  na  wysypisku? 
Staramy  się  to  robić  zgodnie  z  zasadmi  eksploatacji  określonymi  przez 
projektanta,  tzn.  uzyskać  warstwę  1  m  śmieci,  którą  przykrywa  się 
nautralnym  odpadem  z kamieniołomu.  Czasami  w trudnych  warunkach 
pogodowych  są  drobne  odstępstwa  od  tych  zasad. 

Il e  obecnie,  po  tych  wszystkich  zmianach,  wywozi  się  śmieci  w  porów
naniu  z  ubiegłym  rokiem? 

To  t rudno  oceniać  gdyż  dotychczas  mogliśmy  bazować  jedynie  na 
danych  z  M P G K.  Okazało  się,  żc  śmieci  jest  dużo  mniej  niż  zakładaliś
my.  Mogą  być  różne  wytłumaczenia  tej sytuacji.  Skłaniał  bym  się do  lej 
oceny,  która  mówi,  żc  MPGK  nic  zwoziło  śmieci  uczciwie.  Brało  się  to 
stąd,  żc  wiele  instytucji  państwowych  nic  było  zainteresowanych 
kontrolowaniem  ilości  wywiezionych  śmieci. 

Czym  jeszcze  zajmuje  się  wydział  Ochrony  środowiska  i  Zdrowia? 
Śmieci  są  tematem  numer  jeden  co  nic  znaczy,  że  nic  interesujemy  się 
i nnymi  s p r a w a m i.  Z b i e r a my  wsze lk ie  m a t e r i a ł y,  k o n t a k t u j e my  się  /  tymi 

instytucjami,  które  również  zajmują  się  ochroną  środowiska.  Mamy  też 
w zakresie  obowiązków  zdrowie  mieszkańców.  Ogranicza  się  to  na  razie 
do  nadzoru  nad  żłobkiem  na  Manhatanie.  Utrzymujemy  jednak  stały 
kontakt  z  lekarzami  i  wiemy  mniej  więcej jaka  jest  sytuacja  w  mieście. 

A  sprawa  zanieczyszczenia  powietrza? 
Badania  są  robione,  mamy  też  materiały  z  lat  poprzednich.  Aktualnie 
powstaje opracowanie,  w  którym  będą  nic  tylko  wyniki  z  Ustronia,  ale 
również  całego  Śląska  Cieszyńskiego  z  Zaolziem.  Dotychczas  była  lo 
sztuka  dla  sztuki.  Z  badań  nic  nic  wynikało,  gdyż  robiło  się  je 
przestarzałymi  metodami  i  wyniki  kwestionowała  strona  CzechoSło
wacka.  Oni  mają  nowocześniejszą  aparaturę  i  t rudno  porównywać 
wyniki  po  obu  stronach  granicy.  Ci  mieszkańcy  którzy  chodzą  w  dni 
wolne  pod  Małą  Czantorię  widzą  co  najbardziej zanieczyszcza  powiet
rze. Są  lo oczywiście  spaliny.  Dlatego  istnieje pilna  potrzeba  uregulowa
nia systemu  drogowego  w Ustroniu.  Z niepokojem  śledzimy dyskusję  na 
temat  dwóch  obwodnic. 

Czym  jeszcze  od  zaraz  trzeha  się  zająć? 
Wodą.  Praktycznie  tylko  u źródeł  woda jest  w pierwszej klasie  czystości. 
Gdy  tylko  pojawiają  się zabudowania  momentalnie jest  lo  druga  klasa, 
a  nawet  trzecia.  W  miesiącach  letnich  Wisła  jest  poza  klasą.  Z  tym,  żc 
zanieczyszczenie  Wisły  nic jest  powodowane  tylko  przez  Ustroń  wo
da  wpływa  już  do  nas  zanieczyszczona. 

Z  jakim i  instytucjami  i  organizacjami  w  Ustroniu  współpracujecie? 
Współpracujemy  z nadleśnictwem  jak  również  uczestniczymy  we  wszys
tkich  zebraniach  Klubu  Ekologicznego. 

Czy  możecie  liczyć  na  pomoc  mieszkańców? 
Zauważam  brak  nowych  osób.  Są  to  stale  ci  sami  ludzie,  którzy  starali 
się w latach  osiemdziesiątych  coś robić.  Nic dostrzegam  zainteresowania 
dwudziestotrzydziestolatków. 

Może  należy  przeprowadzić  jakąś  akcję  w  szkołach? 
Zakupil iśmy  i  rozdamy  szkołom  podręczniki  ekologiczne. 

Jak  układa  się  współpraca  z  RM? 
Każdy  z nas  ma  chyba  czyste  intencje.  Pozostaje zastanowić  się czy  przy 
tak  skromnych  środkach  i przy  tak  skromnej  ilości  osób,  które  zajmują 
się  tymi  sprawami,  można  osiągnąć  więcej.  Ustroń  jest  jednym  z  nie
wielu  miast  w  Polsce  które  posiada  odrębny  wydział  zajmujący  się 
ochroną  środowiska.  Pracy  jest  jednak  tyle,  żc  starczyłoby  dla  dużego 
instytutu. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

E Y 
W  mieście  pojawią  się  kontenery  na  następujące  surowce  wtórne. 

Do  kontenera  zielonego  wrzucamy 
czyste!!! 

szklane  butelki  jednorazowe 
—  słoiki  po  marynatach  bez  na
krętek 

butelki  po  mleku,  napojach, 
winie,  piwie  i  alkoholu 
— czystą  stłuczkę  szklaną  (bez 

części  metalowych) 
Do tego kontenera  nie wrzucamy!!! 

zakrętek,  kapsli,  korków  itp. 
butelek  fajansowych  i porcela

nowych 
tworzyw  sztucznych 
luster,  szkła  zbrojonego 

Szkło  nie może  być  zanieczyszczo
ne kapslami,  aluminiowymi  nakrę
tkami ,  obrączkami  na  szyjkach, 
biotem,  żwirem  oraz  materiałami 
organicznymi. 

Do  kontenera  żółtego  wrzucamy 
czyste!!! 
—  twarde  tworzywa  sztuczne 

kubki  po  produktach  mlecz
nych 

tacki  po owocach  i warzywach 
plastikowe  butelki  po  płynach 
pojemniki  z  tworzywa  sztucz

nego  pochodzące  z  gospodarstwa 
domowego 

plastikowe  kartony  i  opako
wania 
Do tego  kontenera  nie wrzucamy!!! 

foli i  z  gospodarstwa  domo
wego 

torebek  foliowych 
torebek  śniadaniowych 
foli i  budowlanych 
foli i  opakunkowych 

Wrzucamy  do  kontenera  koloru 
żółtego  na  plastik,  któr y  posiada 
specjalną  kieszeń  boczną  (wrzucać 
do  odpowiednich  otworów). 

Do kontenera niebieskiego  wrzuca
my  czyste!!! 

gazety,  magazyny. 

katalogi,  prospekty 
listy,  papier  do  pisania 
torebki  papierowe 
kartony,  pudełka 
tekturę  falistą 

Do tego kontenera  nie  wrzucamy!!! 
tworzyw  sprzężonych  (opa

kowania  po  mleku,  mrożonkach, 
napojach,  sokach  i  papierosach) 

kalki,  papieru  przebitkowego 
tłustego  i  zabrudzonego  pa

pieru  (z  masła,  margaryny  itp.) 
torebek  plastikowych 

Do  kontenera  pomarańczowego 
wrzucamy  czyste!!! 

puszki  po  konserwach 
puszki  po  napojach,  sokach 

Do  kontenera  przy  szkołach  pod
stawowych  wrzucamy!!! 

foli e  metalowe 
stare  naczynia  kuchenne 
narzędzia,  druty,  kable 
rury,  taśmy  stalowe 
części  maszyn,  samochodów, 

rowerów 
silniki  elektryczne 
złom  o  większych  rozmiarach 

Pieniądze  za  złom  przy  szkołach 

przekazywane  są  na  konto  szkół 
podstawowych. 
Do tego konteneru  nie wrzucamy!!! 
  puszek  po  lakierach 

pojemników  po  aerozolach 

SEGREGUJĄC  ŚMIECI 
OSZCZĘDZASZ  NIE  TYLK O 
ŚRODOWISKO,  ALE  TEŻ 

WŁASNĄ  KIESZEŃ 
Ustroniacy,  którz  segregują 
i  kompostują  od  roku  zmniejszyli 
ilość  śmieci  o  75%.  Przy  wysokiej 
cenie  wywozu  śmieci  segregacja 
i kompostowanie  naprawdę  opła
cają  się. Jeśli macie  Państwo jakieś 
konstruktywne  uwagi  prosimy  je 
zgłaszać  spółce  , ,TROSFKO" 
tcl.  2975  lub w  Wydziale  Ochrony 
Środowiska  i  Zdrowia  tcl.  3479. 
Wnikliw e  obserwacje  potwierdza
ją  fakt,  że  prowadząc  segrega
cję  śmieci  zmniejsza  się  ich 
ilość  o  około  50%.  Tym  samym 
zmniejszymy  koszt  wywozu  włas
nych  śmieci  jak  również  zabez
pieczamy  nasze  środowisko  natu
ralne  przed  niepotrzebnym  zanie
czyszczeniem. 
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W  związku  z  reorganizacją  zmniejszono  zatrudnienie  w  Urzędzie 
Miejskim  o  5  osób 
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Ustrońscy  przedsiębiorcy,  panowie  Otton  Marosz.  Lech  Kośmider 
i Andrzej  Marszałek  przekazali  fanty na  Bal  Rodzicielski  zorganizowa
ny  przez  Społeczny  Komitet  Rozbudowy  Szkół  Ogólnokształcących 
w  Wiśle. 

Górnicy  z  „Pniówka"  nie  dojechali  do  pracy.  Autokar  wywrócił  się  na 
Polanic 

«   Tir 

Na  listę  fundatorów  sztandaru  AK  wpisali  się  kolejni  ofiarodawcy: 
Kazimierz  Stefański,  Stefania  i Jan  Rysiowie  oraz  Jan  Gontarz 

&   ¿r 
Na  ślubny  kobiercu  stanęli 

15  lutego  1992  r. 
Izabela  Wójcik ,  Ustroń  i  Robert  Goszyc,  Ustroń 
Monik a  Krzyżok  Bcłsznica  i Wiesław  Malec.  Ustroń 

22  lutego  1992  r. 
Barbara  llerzyk .  Ustroń  i Stanisław  Cieślar.  Goleszów 
Katarzyna  Sadowska.  Ustroń  i  Henryk  Greń  Ustroń 

  it 
Najlepsze  życzenia  dla  jubilctów: 

Anna  Podżorska,  lal  85,  ul.  Źródlana  85 
Helena  Ferfecka,  lat  80,  ul.  Bładnicka  56 
Karol  Cieślar,  lat  85,  ul.  Daszyńskiego  52 
Mari a  Krasek,  lat  80,  os.  Manhatan  6/1 

r  *  ćr 

UWAG A  RODZICE !  Burmistr z  Miasta  Ustronia  zawiadamia,  że 
zgłoszenia  dzieci  do  przedszkoli  na  rok  szkolny  1992/93  będą  przyj 
mowane  przez  Panie  Dyrektork i  w  nieprzekraczalnym  termini e  do  20 
marca  br. 

Wobec  konieczności  określenia  ilości  miejsc  w  przedszkolu  ,  prosimy 
o  przestrzeganie  podanego  terminu. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Zbigniew  Śmieja,  lat  41,  ul.  Gałczyńskiego  15 
Helena  Lazar,  lat  61,  ul.  Sztwiertni  16 
Anna  Staś,  lal  82,  ul.  Polna  21 
Alojzj a  Kłósko,  lal  80,  ul.  Źródlana  88 
Stanisława  Banaś.  lat  81,  oś.  Cieszyńskie. 
Jan  Puzoń.  lat  59,  ul.  Stalmacha  1 
Mari a  Sikora,  lat  71,  ul.  Wantuły  57 
Władysława  Frej,  lat  82,  ul.  Źródlana  50 

14.02.92  —  Przed  DW  Róża  zni
szczono  ciężkim  sprzętem  nawie
rzchnię  asfaltową.  Ustalono  win
nych  i  całą  sprawę  załatwiono 
polubownie. 
17—20.02.92  —  Kontrola  po
rządków  przed  domami  wczaso
wymi  na  Zawodziu. 

1 9 — 2 0 . 0 2 . 92  S p i s a no  w o l n o

stojące  sklepy,  kioski  i  budki,  by 
sprawdzić  czy  rozmieszczone  są 
zgodnie  z  lokalizacją. 
24.02.92  —  Kontrola  skle
pów  i  szkół  pod  kątem  składo
wania,  segregowania  i  wywozu 
śmieci. 

W  lutym  nałożono  mandaty  kar
ne  na  kwotę  ok.  4  min  zł. 

17.02.92  r. 
Kolizj a  na  ul.  Wiślańskicj.  Kieru
jący  Zastawą  W GD  4016  miesz
kaniec Warszawy  wpadł  w  poślizg 
i  zderzył  się  z  Fiatem  126  BBH 
8531.  Kierowcy  trzeźwi. 

18.02.92  r. 
O  godz.  19 kolizja  na  ul.  Daszyń
skiego.  Kierujący  Skodą  KD T 
8009  wpadł  w  poślizg  i  uderzył 
w metalową  poręcz  mostu.  Kiero
wca  trzeźwy. 

19.02.92  r. 
O  godz.  10 kolizja  na  ul.  Cieszyń
skiej.  Kierująca  Fiatem  126  BBF 
3442  doprowadziła  do  kolizji 
z  Audi  100  nr  rej.  NKEM  192. 
Kierujący  trzeźwi. 

21.02.92  r. 
O  godz.  13.10  na  ul.  Wiślańskiej 
Autosan  BOT  4428  wpadł  w  po

ślizg  i  wpadł  do  rowu.  Kierowca 
trzeźwy.  Nikt nie odniósł  obrażeń, 
(patrz  zdjęcie  w  Kronice  Miej
skiej) 

22.02.92  r. 
Na  ul.  3  Maja  Polonez  KTJ  5716 
wpadł  w poślizg  i zjechał do  rowu. 
Kierowca  trzeźwy. 

22.02.92  r. 
0  godz.  19 na  ul. Wiślańskiej  Fiat 
126  BLC  7423  wpadł  w  poślizg 
1 uderzył  w  mostek. 

27.02.92  r. 
O  godz.  19  na  ul.  3  Maja  za
trzymano  kierującego  Fiatem  126 
KCT  0901  mieszkańca  Mikoło
wa,  który  prowadził  samochód 
w stanie nietrzeźwym.  Sporządzo
no  wniosek  do  kolegium. 

W większości  przypadków  spraw
cy kolizji  tłumaczyli,  że  przyczyną 
wypadków  było  omijanie  dziur 
w  jezdni. 

25  lutego  odbyło  się  kolejne 
zebranie  otwarte  Komitetu  Oby
watelskiego.  Uczestniczyło  w  nim 
parę  najbardziej  wytrwałych 
osób,  które  zastanawiały  się  nad 
przyszłością  Komitetu.  Jedynym 
żywym  ogniwem  rozbudowanych 
niegdyś  struktur  KO  pozostaje 
punkt  sprzedaży  taniej  odzieży 
„Serduszko"  i  jego  działalność 
była  głównym  tematem  obrad. 
Powstały dwie koncepcje dalszego 
funkcjonowania  „Serduszka"; 
utworzenie  fundacji bądź  powoła
nie  stowarzyszenia  w  którego  ra
mach  wyodrębnionym  organem 
byłoby  „Serduszko".  Po  dyskusji 
postanowiono  przekształcić  Ko
mitet  Obywatelski  w  Stowarzy
szenie  Obywatelskie.  Wyznaczo
no  osoby  mające przygotować  ze

branie  założycielskie  stowarzy
szenia. 

Po  burzliwej,  a  w  niektórych 
momentach  nawet  gwałtownej 
dyskusji  uzgodniono,  że  stowa
rzyszenie  zajmować  się  będzie 
działalnością  charytatywną,  po
budzaniem  inicjatyw  społecznych, 
opiniowaniem  poprzez  kontakt 
z  mieszkańcami  poczynań  orga
nów  samorządu  miejskiego 
w szczególności  zaś planów  społe
cznogospodarczych.  Stowarzy
szenie  wystawi  własnych  kandy
datów  w  najbliższych  wyborach 
samorządowych. 

Taka  decyzja członków  KO jest 
wynikiem  mizerii  życia  politycz
nego  Ustronia. 

(s) 

Uwaga  mieszkańcy  Ust ro
niaLipowca  i  Ust ron iaNiero
dzimia!  Uchwałą  Nr  XXVI I 
1/178/92  Rady  Miejskiej  Uzdro
wiska  Ustroń  z dnia  24  stycznia 
1992  r.  ustalono,  że  należności 
pieniężne  za  podatki  od  nieru
chomości  i podatek  rolny  pobie
rane  będą  na  terenie  Ustro
niaLipowca  i  UstroniaNiero
dzimia  w drodze  inkasa.  Oświa
dczenia  i  wymiary  poda tkowe 
mieszkańcom  tych  dzielnic  będą 
doręczane  przez  inkasentów. 
Inkasentem  w  Ust ron iuL ipo
wcu  jest  pani  Emili a  Glajc,  za
mieszkała  przy  ul.  Wesołej  8, 
natomiast  w  UstroniuNie
rodzimiu  pani  Urszula  Cié
rnala,  zamieszkała  przy  ul. 
J.  Kreta  13. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 

ul.  Źródlana  25 

43450  Ustroń 

WYKONUJEMY : 

—  remonty  awaryj 
ne  średnie  oraz  główne 
samochodów  dostaw
czych,  ciężarowych  oraz 
autobusów. 

GWARANTUJEMY : 
—  dobrą  jakość, 

—  krótki e  terminy, 
—  niskie  ceny. 

Ponadto  świadczymy  usługi 
w  zakresie  prac  ślusarskich 
oraz  przewozowych. 
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ZŁOT E  GODY 
Dnia  17 lutego  1992 r. w Urzędzie  Stanu  Cywilnego  w  Ustro

niu  odbyła  się  Uroczystość  wręczenia  Medali  za  Długoletnie 
Pożycie  Małżeńskie. 

Medale  wręczono  14 parom  małżeńskim  z  Ustronia,  Państwu: 

Francis/cc  i  Alojzemu  Waszkom 
Helenie  i Stanisławowi  Wantułom 
Joannie  i  Walentemu  Kukulski m 
Janinie  i  Ludwikow i  Kubieniom 
Mari i  i  Józefowi  Kostkom 
Janinie  i  Pawłowi  Chrapkom 
Rozalii  i  Jerzemu  Paszkom 

Mari i  i  Antoniemu  Paszkom 
Katarzyni e  i  Józefowi  Biłk o 
Emili i  i  Pawłowi  Glajcom 
Mari i  i  Andrzejowi  Sztwiertnia 
Ewie  i  Karolowi  Bogoczom 
Wandzie  i  Wiktorow i  Stempin 
Helenie  i  Pawłowi  Pasternym 

Medale  wręczono  także  Pani  Annie  Cieślar   i  Pawiowi  Bocek. 
Dekoracji dokonali  Burmistrz  Miasta mgr Andrzej Georg  i Zca 
Burmistrza  mgr  inż.  Tadeusz  Duda. 

Odznaczeni  otrzymali  kwiaty,  okolicznościowe  dyplomy 
i upominki.  W  Uroczystości  wzięły  udział  rodziny  Szanownych 
Jubilatów.  Uroczystość  przygotował  i  prowadził  kierownik 
USC  w  Ustroniu  mgr  Jerzy  Grigorjew . 

Jednocześnie  przypominamy,  że zdjęcia z  Uroczystości  moż
na  zakupić  w Zakładzie  Fotograficznym  „Foto land"  w  Ustro
niu  ul.  Brody  2. 

Wieczór  z  Poetą 
Zgodnie  z  zapowiedzią 

w  Miejskiej  Bibliotece  Publi
cznej odbył  się wieczór  poety
cki  Juliusza  Wątroby,  który 
ostatnio  własnym  sumptem 
wydał tomik  poetycki  pt.  „Po
ra  na  amora".  Wydawanie  ta
kich  tomików  jest  działalnoś
cią  nieopłacalną,  sprzedawać 
je  trzeba  bez  zysku,  ale  za  to 
przynoszą  wiele  satysfakcji. 
Poeta  nic  ograniczył  się  jed
nak  do  prezentacji  wierszy 
z  tego  tomu,  lecz  przedstawił 
całą  gamę swych dokonań.  Na 
podstawie  tego  można  stwier
dzić,  że  nie jest  twórcą  mono
tematycznym,  a  obszar  jego 
zainteresowań  rozpościera  się 

od  przeżyć  religijnych po  ulot
ne wrażenia  erotyczne.  Zapro
ponował  zresztą,  by  w  przy
szłości  spotkania  z  nim  po
święcać  jednemu  tematowi 
i  pod  tym  kątem  zapraszać 
publikę.  I tak: dla  rozwiązłych 

wieczór  poezji  erotycznej, 
dla  wierzących  —  religijnej, 
dla  wesołków  satyrycznej, 
dla  proletariuszy  —  rewolu
cyjnej,  itp.  Poeta  mieszka 
w  BielskuBiałej  i  drogę  do 
Ustronia  przebył  autobusem. 
Podróż  ta  wywołała  w  nim 
szereg  refleksji  natury  ogól
niejszej.  Być  może  powstanie 
nowy  wiersz? 

(ws) 

Co  pewien  czas  powraca  temat  przyszłości  Prażakówki,  a  raczej 
braku  pieniędzy  na  jej  remont.  Temu  poświęcone  też  było  posiedzenie 
Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji  RM.  które  odbyło  się 26  lutego. 
Wcześniej do  Zarządu  Miasta  wpłynęło  pismo  od  dyrektora  Zakładów 
Kuźniczych  z  propozycją  wydzierżawienia  miastu  tego  obiektu. 

Realia  są  takie,  że w  chwili  obecnej  ani  miasta  ani  Kuźni  nie  stać  na 
rozbudowę  i  remont.  Już  samo  utrzymanie  pochłania  niemało  pienię
dzy.  Członkowie  Komisji  stwierdzali  między  innymi,  że: 

nie można  dopuścić do  sprzedaży  Prażakówki  i przeznaczenia jej na 
inną  działalność, 

miasto  musi  podkreślić,  że  nic  rezygnuje  z  lego  obiektu, 
należy  obliczyć  minimalne  koszty  remontu  sali  głównej, 
Zakłady  Kuźnicze  w obecnej sytuacji  f inansowej na  pewno  nie  będą 

się  kierować  sentymentami, 
trzeba  możliwie  szybko  doprowadzić  do  spotkania  Komisji  i władz 

miejskich  z przedstawicielami  dyrekcji.  Rady  Pracowniczej  i związków 
zawodowych  Kuźni. 

Członkowie  Komisji  kategorycznie  zażądali  od  Gazety  Ustrońskiej 
sprostowania  informacji  zawartej  w  artykule  ,,29  sesja  R M "  (GU  nr 
4/92),  gdzie  napisano  jakoby  Komisja  ustosunkowała  się  negatywnie 
do  propozycji  przejęcia  przez  miasto  Prażakówki.  Odpowiedni  frag
ment  protokołu  z  posiedzenia  KOKi R  z  dnia  9.02.92  brzmi: 
„ W  związku  z  pismem  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  przez 
Zakłady  Kuźnicze  Skoczów  dotyczącym  propozycji  wydzierżawienia 
miastu  ZDK  „Prażakówka"  Komisja  opiniuje: 

rezygnację  z  dzierżawy  j ako  formy  obiektu,  rozważając  moż
liwość: 
a)  n ieodpłatnego  przejęcia  obiektu  j ako  mienia  komunalnego, 
b)  współwłasność  ob iektu ." 

Wojsław  Suchta 

z
Wszyscy  wiemy  jaki  jest 

stan  ustrońskich  dróg,  drogi 
głównej  zaś  w  szczególności. 
Pamiętać  należy,  że  jest  to 
droga  krajowa  i  wszelkie  jej 
remonty  winny  być  finanso
wanie  z  budżetu  centralnego 
a nie miejskiego. Że  przyszłość 
nie  rysuje  się  optymistycznie 
i Ustroń  raczej nie może  liczyć 
na  generalną  poprawę  stanu 
dróg,  świadczy  choćby  pismo 
Dyrekcji Okręgowej  Dróg  Pu
blicznych  z  Krakowa,  która 
w  odpowiedzi  na  interwencje 
burmistrza  Ustronia  pisze 
między  innymi:  ,,Do  chwili 
obecnej  nie  otrzymaliśmy 
z  budżetu  centralnego  środ

ków  finansowych  na  budow
nictwo drogowe.  Z  wstępnych 
ustaleń  wynika,  że ulegną  one 
drastycznemu  obniżeniu 
w porównaniu  z latami  ubieg
łymi.  Potrzeby  w tym  zakresie 
są  ogromne.  Tutejsza  DODP 
zmuszona  będzie  ograniczyć 
zakresy  robót,  zarówno  na  re
monty  kapitalne  (odnowy  bi
tumiczne,  modernizacje)  jak 
również  zmniejszyć  plany  ro
bót  na  bieżące  utrzymanie 
dróg  (czyszczenie  rowów, 
przepustów).  Dlatego  należy 
liczyć  się.  że  ulegnie  pogor
szeniu  stan  techniczny  tych 
dróg." 

(w) 

Dziękujemy  za  serce... 
...i  pamięć  o  tych,  którym  potrzebny  jest  każdy  gest  dobrej  woli 
i  zrozumienie. 
Podziękowanie  to  kierujemy  przede  wszyskim  do: 

organizatorów  i ofiarodawców  ,,Balu  Myśliwskiego", 
kawiarni  ,,Prażakówka"  —  za  zorganizowanie  spotkania 
noworocznego  dla  dzieci, 

—  pracowników  ustrońskiej  Policji, 
Księży  Proboszczów  Parafii  EwangelickoAugsburskiej  i m'. 
Klemensa  w  Ustroniu,  za  umożliwienie  i  wsparcie  naszej 
kwesty  kolędowej, 

—  do  wszystkich  pozostałych  ofiarodawców,  którzy  nam  poma
gają  finansowo  i  duchowo. 

Dziękujemy  i prosimy  nadal  o  pomoc. 
Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi 
Nasze  konto:  Bank  Śląski  O/Ustroń  31062093972132 
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PIJACZYNA 
To  ten  sam  człowiek.  Teraz jest  jak  gdyby  tylko jego  połowa. 

Nieco  skurczony;  bardziej  oddalony  od  rzeczywistości.  To  tak, 
jakby  rzeczywistość  zabrała  tą  jego  drugą  połowę. 

Widuję go prawie co dzień.  W zimie  trochę  rzadziej. Dwa  lata 
temu,  mijając go  na  ulicy,  zauważyłam,  jak  ten  człowiek  wciąż 
i  nieprzerwanie  stacza  się.  Był  dla  mnie  po  prostu  zwykłym 
pijakiem,  jednym  z  wielu.  Wtedy.  Teraz,  zżyłam  się  z  nim  tak, 
jak  on  zżył  się  z  tą  ulicą,  którą  zawsze  całkowicie  pijany, 
zataczając się na boki, wraca  do domu  i którą  co  rano  idzie,  żeby 
się  znów  upić. 

Właściwie  to  dziwny  człowiek.  Jest  młodym,  trzydziestolet
nim  mężczyzną.  Dwa  lata  temu  był  jeszcze  wysoki,  teraz 
skurczył  się  trochę,  zgarbił.  Twarz  jego.  Co  można  o  niej 
powiedzieć?  Właściwie  tylko  tyle,  że jest  twarzą  pijaka,  typową, 
z  zakrwawionym  nosem,  raną  na  czole  i z  oczami  charaktery
stycznymi  dla  pijaka  —  mętnymi  i  podpuchniętymi. 

Człowiek  ten jest  niemal cały czas pijany. Tylko  raz  widziałam 
go  trzeźwego,  tylko  raz. 

Nie wiem  czy jest  on  zwykłym  pijakiem, czy  kimś więcej.  Sam 
fakt, że piszę o nim świadczy  o  tym, że jest jeszcze coś więcej. Ale 
sama  nie  wiem,  dlaczego  z  tysiąca  takich  ludzi,  których  widuje 
się tak  często,  właśnie on  utkwił  mi  w pamięci.  Może dlatego,  że 
chodzi  zawsze  tą  samą  ulicą,  przed  oknami  mojego  domu;  stał 
się  cechą  charakterystyczną  tej  ulicy. 

Kiedyś  nie  dotarł  do  domu.  Był  tak  pijany,  że  musiało 
przyjechać  po  niego  pogotowie.  Widocznie  ktoś  wezwał  karet
kę,  widząc  leżącego  na  ziemi  człowieka. 

Ludzie  mijają  go  często  i  powtarzają: 
On  długo  nie  pociągnie. 

Al e  on  żyje  i  ucieka  przed  życiem.  Nie  wiem  skąd  bierze 
pieniądze,  nie  wygląda,  żeby  gdzieś  pracował.  Ciekawa  jestem, 
czy  ten  świat  po  kilku  kieliszkach,  jest  światem  wspaniałym. 

A  ludzie  mówią: 
On  długo  nie  pociągnie. 

Al e  on  żyje,  żyje,  żyje... 
Małgorzata  Banszel 

Kogo  chciałbyś... 
W  konkursie  „Kog o  chciałbyś  spotkać  lub  gościć  w  Ustroniu"' 

najbardziej  pożądaną  osobą  okazała  się  Grażyna  Szapołowska,  która 
wyprzedziła  Lecha  Wałęsę,  Jana  Pawła  II .  Leszka  Balcerowicza  i  Jana 
Krzysztofa  Bieleckiego.  Swoich  zwolenników  mieli  również:  Vaclav 
Havel,  Magic  Johnson,  Polskie  ZOO.  Tina  Turner.  Bohdan  Smoleń, 
Bronisław  Geremek,  Jacek  Kuroń,  Izabela  Sierakowska,  Maryla  Rodo
wicz,  Wojciech  Pszoniak.  Madonna,  Zbigniew  Boniek,  prof.  Jan 
Szczepański  i  wszystkie  Miss  Polonia.  Jeden  z  czytelników  chciałby 
spotkać  w środku  sezonu  spacerujących  razem,  ale skutych  kajdankami 
panów  Gierka  i Bagsika,  a  wczasowiczka  marzy  o zobaczeniu  w  Ustro
niu  prawdziwego  górala.  Nagrody  Towarzystwa  Turystycznego  wylo
sowali:  Grz.egodz  Kukl a  z  Ustronia,  Katarzyna  Gebel  z  Sosnowca 
i  Robert  Szezotkarz  z  Cieszyna.  O  miejscu  i  terminie  odbioru  nagród 
poinformujemy  zainteresowanych  listownie.  (ws) 

Żołnierze  Armii  Krajowej z  Okręgu  Śląskiego  Światowego  Związku 
Żołnierzy  AK  uroczyście obchodzili  w Katowicach  50 rocznicę  przemia
nowania  Związku  Walki  Zbrojnej  na  Armię  Krajową,  biorąc  udział 
w  uroczystej,  koncelebrowanej  Mszy  św  ZA  OJCZYZNĘ  w  katedrze 
Chrystusa  Króla.  Uroczystości  przewodniczył  ks.  bisku  dr  Damian 
Zimoń. 
O  etosie  żołnierzy  AK  pięknie  powiedział  ks.  bp  dr  Damian  Zimoń: 
„...Ci,  którzy  zmagali  się  o  wolność  człowieka,  są  dla  nas  przykładem 
społecznego  zaangażowania  w dobro  wspólne,  które  dziś  na  nowo,  jest 
tak  bardzo  aktualne,  kiedy  nasza  Ojczyzna  stała  się wolną  i  niepodległą. 
Zmartwychwstaliśmy  do  nowego  życia  i dlatego  przykład  bohaterstwa 
jest  tak  bardzo  nam  potrzebny,  szczególnie  młodzieży...". 

Jan  Ryś 

W  związku  z  prowadzonymi  pracami  nad  zmianą  fragmen
tów  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Uzdrowiska  Ustroń,  Burmistrz  Miasta  wyjaśnia,  że  tryb  po
stępowania  w  tym  zakresie  reguluje ustawa  z dnia  12 lipca  1984 
r.  o  planowaniu  przestrzennym  (jednolity  tekst  Dz.U.  z  1989  r. 
Nr  17,  poz.  99). 

W  chwili  obecnej  projekt  zmiany  fragmentów  planu  uzgod
niony jest  z właściwymi  jednostkami  administracji  państwowej. 

Etap  zgłaszania  wniosków  i  uwag  do  w/w  projekt u  został  już 
zakończony.  Zgodnie  z  podanym  do  publicznej  wiadomości 
obwieszczeniem  Burmistrza  Miasta  Ustroń,  projekt  zmiany 
fragmentów  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego 
wyłożony  był do  publicznego  wglądu w okresie od  1  kwietnia  do 
31  maja  1991  r.  (dodatkowo  przedłużony  o  1  tydzień). 

W  tym  okresie zainteresowane jednostki  i osoby  fizyczne mogły 
zgłaszać  wnioski  i  uwagi  do  wyłożonego  w/w  projektu  planu. 

O  fakcie tym  zamieszczona  była  w cytowanym  obwieszczeniu 
informacja. 

Zgłoszone  w przewidzianym  terminie  uwagi  i wnioski  rozpat
rzone  zostały  przez  komisję  Układu  Przestrzennego  Miasta, 
Architektury  i  Inwestycji  RM  Ustroń  z  udziałem  autorów 
planu. 

Zgodnie  z  wymogiem  art.  ust.  4  ustawy  o  planowaniu 
przestrzennym,  wnioskodawców,  których  wnioski  i  uwagi  nie 
zostały  uwzględnione  w  projekcie  zmian  planu,  powiadomiono 
o  tym  fakcie wraz  z podaniem  przyczyny  ich  nieuwzględnienia. 

W związku z powyższym  etap zgłaszania  wniosków  i uwag  do 
zmiany  planu  został już  zakończony  i w chwili  obecnej  wnioski 
takie,  jak  i  uwagi  nie  będą  rozpatrywane. 

Nie  będą  również  rozpatrywane  ponownie  wnioski  i  uwagi 
wnioskodawców,  których  uprzednio  zgłoszone  wnioski  i  uwagi 
nie  zostały  uwzględnione. 

Obowiązujące bowiem  w tym  zakresie  przepisy  ustawy  o  pla
nowaniu  przestrzennym,  nie  przewidują  żadnego  trybu  od
woławczego  w  przypadkach  gdy  zgłoszone  do  projektu  zmiany 
planu  wniosku  i  uwagi  nie  zostały  uwzględnione. 

OSP  Polana  —  strażnica  —  7  marca  godz.  16.00 
OSP  Nierodzim  —  strażnica  —  15  marca,  godz.  15 
OSP  Ustroń  Centrum  —  strażnica  —  21  marca,  godz.  17 
OSP  Lipowiec  —  nowa  strażnica  —  22  marca,  godz.  15 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
4.03  godz.  17  —  Koncert  Chóru  Nauczycielskiego  ,,Pieśni

czki  spod  Czantori i"  budynek  Szpitala  Sa
natoryjnego. 

18.03.  godz.  18  —  Prelekcja  „Galopem  do  Kataloni i"  w  sali 
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej 

27.03.  godz.  16  —  Otwarcie  wystawy  o  tematyce  górskiej 
i  narciarskiej  w  Muzeum  Kuźniczym. 

IMPREZ Y  SPORTOWE 
21.03.  godz.  14  —  Góral  Żywiec  —  Kuźnia  Ustroń  (Puchar 

Polski) 
22.03.  godz.  10  —  Półmaraton  o  czystość  Wisły  i  Brennicy. 

Trasa:  Górki  Wielkie  —  Nierodzim 
Ustroń  —  Zawodzie  —  Lipowiec 

—  Brenna. 
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Ogłoszenia  drobne 

Wynajmę  M2  z  telefonem 
w  Ustroniu.  Informacja  Cieszyn 

tel.  25195  po  godz.  17.00 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 

Ul. Źródlana 25  43450 Ustroń 

P O L E C A:  d la  o d b i o r c ów 

i n d y w i d u a l n y c h,  rzemieś l

n i k ów  i  p r zeds ięb io r s tw 

w  cenach  h u r t o w y ch  pełny 
asortyment  ru r   czarnych 
i  ocynkowanych. 

Z A P R A S Z A M Y  do  naszej 

h u r t o w ni  w  godz. 

od  8  do  14 
tel.  2685,  tlx  38434 

Is tn ie je  m o ż l i w o ść  p rzy  wi 

ększych  z a k u p a c h,  d o s t a r

czen ia  z a k u p i o n e go  t o w a

ru  do  k l ien ta. 

R e a l i z u j e my  z a m ó w i e n ia 

i n d y w i d u a l n e. 

Zatrudnię  sprzątaczkę  —  rencist
kę.  Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  40. 

Sprzedam  używany  kocioł  CO  ga
zowy,  1,5  n r,  oraz  pokojowy 
ogrzewacz  gazowy.  Tcl.  3437. 

Kupię  działkę  rekreacyjną  w 
Ustroniu.  Tcl.  Rybnik  23239. 

dr  n.  raed.  U.  Laskownickâ 
specj.  chirurgi i  stomat. 
lek.  med. B.  Palysińska 

specj.  anestezjolog 

w  narkozie 
lub  znieczuleniu 

miejscowym 
Cieszyn,  ul.  Stalmacha 6 

środa 1011 
czwartek  15 16.30 
umawianie  wizyt: 

tel.  24006  godz. 1820 

ul.  Wiśniowa  9, Hermanice  —  „Stara  kolonia" 
(wjazd  od  ni.  Goleszowskiej) 

ZAPRASZAM 
Krzysztof  Strygner 

lllllllllllllllllll l 

P.T.  CZANTORI A 
W  USTRONIU 

WYDZIERŻAW I 
|  dwa  autobusy  marki  „Autosan 

W a r u n ki  d o  o m ó w i e n ia  w  d y r e k c ji 

P.T.  „Czantoria "   Ustroń,  ul.  Hutnicza  7 

WOBUDOM 
TlRSK 1 

ZAKŁA D 
PRODUKCJI 

PRZEMYSŁOWE J 
ul.  Żwirk i  i  Wigur y  58 

Mikołów ,  43190 

1260277  Fax 

1260496 

1260480 

Telex: 

0312879 

K a t o w i c k i e  Przeds ięb io rs two 
Robót  Inżyn ie ry jnych 

B u d o w n i c t w a  Przemys łowego 
KATOWICE,  UL.  FRANCUSKA  34 

KONTO  BANKOWE  BPKO  SA  O/Kce 

Nr  527031014005791311110 

TELEFAX  1555969  TELEX  031 2434 

TELEFONY:  CENTRALA  15521 61,  15521 77,  15521 93 

DYREKTOR  1561357 

SKRYTKA  POCZTOWA  123 

„Hydrobudow a  Śląsk1"   poleca  swoje  usługi  w  zakresie: 
—  budowy  ujęć  wodnych,  oczyszczalni  ścieków,  stacji  uzdatniania  wody 
—  budowy  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych 

budowy  zbiorników  żelbetowych  i  ziemnych 
robót  ziemnych,  mikroniwelacji  i  przecisków  pod  szlakami  komunikacyjnymi 

—  produkcji  metalowej  i  stolarki  budowlanej 

Przedsiębiorstwo  dysponuje wykwalif ikowaną  kadrą  techniczną  z dużym  doświadczeniem  w zakresie 
wykonywania  robót  inżynieryjnych.  Załoga  posiada  bogate  tradycje  w  budowie  wielu  obiektów 
wykonanych  w  kraju  i za  granicą. 

Zakład  Produkcj i  Przemysłowej   „Hydrobudow y  ŚlI "   oczekuje  na  zlecenia  w zakresie  produkcji : 
urządzeń  do  oczyszczalni  ścieków 
urządzeń  ochrony  powietrza 
wyrobów  stalowych  dla  potrzeb  budownictwa,  służby  zdrowia,  rolnictwa 
wyrobów  ślusarskich,  kowalskich  i  konstrukcyjnych 

Gwarantu jemy  wysoką  jakość  i fachowość świadczeń,  krótkie  terminy  realizacji  oraz  konkurencyjne 
ceny  wyrobów  i  usług. 

P O L E C A MY  R Ó W N I EŻ  W Y S O K I EJ  J A K O Ś C I.  E S T E T Y C Z N E.  O D P O R NE  NA  D Z I A Ł A N I E  W A R U N 

K Ó W  A T M O S F E R Y C Z N Y C H,  K O L O R O WE  K O N T E N E RY  NA  O D P A D Y.  P R Z E Z N A C Z O NE  T A K Ż E 

D O  S E L E K C JI  O D P A D K ÓW  K O M U N A L N Y C H  (NP.  B A T E R I E,  S Z K Ł A ,  M A K U L A T U R A ,  P L A S T I K, 

P U S Z KI  ITP.)  P R Z Y S T O S O W A NE  D O  T R A N S P O R TU  K R A J O W Y M I  Ś R O D K A MI  T R A N S P O R T O W Y

M I .  Z N A N E  W  K R A JU  I  NA  R Y N K A C H  E U R O P E J S K I C H. 

N A  Ż Y C Z E N I E  K O N T R A H E N TA  W Y K O N U J E MY  JE  W  W E R S J A CH 

O  R Ó Ż N Y CH  G A B A R Y T A C H ,  P O J E M N O Ś C I A CH  I  K S Z T A Ł T A C H 
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T 
Rozmieszczone  ogłoszenia  in formowały,  że  we  wtorek  25  lutego 

w  świetlicy  SM  „Zacisze"  przy  ul.  Cieszyńskiej  odbędzie  się  zebranie 
mieszkańców  osiedli,  ma jące  na  celu  s formułowanie  wyraźnego 
protestu  przeciw  budowie  tzw.  drogi  wewnętrznej  obwodowej  i  prze
ciw zabudowie  łąki  między  ulicami  Brody  i Konopnick ie j.  Formaln ie 
miało  to  być zebranie  Komi te tu  Osiedlowego,  przy  czym  okaza ło  się, 
że  38  osób  przybyłych  stanowi  zbyt  małą  liczbę,  aby  można 
pode jmować  uchwały  i p rzeprowadzać  zmiany  personalne  w  samym 
Komitecie.  Obecni  byli  również  mieszkający  na  osiedlach  radni 
i  praktycznie  zebranie  przerodzi ło  się  w  wymianę  a rgumentów 
między  mieszkańcami  i  przedstawicielami  Rady  Miejskiej. 

Zebran ie  rozpoczęło  się  wystąp ien iem  przewodn iczącego  Komi
sji  Planu  Przestrzennego  RM  W.  G łowinkowsk iego,  k tóry  starał  się 
wyjaśnić  wszelkie  wątpl iwości  mieszkańców:  Plan  kosztował  do  tej 
pory  80  min  zł  a  przedstawione  w  nim  zamierzenia  obe jmu ją  okres 
do  roku  2015.  In teresujące  wszystkich  rozwiązania  komun ikacy jne 
można  podziel ić  na  dwa  etapy.  Pierwszy,  to  dokończen ie  budowy 
dwupasmówki  i  na  tym  zadan iu  t rzeba  skupić  wszystkie  siły. 
Burmistrz  do  tej p o ry  występował  do  dwóch  ministerstw  (Komun i
kacji,  Och rony  Środowiska)  w  tej  sprawie,  lecz  niestety  o t rzymał 
odpowiedzi  negatywne.  Mie jmy  jednak  nadzieję,  że  w  końcu 
d w u p a s m ó w ka  zostanie  dokończona  i wtedy  należy  pod jąć  decyzję 

0  budowie  drogi  wewnętrznej  obwodowej  odwo łu jąc  się  do  opinii 
mieszkańców.  To,  że droga  ta  zna jdu je się w  planie jest  spowodowa
ne  koniecznością  zarezerwowania  terenu,  gdyż  w  przeciwnym 
wypadku  zosta łby  on  p r a w d o p o d o b n ie  zabudowany.  Na  zakoń
czenie  W.  G łowinkowski  doda ł,  że  jest  za  umieszczeniem  w  planie 
odpowiedn iego  zapisu,  k tóry  mówi łby,  że  budowa  wewnętrznej 
obwodowej  rozpocznie  się  po  oddan iu  do  użytku  dwupasmówk i, 
a  rozpoczęcie  jak ichkolwiek  prac  musi  być  poprzedzone  zapoz
naniem  się  z  wolą  mieszkańców,  w  ostateczności  p rzeprowadz ić 
należy  re ferendum. 

Mimo,  że  wyjaśnienia  te  zdawały  się  sa tys fakc jonować  zebra
nych,  pop roszono  jeszcze  raz  o  potwierdzenie,  że  temat  obwodowej 
wewnętrznej  powróci  po  zakończen iu  budowy  dwupasmówk i.  W. 
G łowinkowski  potwierdził  to  s tw ierdza jąc jednocześnie,  że d roga  ta 
figuruje  w  planie  d latego  tylko,  żeby  nie  pozbawiać  się  w  ogóle 
możliwości  jej  budowy. 

O  ile  począ t kowo  dawa ło  się  wyczuć  pewne  napięcie,  to  wyjaś
nienia  te  roz ładowały  a tmosferę.  P rowadząca  zebranie  pani  B. 
Kaczmarczyk  podsumowa ła  to  mówiąc,  iż  źle  się  stało,  że  dop ie ro 
po  roku  od  rozpoczęcia  prac  nad  p lanem  władze  zdecydowały  się  na 
rozmowę  z  mieszkańcami. 

Następnie  mów iono  o  zabudowie  łąki  i  o  wydanym  przez 
burmist rza  wskazaniu  lokal izacyjnym  spółce  K L V I N .  Z.  Białas 
wyjaśnił,  że  wydan ie  tego  wskazan ia  nas tąp i ło  w  oparc iu  o  ak tua l
nie  obow iązu jący  plan  z  1973  roku.  Jednak  od  wskazan ia  do 
budowy  droga  jest  bardzo  długa,  a  do  tego  łąka  jest  własnością 
prywatną.  Poza  tym  już  n iedługo  okaże  się  jak ie  s tanowisko  w  tej 
sprawie  za jmie  Rada  Miejska. 

Pogrzebmy  wreszcię  tą  k o m u nę  i da jmy  sobie  spokój  ze  s tarymi 
p lanami  —  postu lował  pan  J.  Gogó łka. 

W  dyskusji  po ruszano  również  inne  bolączki  mieszkańców. 
Zasygnal izu jmy  niektóre  z  nich: 

M a my  koszmarną  centra lę  te lefoniczną,  sex  shop  ko ło  kościoła, 
dwie  obwodn ice  w  planie,  a  do  tego  w  jednym  z  b loków  na 
Manha tan ie  ma  zostać  o twar ta  p iwiarnia. 

Nik t  nie  pamię ta  o  sobach  starszych.  Czy  aby  oddychać 
świeżym  powietrzem  będą  musia ły  chodz ić  aż  na  Zawodz ie? 

Czy  nie  można  na  g łównej  d rodze  ustawić  sygnalizacji  świetlnej 
dla  pieszych? 

Mówiono  również  o  tragicznym  stanie  ustrońskich  dróg.  Radni 
poinformowali  zebranych  o  k łopotach  na  jakie  napotyka  miasto 
w  wyegzekwowaniu  należnych  dotacji  na  ten  cel.  Pan  J.  Gogó łka 
zaproponował,  by  miasto  nie  odprowadza ło  pieniędzy  do  centrali 
skoro  da je  więcej  niż  dostaje.  Taki  protest  poprze  100%  mieszkań
ców.  Należy  pode jmować  działania  ekstremalne,  gdyż  tylko  one 
przynoszą  jakiś  skutek  czego  przykładem  jest Żarnowiec  i Czorsztyn. 

W  sprawie  d róg  należy  wystąp ić  ze  zdecydowanym  protestem 
do  wo jewody  —  stwierdził  pan  E.  Czyż. 

Jeżeli  pan  przewodniczący  mnie  upoważn i,  to jadę  do  wo jewody 
1 zak ładam  st ra jk  —  zap roponował  inny  uczestnik  zebrania. 

(ws) 

P od  t ym  t y tu łem  w  M u z e um  K u ź n i c t wa  i  H u t n i c t wa  p rezen

t o w a ne  są  p r a ce  p las t yczne  K r y s t y ny  Z ą b ek  z  C ieszyna.  Abso l

w e n t ka  w y c h o w a n ia  p l as t ycznego  U Ś  w  C ieszyn ie  wys taw ia 

g ł ówn ie  o b r a zy  o le jne  i g ra f i ki  j ak  równ ież  d o k o n a n ia  m a l a r s k ie 

p ięc io le tn iej  M a g dy  Wig łasz,  o  k t ó r ej  m ó wi  się,  że  w  przysz łości 

zos tan ie  wielką  m a l a r k ą.  W  w y d a n ej  u lo tce  do  w y s t a wy  może

my  p rzeczy tać,  że  a r t y s t ka  do  tej  p o ry  „ sk r zę tn ie  un i ka ła 

wsze lk ich  okaz ji  do  p rezen tac ji  swo ich  p r ac  z w y j ą t k i em  p r y w a t

nej galer ii  d o m o w e j ".  T o,  że z d e c y d o w a ła  się w  k o ń cu  z a d e m o n

s t r o w ać  swo ją  t w ó r c z o ść  jest  zas ługą  k ie rown iczki  M u z e u m, 

pani  Lidi i  S z k a r a d n i k.  O c e ny  z a p r e z e n t o w a n y ch  o b r a z ów  i  g ra

fik   nie  p o d e j m u ję  się,  z g o d n ie  zresztą  z życzen iem  a r tys tk i,  k t ó ra 

nie  znosi  wsze lk ich  u w ag  i  k r y t yk i . 

Co  p r a w da  nic  p r o w a d z i my  k ron i ki  t owarzysk ie j,  więc  j edy

nie  z  o b o w i ą z ku  o d n o t u j m y,  że  na  we rn i sażu  w y s t a wy  p o j a w i ło 

się  wiele  z n a c z ą c y ch  pos taci  naszego  u s t r o ń s k i e go  spo łecznego 

i k u l t u r a l n e go  życia.  S a ma  m a l a r ka  w y d a w a ła  się  być  coko lw iek 

o s z o ł o m i o na  i lością  gości  i  t ym  co  się  w o k ół  niej  dz ie je. 

22  lu tego  w  świet l icy  SM 

„ Z a c i s z e"  przy  ul.  C ieszyń

sk iej  o d b y ło  się  z e b r a n ie  sp ra

w o z d a w c z o  w y b o r c ze  Pol

sk iego  K o m i t e tu  P o m o cy 

Spo łecznej  w  U s t r o n i u.  P o w o

ł a no  Z a r z ąd  P K PS  w  sk ład 

k t ó r e go  weszli:  S tan i s ł aw  G ł o

wacki  —  p r z e w o d n i c z ą c y, 

K r y s t y na  Szewczyk,  He lena 

T u r e k,  M a r ta  M icha l i k ,  Jan i

na  G o g ó ł k a,  S te fan ia  C h o l e

wa,  W a n da  R a s z y k,  An ie la 

P l in ta.  E r n e s t y na  K is ia ła,  Ste

f an ia  P o s t r z e d n i k,  o r az  K o m i 

sję  Rew izy jną  w  sk ładz ie:  Ste

fan ia  Pos t r zedn i k,  A g n i e s z ka 

T r o j ek  i  A l i n a  S z c z e p a n i u k. 

O d c z y t a no  równ ież  s p r a w o z

d a n ie  z  dz ia ła lności  w  l a t a ch 

1987—1991  i p o d j ę to  u c h w a łę 

w  s p r a w ie  d o mu  p o m o cy  spo

łecznej  d la  o s ób  s ta rszych, 

k t ó ry  w in ien  zna leźć  się 

w  U s t r o n i u.  D om  lak i,  w y b u

d o w a ny  p rzed  wo jną  ze  sk ła

dek  m i e s z k a ń c ów  przy  ul.  K o

nopn ick ie j,  zos tał  z a m i e n i o ny 

na  b u d y n ek  m ieszka lny.  D la

tego  us t roński  P K PS  d o m a ga 

się w  swej  uchwa le,  by d om  ten 

p o n o w n ie  był  u ż y t k o w a ny 

z g o d n ie  ze  s w ym  p i e r w o t n ym 

p rzeznaczen iem.  Jeżeli  jest  to 

obecn ie  n iemoż l iwe,  w  u c h w a

le  p o s t u l u je  się,  by  m i a s to  ku

p i ł o  inny  ob iek t,  k t ó ry  n a d a je 

się  na  d om  op ieki  d la  o s ób 

s ta rszych.  W  z e b r a n iu  uczest

niczył  r ówn ież  p rzeds tawic iel 

Z a r z ą du  W o j e w ó d z k i e go 

P K PS  i  k i e r o w n i c z ka  Mie j 

sk iego  O ś r o d ka  P o m o cy  Spo

łecnej  w  U s t r o n iu  pani  Z o f i a 

F e r f e c k a. 

( S) 
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ZAPRASZAM Y  15.03.1992 
Z P U H  „ S I G M A T " 

w  UstroniuHermamcach  ul.  Skoczowska  76  tel.  3201 

  sprzedaż  materiałów  budowlanych 
styropian,  cement,  wapno,  wełnę  mineralną,  supremę,  lepik,  abizol,  dacholeum,  papy. 
stolarkę  hurinwlnnij.  ceramik« budowlana. wyroby  betonowe  i  inne materiały  budowlane 

 Wisły 
Jak  sama  nazwa  wskazu je  bieg  ten  rozegrano  na  Równicy.  Wys ta r towa ło  147 

zawodn ików,  a  na jmłodszy  miał  zaledwie  4  lata.  Pada jący  śnieg  sprawi ł,  że  nie 
wszyscy  wypadli  tak  jak  należałoby  tego  oczekiwać.  Mist rzynie  Polski  w  biegu 
szta fe towym  ze  Szkoły  Mist rzostwa  Spor towego  w  Istebnej  źle  posmarowa ły 
i  w  rezultacie  zajęły  odleglejsze  miejsca.  K lejący  się  śnieg  i  liczne  upadki  nic 
zniechęciły  a  wręcz  dop ingowa ły  do  ukończenia  biegu.  Wszystko  w  zgodzie 
z  duchem  o l impizmu.  I  tak  na  przyk ład  burmis t rz  A.  Georg,  jak  przysta ło  na 
gospodarza,  dał  pozosta łym  p ięc iominutowe  fory  i m i mo  lo  nie  przybiegł  ostatn i. 

W  poszczególnych  g rupach  wiekowych  zwyciężyli: do  lat  7  Miros ław  Biernat, 
do  lat  10 —  Ewa  Ligocka  i Mieczysław  Sikora,  do  lal  12 —  Anna  Cieślar  i  Czesław 
Hara tyk,  do  lat  14 —  Rozal ia  K a p as  i  Andrzej  Mojeścik. 

W  biegu  g łównym  (dla  doros łych)  naj lepszym  okazał  się  Henryk  Jałowiczor 
z  Jaworzynki  a  wśród  kobiet  A n na  Kurek  z  Katowic. 

Całe  zawody  mogły  się  odbyć  dzięki  pomocy  M a r ka  Sza f ranka,  Edwarda 
Nowakowsk iego,  Zygmun ta  Konder l i,  Jana  Jeleśniańskiego,  Józefa  Marsza łka. 
Mar iana  Suwary  i  cz łonków  sekcji  piłk i  nożnej  T RS  „S i ła"  w  Ust ron iu.  (s) 

TAKIE 
CZASY 

Najs ta rszym  uczestnikiem  biegu  byt  Jan  Raszka  z  Wisły,  b.  o l impi jczyk. 

O stul nimi  czasy  przestałam  oglądać  Wia
domości  Telewizyjne.  I  to  nie  dlatego,  że 
się obraziłam  na Spikerki  i nie dlatego,  że 
nie  podoba  mi  się pan  Spiker.  Nie.  Przy
czyna  jest.  że  tak  powiem,  ukryta  w  treś

ciach  przez  nich  przekazywanych.  Otóż.  kiedy  bym  nie  siadła,  aby 
posłuchać  i pooglądać  co się  dzieje  w naszym  kraju  lo się  okazuje,  że 
polowa  tegoż  protestuje,  a  druga  połowa  zamieszana  jest  w  różne 
afery  i  ąferki. 

Protesty  mają  w  Polsce  już  starą  tradycję,  ale  ciągle  zaskakiwani 
jesteśmy  pomysłowością  protestujących.  Obccnic  nu pierwszym  miej
scu  listy  rankingowej  sposobów  protestowania  jest  najstarsza  na 
świecie  ..dieta  cud"  czyli  głodówka.  Czekam,  więc na coś  odwrotnego 
i  wyobrażam  sobie,  że  np.  rolnicy  się  tak  wściekną,  że  będą  zdolni 
zablokować  drogi  nie samochodami,  a barykadami  spożywczymi,  albo 
zaczną  budować  z  polskich  jajek,  polskiego  masła,  polskiej  mąki 
i polskiego  cukru  drugi  mur  chiński,  odgradzający  nas  od  Zachodu. 
Wtedy,  żeby  dostać  się  do  Europy  trzeba  się  wgryzać  u'  to  surowe 
ciasto  i po  drugiej  stronie  wylądowalibyśmy  wszyscy  z  niestrawnością. 
Wszystko  możliwe. 

Opinia  publiczna  była  bardzo  zbulwersowana  zachowaniem  war
szawskich  kierowców  Karetek  Pogotowia.  Kierowcy  odmówili  w  ogó
le  wyjazdu,  a  np.  inny  przedstawiciel  środków  transportu  kole
jarzmaszynista  ekspresu,  był,  jaby  tu powiedzieć,  niekonsekwentny. 
Zamiast  stanąć  i  stać,  wręcz  w  ogóle  nie  chciał  się  zatrzymać! 
Ponieważ  gnał  podobno  w  pijanym  widzie  w  przeciwnym,  niż  my 
u.v  f.vt  r chcemy,  kierunku.  Nie  wiem,  czy  w ten sposób  przeciwstawiał 
się  ,,przyspieszeniu"  i jego  skutkom,  czy  też  obejrzał  już  sobie  Europę 
i  wolał  zwiewać  do  Wielkiego  Brata,  mimo,  że  ten  leż  coś  niezdrów. 
Zostawmy  jednak  na  razie  protesty,  choć  jestem  pewna  że  jeszcze 
długo  będziemy  o  nich  słyszeć  i powoli  się  przyzwyczajać. 

Nowością  natomiast  iv  naszym  narodowym  tyglu  są  AEERY! 
Wydaje  się  że  worek  z  polskimi  aferami  otworzyli  panowie  Bagsik 
i Gąsiorowski,  choć  Pan  Grobelny  (..Gdzieśkolwiek  jest,  jeśliś  jest"  J. 
Kochanowski  Tren  X)  miał  H' tym  swój  udział.  Prawdą  jednak  jest, 
że  teraz  afera  na  aferze  aferę  aferą  pogania.  A  leaz  na  dodatek 
okazuje  się,  że KOMUNIZM  padł  nie dzięki  „Solidarności"  i  ,,Piere
strójce  ",  ale  Międzynarodowej  A PERZE.  No  i komu  teraz  wierzyć? 
Gdy  na  ulicy  spotykasz  kogoś  uśmiechniętego  i najwyraźniej  z  siebie 
zadowolonego,  lo  natychmiast  zaczynasz  główkować  z  czego  on  się 
tak  głupio  cieszy?  Czy  to  przypadkiem  nie  jest  AFERZYSTA? 

Tak  to  wszystko,  niestety  wygląda.  No  i gdy  lak  słucham  o  tych 
AFERACH  /  PROTESTACH,  to  po  pierwsze  jestem  już  tym 
znudzona,  a po  drugie  zaczynam  się poważnie  zastanawiać  kto  w  tym 
Kraju  normalnie  żyje?  Bo  jak  tak  jeszcze  trochę  poprotestujemy 
i poaferujemy,  lo z Zachodu  będą  do nas przysyłali  transporty,  ale  nie 
z żywnością,  lekami  czy  kocami,  ale  z  lewymi  rękawicami  na  dwie 
lewe  ręce! 

IYla«da  Dobranowska 

Poziomo:  1) żona  Zygmunta  Starego  4) w zodiaku  6)  niejeden 
w karnawale  8) góry  w Europie 9) bywa  bez  pokrycia  10) stary 
żołnierz  11)  samiec  indyczki  12)  przeciwieństwo  wyżyny  13) 
mięso  z  „karego"  14)  ktoś  doświadczony  15)  niedokrwistość 

16)  silna  karta  18)  kapłan  muzułmański  19  mała  Izabela  20) 
angielskie  piwo  21)  pilnuje  podwórka 

Pionowo:  1) znana  z  soli  leczniczej  2)  kończy  tydzień  3)  imię 
kobiece  4)  pozyskiwanie  węgla  5)  hiszpański  koleś  6)  zasiada 
w  Ratuszu  7) podpora  inwalidy  11) z  Delhi  13) kumpel  karpia 

17)  na  podkładzie 

Po  uszeregowaiu  liter  z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym 

rogu  powstanie  hasło,  które  należy  nadesłać  do  20  marca. 

Rozwiązaie  Krzyżówk i  nr   3 
LUTY — PODKUJ  BUTY 

Nagrodę  wylosowała  Małgorzata  Kłósko z Ustronia,  ul, 3  Ma
ja.  Zapraszamy  do  redakcji. 

100 tysięcy  100 tysięcy  100  tysięcy  100 tysięcy  100  tysięcy 
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