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ATUTY  NASZYCH  M I A S T 
R o z m o w a  z  K a r o l e m  N o g o w c z y k i e m , 

b u r m i s t r z e m  W i s ł y . 

W  tym  roku  Wisła  obchodziła  hucznie  jubileusz  swego  350Iecia. 
Jaki  byl  to  rok? 

Jubileusz obchodzono  raczej z godnością, a nie hucznie. Stał się on 
okazją  dla  wielu  środowisk,  żeby  pokazać  dorobek  i uświadomić 
sobie miejscową  historię, tradycję,  obecny charakter  miejscowości. 
Z  bardziej  znaczących  imprez  wymienić  należy  Tydzień  Kultury 
Beskidzkiej,  również  jubileuszowy  i  otworzenie  filii   Państwowej 
Szkoły Muzycznej w budynku  „Beskid" na przeciw dworca  kolejo
wego. Szkołę tą  otworzyliśmy,  gdyż  wiemy,  że miasto  oprócz  swej 
infrastruktury technicznej winno  też rozwijać infrastrukturę społe
czną. 

Dlaczego  tak  zależało  wam  właśnie na  szkole  muzycznej? 
Od  ponad  20  lat  funkcjonowało  Ognisko  Muzyczne,  w  którym 
czesne z roku  na  rok  wzrastało.  Poza  tym  nieco  inny  jest  status 
absolwenta ogniska muzycznego, a inny szkoły muzycznej. Dlatego 
zabiegaliśmy o otworzenie  filii  i to  się  nam  udało  właśnie  w  tym 
jubileuszowym  roku.  Obiecujemy  sobie,  że  szkoła  muzyczna  nie 
będzie kształcić tylko profesjonalnych muzyków, ale przede wszyst
kim  odbiorców  i organizatorów  życia muzycznego,  co jest  bardzo 
istotne  w  naszej  miejsowości.  Po  to  żeby  ludzie  mieli  ochotę  do 
Wisły  przyjeżdżać  nie  wystarczy  oferować  naturalnych  walorów 
krajobrazowych,  ale  również  organizować  godziwą  rozrywkę. 

A jak  żyje się  w Wiśle  domom  wczasowym? 
Zależy  to  od  ich  własnej aktywności.  Większość przystosowała  się 
do warunków rynkowych,  choć pozostała niewielka grupka działa
jących jak  dawniej  tzn.  oczekując na  skierowania  z  macierzystych 
zakładów  pracy.  Dostrzegamy  konieczność  promocji  wszystkich 
obiektów.  Wprawdzie  zabiegają  już  sami  o klientów,  w wielu 
wypadkach  z dobrymi  efektami, jednak  są działania  ponadlokalne, 
których  nikt  w pojedynkę  nie  załatwi  gdy  np.  trzeba  wspólnie 
zaprezentować  się  na  targach  turystycznych.  Świadomość  takiej 
potrzeby  tworzy  się pomału.  My, ze strony  miasta  postanowiliśmy 
pomóc w ten sposób, że zainicjowaliśmy zawiązanie stowarzyszenia 
hotelarzy.  Analizowaliśmy  różne  możliwości  integracji  obiektów 
wczasowych  i doszliśmy  do  wniosku,  że  musi  to być  struktura 
spełniająca cele  lokalne,  ale  też  stwarzająca możliwości  wyjścia  na 
zewnątrz. W rozmowach z kierownikami domów, biorąc pod  uwagę 
sugestie Zespołu  Szkół GastronomicznoHotelarskich,  po przeana
lizowaniu  statutu  doszliśmy do  wniosku,  że zadania  takie  spełniać 
może  Zrzeszenie  Hotelarzy  Polskich. 

Będziecie  więc działać  w organizacji  ogólnopolskiej? 
Ponieważ  nie  ma  zarządu  wojewódzkiego,  w  zamyśle  chcemy  go 
utworzyć  z siedzibą  w Wiśle.  Pierwsze  spotkanie  konsultacyjne 
odbyło  się  2 grudnia,  10 grudnia  zebranie  założycielskie  w  hotelu 
„Stok",  który  będzie  siedzibą  Zrzeszenia.  Zgodnie  ze  statutem, 
głównymi  celami  będą:  rozwój  polskiego  hotelarstwa,  kultury 
hotelarskiej  i  poziomu  świadczonych  usług,  a  także  reprezen
towanie polskiego hotelarstwa w kraju i zagranicą. Co jest szczegól
nie  istotne,  to podnoszenie  standardu  i  kształcenia  kadr.  Dziś 
już  nie  wystarcza  ustalenie  jadłospisu  na  turnus.  Wiele  domów 

(dokończenie  na str. 2) 

Z Manhatanu  płyną  protesty...  Fot.  W.  Suchta 

K O N T R A K T 
8  grudnia  zebrał  się  Kon

went  Rady  Miejskiej i Zarząd 
Miasta. Miano  radzić nad  kie
runkami  rozwoju  Ustronia, 
lecz  przybycie  A.  Reale  i I. 
Izdebskiego  do  gmachu  UM 
całkowicie  zmieniło  temat  ob
rad. W  sumie, przed  mającym 
się  odbyć  następnego  dnia 
przetargiem,  swe  stanowiska 
przedstawiło  miasto  i  spółka 
„RealeIzdebsla",  chcąca na 
Zawodziu  budować  kompleks 
rekreacyjny z kasynem.  Wia
domo  już,  że na razie  pol
skoamerykańska  spółka  nie 
nabędzie  wyciągu  na  Czanto
rię  i dwóch  „piramid"  na  Za
wodziu.  Pozostał  należący  do 
miasta  dom  wypoczynkowy 

„Maciejka"  z  przyległymi 
działkami.  Oczywiście  miasto 
zaproponowało  cenę  wyższą, 
nabywcy zaś niższą, czemu  nie 
należy  się  dziwić.  Najwięcej 
zastrzeżeń  radnych  budził 
fakt, że spółka  „RealaeIzdeb
ski"  nie  chce  finansować bu
dowy  „dwupasmówki".  Obie 
strony  powołały  się na  list 
intencyjny  spisany  w  lipcu, 
w którym  mówi  się o  budowie 
„dwupasmówki",  ale  też co 
podnosił  A .  Reale, o sprzeda
ży  po  nieco  niższych  cenach 
wyciągu  na  Czantorię  i  trzech 
piramid. 

Natępnego  dnia  do  pierw
szego  przetargu  nikt  nie  przy

(dokończenie  na  str. 3) 

Przedsiębiorstwo  UsługowoHandlowe, 
w  nowo otwartym 

sklepie  firmowym na os.  Manhatan,  poleca: 
—  segmenty  młodzieżowe  od  4 3 0 0 0 0 0  zł 
—  segmenty  pokojowe  od  6 500 000  zł 
—  segmenty  kuchenne  od  3 950 000  zł 
—  zestawy  wypoczynkowe  od  4 4 7 0 0 0 0  zł 
—  wersalki  od  2 300 000  zł 
— zestawy 3 + 2+1  od 9000000 zł 

P o n a d to  fote le  1 i  2 osobowe,  b iu rka,  na rożn iki  ku
chenne,  park ie ty  dębowe,  bukowe.  M o ż na  zamawiać 
całe  komp le ty  mebli  b ą dź  po jedyncze  e lementy. 
Zapraszamy  od  poniedziałku  do  piątku 
od 9.00  IV.OO w soboty od 9.00  13.OO 



ATUTY  NASZYCH  M I A S T 
(dokończenie  ze str.  1) 

wczasowych  to  obecnie  hotele,  co  od  personelu  wymaga  wysokiego 
poziomu  obsługi,  stałego  dokształcania  się  w czym  Zrzeszenie  może 
skutecznie  pomóc. 

Czy Zrzeszenie może być płaszczyzną współpracy ludzi zajmujących się 
turystyką  w Wiśle  i Ustroniu? 

Mam nadzieję, że będzie to dobra płaszczyzna, choć rola miasta kończy 
się praktycznie na etapie powstania Zrzeszenia. Będziemy to przedsięw
zięcie  nadal  życzliwie  obserwować  i  wspierać.  Już  dziś  12  osób 
zadeklarowało swój udział, będą  następni  i to ułatwi działanie wszyst
kim  zainteresowanym. 

Chciałbym zapytać teraz o podstawowe funkcje miasta. Jak Wisła radzi 
sobie ze śmiaciami? 

Charakter  miejscowości  jest  przesądzony.  Nasz  przemysł  to  wczasy 
i  turystyka.  Wszystko  czym  się zajmujemy w mieście musi  być na  to 
nakierowane. Powstaje pytanie, czy to, co miastu potrzebne potrafimy 
sami  u  siebie  zorganizować.  Wydaje  się,  że  nie  do  końca.  Choćby 
gospodarka  odpadami.  Na  pewno miasto powinno  stworzyć  warunki 
aby  było  czysto,  ale  praktycznie  nie  widzę,  w  naszych  warunkach 
terenowych,  załatwienia  problemu  wysypiska  śmieci. Każda dolina  to 
potok i inne cieki wodne przekreślające projekty wysypiska. Analizowa
liśmy różna  możliwości  i doszliśmy do wniosku,  że z tym  problemem 
sami  sobie nie poradzimy.  W związku  z tym  wystąpiliśmy jako  jedna 
z gmin, z propozycją współudziału  w budowie wysypiska w Jastrzębiu 
i w tym  zdecydowanie  widzimy  rozwiązanie problemu  na  przyszłość. 
A czystość miasta należy niewątpliwie zapewnić ponieważ wymaga jej 
każdy przyjeżdżający do Wisły. Nie chcemy nikomu podrzucać śmieci, 
ale sensowniej to można załatwić w szerszej, ponadlokalnej skali,  tym 
bardziej, że np.  takie miasto jak  Wisła problemu  wysypiska  samo nie 
załatwi. Osobna sprawa to gospodarka odpadami. Firma, która się tym 
zajmuje odzyskuje surowce wtórne.  Są  próby  segregacji. 

Jak  te próby segregacji  wyglądają? 
Są rozmieszczone kontenery, a poza tym firma prowadząca gospodarkę 
odpadami zachęca mieszkańców do osobnego odkładania  makulatury. 
Zmalała przez  to  ilość  śmieci. 

Czy Wisła ma problemy komunikacyjne? 
Jest  problem  wyjazdu  z  Wisły  przez  Ustroń.  Samodzielnie  tego  nie 
rozwiążemy, a wspólnie z Ustroniem podnosząc tę sprawę, być może coś 
załatwimy. Zastępczo jest możliwość objazdu przez Kamienny, Dobkę, 
Jaszowiec i Zawodzie do dwupasmówki. Trasa jest atrakcyjna widoko
wo, natomiast nie wiem czy zaakceptują takie rozwiązanie mieszkańcy. 
Pomysł pojawił  się w tym  roku  i myślę,  że będziemy  go  z  Ustroniem 
analizować.  Nie  jest  to  oczywiście  rozwiązanie  problemu,  niemniej 
w sytuacji  gdy  z  Wisły  do  dwupasmówki  w weekend  jedzie  się dwie 
godziny, warto  o  tym  pomyśleć. 

Wspólnym problemem jest też czystość rzeki Wisły. Jakie są szanse jego 
rozwiązania? 

Z pomiarów wykonanych przez Sanepid wynika, że w stosunku do roku 
ubiegłego  odnotowano  poprawę.  Wiele  jest  jeszcze  do  zrobienia. 
Uważamy,  że  Wisłę  należy  chronić  od  źródeł.  Mamy  odpowiedni 
program, rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków i budujemy kolektory. 
Są to inwestycje kosztowne i dlatego konieczne jest wsparcie  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  o  co  zabiegamy  wspólnie  z  Ustroniem.  Nasze 

Fot.  W.  Suchta 

działania  pomogły  przekonać  władze  województwa  katowickiego,  że 
Wisłę należy chronić od źródeł, a finalnym efektem będzie czysta woda 
w zbiorniku  w Goczałkwicach.  Tym  sposobem  korzystamy  z dotacji 
woj.  katowickiego. 

Wspomniał pan o budowie kolektorów. Czy mieszkańcy  chętnie się do 
nich podłączają? 

Za przykład mogą posłużyć mieszkańcy Malinki i Jawornika. Zawiązali 
społeczne komitety i tym sposobem łatwiej było porozumieć się w takich 
sprawach jak przejście kolektora przez ogródki  itp. Praktycznie osiedla 
te w ciągu roku same skanalizowały się. Ograniczenia są jedynie natury 
technicznej — nie wszyscy mogą  się podłączyć. 

Z jakimi problemami mieszkańcy Wisły zwracają się do swego burmist
rza? 

Głównie  chodzi  o  drogi  i  ich  utrzymanie.  Istnieją  także  problemy 
mieszkaniowe.  Duże  zainteresowanie  mieszkańców  wzbudzały  prace 
związane z korektą  planu  przestrzennego  zagospodarowania. 

Mówi się już o wiślańskich mistrzostwach świata w skibobach. Jak udało 
się wam zdobyć  taką  imprezę? 

Zdajemy sobie sprawę, że szyld mistrzostw świata jest doskonalą okazją 
do  promocji  miejscowości.  Inicjatywa  wyszła  ze  strony  Towaryzstwa 
Sportowego działającego w Jaworniku. Grupa działaczy zgłosiła Związ
kowi  Skibobów  chęć zorganizowania  międzynarodowej  imprezy.  Zo
stało to zauważone i pojawiła się propozycja Międzynarodowej Federa
cji zorganizowania mistrzostw  świata. Jako władze miasta  otrzymaliś
my gotową  propozycję od Komitetu  Organizacyjnego. Stan  przygoto
wań pozwala mieć nadzieję, że impreza spełni oczekiwania. Dodam, że 
jest  to również promocja całego  regionu. 

Jak pana zdaniem układa się współpraca Wisły  i Ustronia? 
Cele mamy tożsame, choć funkcjonujemy nieco odmiennie. Ustroń jest 
uzdrowiskiem  z odpowiednią  bazą,  Wisła  zaś  miejscowością  wczaso
woturystyczną.  W  sumie  są  to  funkcje  komplementarne  i  stanowią 
atuty  naszych miast. Dowodem  współpracy  niech  będzie folder Wisły 
i  Ustronia,  pierwsza  próba  wspólnego  wyjścia  na  zewnątrz.  Współ
działanie ułatwia nam promocję. Natomiast konkurencja jest potrzebna 
ale w zadaniach  bieżących, takich jak  czystość, utrzymanie zieleni  itp. 
Tu  nawet powinniśmy rywalizować. Przy tak pojmowanej współpracy 
korzyści  będą  niewątpliwie dla mieszkańców naszych miast  i dla  tych, 
którzy  nas odwiedzają.  Rozmawiał: Wojsław Suchta 
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165  tys.  hl  piwa  „brackiego" 
i  „herbowego"  —  to  tegoroczna 
produkcja  Browaru  Zamkowego 
w  Cieszynie.  W  trakcie  budowy 
jest  oczyszczalnia  ścieków  o  wy
dajności 600  m3/dobę. 

Władze gmin starają się pamię
tać  o  wiejskich  sportowcach. 

W  Dębowcu  kluby  otrzymały 
w br. 70 min. zł, w Brennej — 300, 
w  Haźlachu  130,  a  w  Skoczowie 
880 min  zł. 

*   *  * 
Trwa budowa dużego węzła ko

munikacyjnego  „Krasna"  na 
obrzeżach  Cieszyna.  Zapewni  on 
dobre  warunki  jazdy  od  granicy 
w  głąb  kraju,  w  stronę  Bielska 
oraz na lokalnym  odcinku  Dębo
wiecCieszyn. Wykonawcą  jest fi
rma  „Dromex". 

  *  * 
Jeszcze w zaborze  austriackim, 

bo w  1893 r.  powstały  straże  og
niowe w Puńcowie i Istebnej. Tra
dycje są  kontynuowane  do  dziś. 

20 miejsc dla ludzi bezdomnych 
posiada  Dom  Miejski  w  Cieszy
nie. Drugie piętro  zajmują  rodzi
ny z listy eksmisyjnej i przydziału 
kawterunkowego. Dom  utrzymu
je budżet  miejski. 

*  *
PKS  i Transkom  wprowadziły 

w  autobusach  sprzedaż  biletów 
z „maszynki". Ta nowość nie  za
wsze  ułatwia  pracę  kierowcom, 

którzy  tracą  sporo  czasu  na  ob
sługę pasażerów (choćby na trasie 
UstrońWisła), co powoduje opó
źnienia. 

Mimo zimowej aury można po
dziwiać panoramę Cieszyna z wie
ży na  Wzgórzu  Zamkowym. 

Podobno  w kaczyckiej kopalni 
„Morcinek"  nadchodzą  tłuste  la
ta. Efekty zaczyna przynosić pro
wadzona  od  kilkunastu  miesięcy 
restrukturyzacja  na  dole  i  górze 
kopalni.  (nik) 



(dokończenie ze  str.l) 

stąpił.  W  drugim  przetargu, 
w którym sprzedano jedynie dzia
łki budowlane na Zawodziu, wzię
ła udział spółka  „RealeIzdebski" 
lecz  najwyższą  cenę  zapropono
wała  spółka  „Inwestbud"  płacąc 
70%ceny  szacunkowej  czyli  700 
min.  zł.  Po  zakończeniu  przetar
gu, zgodnie z procedurą, przystą
piono do negocjacji nad  sprzeda
żą „Maciejki" z przyległymi dział
kami.  Ze  strony  miasta  negocjo
wali: burmistrz Kazimierz Hanus, 
jego  zastępca  Tadeusz  Duda, 
przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Zygmunt  Białas  i członkowie  Za
rządu:  Emilia  Czembor,  Halina 
Dzierżewicz,  Michał  Jurczok 

i  Włodzimierz  Głowinkowski. 
W wyniku  tych negocjacji ustalo
no  warunki  umowy  przedwstęp
nej na nabycie „Maciejki" z przy
ległymi  działkami  przez  spółkę 
„RealeIzdebski".  W  rezultacie 
zgodzono się na  550.000 dolarów 
USA  za  nieruchomość,  a  dodat
kowo  nabywcy  wniosą  na  rzecz 
miasta  85.000  dolarów.  Jest  to 
przygotowanie  do  umowy,  która 
powinna  być  spisana  jeszcze 
w tym roku i wtedy zostanie wpła
cona cała suma do kasy miejskiej. 
Na razie tytułem zadatku wpłaco
no  100.000 dolarów. 

Miasto  dostało  więc  spory  za
strzyk finansowy. O tym jak pienią
dze te zostaną rozdysponowane za
decyduje Rada Miejska. 

KRONIKA  POLICYJNA 

25.11.93 r. 
O  godz.  7  rano  na  ul.  Daszyń
skiego  kierujący  Nysą  mieszka
niec Istebnej doprowadziłdo koli
zji  ze  Skodą  Favorit  po  czym 
odjechał  z  miejsca  wypadku. 
Sprawcę zatrzymano  i po badaniu 
stwierdzono  1,28 prom.  alkoholu 
we krwi. Sporządzono wniosek do 
kolegium  i  zatrzymano  prawo 
jazdy. 

29.11.93 r. 
Około  godz.  18 zatrzymano  nie
trzeźwego  mieszkańca  Ustronia 
kierującego Skodą, który  spowo
dował kolizję  z VW Derby. Wynik 
badania  2,55 prom.  Zatrzymano 
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prawo  jazdy  i  skierowano  wnio
sek  do  kolegium. 

29.11.93 r. 
0  godz. 20.05 w centrum Ustronia 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  ustronia  kierującego  Fia
tem  125. Wynik  badania  — 2,51 
prom.  Zatrzymano  prawo  jazdy 
1  skierowano  wniosek  do  kole
gium. 

30.11.93 r. 
O  godz.  22.40  do  pomieszczenia 
dróżnika  przy przejeździe kolejo
wym na ul. Daszyńskiego,  wtarg
nął osobnik  znajdujący się w sta
nie nietrzeźwym  (1,58 prom.)  za
chowujący się agresywnie. Napas
tnik został zatrzymany do wytrze
źwienia w areszcie KRP  Cieszyn. 

skierowana do kolegium do spraw 
wykroczeń  przy  Sądzie  Rejono
wym  w Cieszynie. 

3.12.  —  szczegółowa  kontrola 
targowiska  pod  względem  prze
strzegania przepisów sanitarnych. 
W  dwóch przypadkach stwierdzo
no rażące łamanie przepisów i na
kazano  opuszczenia  terenów  tar
gowiska. Winnych ukarano man
datami  karnymi. 

6.12.  —  w  trakcie  ponownej, 
szczegółowej kontroli  targowiska 
miejskiego  zatrzymano  zaświad
czenie o wpisie do ewidencji dzia
łalności  gospodarczej,  budzące 
wątpliwość co do swej autentycz
ności.  Posiadacz  zaświadczenia 
nie  posiadał  przy  sobie  żadnych 
dodatkowych  dokumentów.  Na
kazano  bezzwłocznie  opuścić  te
ren  targowiska  i wyjaśnić sprawę 
w Komendzie  Straży Miejskiej. 

(M.P.) 

Zastępca Burmistrza, Tadeusz Duda zwrócił  się  do Sejmowej Komisji 
Ochrony  Środowiska  i Zasobów Naturalnych  z propozycją  zorganizo
wania  w  naszym  mieście  wyjazdowego  posiedzenia.  Celem  byłoby 
przedstawienie  problemów,  z jakimi  boryka  się  nasze  miasto  i  inne 
gminy, zrzeszone  w  Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej, a przede 
wszystkim  zagadnień  dotyczących  ochrony  środowiska. 

Ponadto T. Duda zwrócił się do przewodniczącego komisji z prośbą 
o przyznanie Ustroniowi dotacji na dokończenie  —  przerwanej w roku 
1980 — budowy obwodnicy w naszym mieścieuzdrowisku. Prośbę swą 
motywował następująco: 
„...Ustroń jest jedynym uzdrowiskiem  w  województwie bielskim. Dotych
czas cały  ruch tranzytowy na trasie Katowice—Wisła  odbywa się jedyną 
wąską  uliczką  biegnącą  przez  centrum  miasta.  Kontynuacja  budowy 
brakującego  odcinka  o  długości  2,7  km  natychmiast  poprawi  walory 
uzdrowiska.  Aktualnie  pokonanie  odcinka  10 km  na  trasie  z Wisły  do 
Ustronia  trwa  tak  długo  jak  pokonanie  dalszego  70  km  odcinka 
Ustroń—Katowice.  Brak  obwodnicy  powoduje  katastrofalne  skażenie 
powietrza, dezorganizuje ruch samochodowy i pieszy. (...) Miasto nie jest 
w stanie udźwignąć tej inwestycji, gdyż wszystkie możliwości  finansowe 
skierowano na budowę kolektora sanitarnego, kredytowanego przez Bank 
Ochrony  Środowiska..." 

r  *  ćr 

Przekop  przez  ul.  Grażyńskiego  miał  na  celu  połączenie  kanalizacji 
Banku  z ul. Ogrodową.  Fot.  W. Suchta 

r   Tir 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

4 grudnia  1993 roku 
Urszula  Gabryś,  Drogomyśl  i Arkadiusz  Lecina, Ochaby  Wielkie 

•¿r  •  ćr 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Ewa Nogawczyk,  lat  80, ul. Drozdów  88 
Agnieszka  Niemiec,  lat  85, ul. Daszyńskiego  52/8 
Maria  Krysta,  lat  85, ul.  Lipowska  129 

•¿r  •  T* 
URZĄD  MIEJSKI  INFORMUJE,  że  w  soboty  samochody  gości 

weselnych w czasie trwania ceremonii ślubnych w USC w Ustroniu mogą 
parkować na  parkingu  UM. 

KOIMTRAKT 

1.12.  —  interwencja  w  Pawilo
nach Gastronomicznych w Ustro
niuPolanie  w sprawie  podrzuca
nia przez właścicieli sklepów śmie
ci  do  miejskich  kontenerów  na 
surowce  wtórne. 

1.12.  —  ponowna  interwencja 
przy ulicy Pana Tadeusza w spra
wie nagminnego wycieku  z szam
ba na drogę miejską. Według Ko
deksu  Wykroczeń,  artykuł  117: 
„Kt o  mając obowiązek  utrzyma
nia czystości i porządku w obrębie 
nieruchomości,  nie  wykonuje 
swoich obowiązków lub nie stosu
je się do wskazań  i nakazów przez 
właściwe organy w celu  zabezpie
czenia  stanu  sanitarnego  i  zwal
czania chorób zakaźnych podlega 
karze  grzywny  do  1  500  000  zło
tych". Sprawa mieszkańca posesji 
przy ulicy Pana Tadeusza  została 

PODZIĘKOWANIE 
Dzieci  z  Ośrodka 

Rehab i l i t acy jno Wy
chowawczego  wraz 
z  opiekunami  składają 
gorące  podziękowania 
panu  Michałowi  Boż
kowi  i  Państwu  Suszka 
za  prezenty  Mikoła
jowe. 

Ze zbiorów 
Muzeum 

Grafika  Chaty  w  Wi
śle,  to  kolejna z  prezen
towanych  kart  świąte
cznych  Pawła  Stellera. 
Została przez niego  wy
konana  w  1951  r.  Cały 
cykl  kart  świątecznych 
znajduje  się  w  Zbio
rach  Marii  Skalickiej  w 
UstroniuBrzegach 

Wojewoda bielski wydał rozporządzenie po
rządkowe,  w  którym  zakazuje  wycinania 
drzew  i pozyskiwania gałęzi jodłowych sta
nowiących  własność  Skarbu  Państwa,  ich 
przewozu  i sprzedaży do 31.12.1993  r. 
Ma  to  na celu ochronę drzewostanów  jod
łowych. 
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Jak  już  pisaliśmy  na  ostat
niej  sesji  Rady  Miejskiej  dys
kutowano  nad  prywatyzacją 
wyciągu  na  Czantorię,  a  dys
kusje  wywołała  propozycja 
pracowników  wyciągu,  którzy 
chcą  przejąć go  tworząc  spółkę 
pracowniczą.  Radni  przełożyli 
dyskusję na  ten  temat  na  jedną 
z  następnych  sesji,  przy  czym 
sk łan iano  się  do  p o g l ą d u,  i ż 

blemy do rozstrzygnięcia:  spłatę 
rat  czynszowych  i  poczynienie 
niezbędnych  inwestycji.  Jeżeli 
mamy  bezpiecznie  działać 
i  przyciągać  klientów,  to  trzeba 
tu jeszcze bardzo  wiele  zainwes
tować.  O  jakichś  nadzwyczaj
nych  zyskachh  nie  może  być 
mowy.  Natomiast  gdy  kolej 
przejmie ktoś, kto myśli  wyłącz
nie  o  zyskach ,  to  za  niedługi 

PRYWATYZACJA WYCIĄGU 
prywatyzacja  jest  krokiem  słu
sznym  lecz  należy  się  zastano
wić na jakich  zasadach ją  prze
prowadzić  z największą  korzy
ścią  dla  miasta.  Obecnie  Kolej 
Linowa  na  Czantorię  to  bydy
nki  stacji  dolnej  i górnej,  oczy
wiście wyciąg krzesełkowy  i  or
czykowy  oraz  park ing  samo
chodowy  przed  dolną  stacją. 
Nartostrady  znajdują  się  na 
terenach  prywatnych  corocz
nie  płaci  się  za  ich  użytkowa
nie.  Według  szacunków  księ
gowych  wartość  ma ją tku  „Ko 
leji  Linowej"  to  ok.  7  mld.  zł. 
Zdaniem  Ireny Warzechy,  księ
gowej  wyciągu  jest  to  wycena 
zawyżona  i  takiej  kwoty  nikt 
nie  zaoferuje. 

—  Skoro  przekształcenie  włas
nościowe  wyciągu  musi  nastą
pić  do  czerwca,  wystąpil iśmy 
z propozycją  utworzenia  spółki 
pracowniczej, by ci, którzy  tam 
pracują  nadal  mogli  to  robić 
—  mówi  Jan  Małysz,  kierow
nik  wyciągu.  Największe  oba
wy pracowników  wyciągu  wią
żą  się  z  możliwością  przejęcia 
„Kole i  L inowej" przez inną  fir
mę,  k tóra  po  dwóchtrzech  la
tach  wyciągania  maksymal
nych  zysków  bez  koniecznych 
remontów,  zdewastują  wyciąg. 
Ludzie  stracą  wtedy  pracę 
a  miasto  atrakcję.  —  To  nie 
knajpa  czy  hotel,  trzeba  się  na 
tym  znać  by  utrzymać  wyciąg 
w  ruchu  —  dodaje  J.  Małysz. 

—  Krążą  opinie,  że  wyciąg  to 
same pieniądze. Al e są  to  pienią
dze  przede  wszystkim  wpako
wane  w  jego  utrzymanie. 
W  przypadku  gdy  wyciąg przej
mą  pracownicy,  mają  dwa  pro

czas  powróci  problem  przywró
cenia  wyciągu  do  działania 
—  twierdzi  I.  Warzecha.  Nie 
udało  się nam  dowiedzieć  jakie 
warunki  przejęcia  wyciągu 
przedstawią  miastu jego  praco
wnicy.  Ten  atut  trzymają  na 
razie  w  tajemnicy. 

O  opinię  na  temat  możli
wych  zmian  na  „Kolei  Linio
wej"  poprosiliśmy  również 
burmistrza  Kazimierza  Hanu
sa: 
—  Gospodarstwo  Pomocnicze 
„Kole i  Linowa"  jest  jednostką 
dobrze zarządzaną  o czym  świa
dczą  wyniki  ekonomiczne  oraz 
sprawnie  prowadzona  moderni
zacja i wymiana  urządzeń  finan
sowana  ze  środków  własnych, 
bez  przestojów  w  ruchu.  „Kolei 
Linowa"  stanowi  ponadto  atra
kcję  napędzającą  ruch  turysty
czny  w  Polanie.  Powstaje  pyta
nie  po  co  zmieniać  zarządzanie 
lub  po  co  prywatyzować.  A  no 
po  to,  że  taki  jest  kierunek 
zmian  w  zarządzaniu,  który 
umożliwia  uzyskanie  dla  miasta 
korzystniejszych  warunków  fi
nansowych.  Od  dwóch  lat  „Ko 
lej"  angażuje  wypracowany  do
chód  w modernizację,  od  wyka
zanych zysków  trzeba płacić po
datki  które  poważnie  uszczup
lają  kwotę  pozostającą  do  po
działu  z miastem.  Trzeba  zatem 
poważnie  rozważyć  wariant  za
rządzania  pozwalający na  uzys
kanie  lepszych  warunków,  np. 
drogą  dzierżawy.  Jestem  także 
zdania,  że  zmiana  zarządzania 
nie  może  być  kosztowna,  dlate
go  należy  przeprowadzić  ją 
w sposób  płynny  —  powiedział 
nam  K.  Hanus.  (ws) 

PROPOZYCJE  BUDŻETOWE 
D o  konst ruowanego  budżetu  miasta  na  rok  1994  mieszkańcy 

wnoszą  swe  propozycje.  W  Gazecie  Ustrońskiej  Komis ja  Bu
dżetowa  zaproponowała  wszystkim  kierowanie  swych  wnios
ków  do  budżetu  miasta  w  przyszłym  roku.  Poniżej  przed
stawiamy  zgłoszone  przez  mieszkańców  propozycje.  Mater iał 
udostępni ła  nam  Komis ja  Budżetowa  Rady  Miejskiej.  Oto 
propozycje: 
1. W n i o s ek  d y r e k t o ra  S P 5  w  s p r a w ie  b u d o wy  c h o d n i ka  p rzy  ul. 
Lipowskiej.  Wiąże  się  to  z  koniecznością  poszerzenia  pasa 
drogowego  i  zajęciem  terenów  prywatnych,  a  nie  wszyscy 
mieszkańcy  wyrażają  zgodę na przekazanie  terenu  pod  chodnik. 
2. Wniosek  Społecznego  Komi te tu  Wodoc iągowego  Hermanice 
o przekazanie  końcowej części dotacji  na  działalność  Komitetu. 
3.  Wniosek  Zarządu  Osiedla  Herman ice  o  wykonanie  drogi 
łączącej  ul.  Domin ikańską  z  ul.  Wspó lną. 
4. Wniosek  Henryka  Skałki  w  sprawie  remontu  ul.  Myśliwskiej. 
5. Wniosek  Rady  Rodziców  SP1  w  sprawie  rozbudowy  szkoły. 
6.  Wniosek  mieszkańców  ulic  Suchej  i  Palenica  w  sprawie 
remontu  ul.  Suchej. 
7.  Wniosek  w  sprawie  remontu  ulic  Jaworowej  i  Świerkowej. 
8.  Wniosek  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armi i  Kra jowej 
w  sprawie  dof inansowania  działalności. 
9.  Wniosek  mieszkańców  ul.  Cho inkowej  w  sprawie  wykupu 
parcel  zajętych  pod  tę  ulicę  i jej  remont. 
10.  Wniosek  Zarządu  Osiedla  Poniwiec  w  sprawie  wykonania 
sieci  wodociągowej  od  wybudowanego  zbiornika  wodnego  do 
po toku  Górn ik. 
11.  Wniosek  w  sprawie  wykonania  remontu  rozwidlenia  ulic 
Lipowej  i  Drozdów. 
12.  Wniosek  w  sprawie  remontu  d r óg  w  UstroniuPolanie. 
(droga  do jazdowa  za  Szkołą  Podstawową  nr  3  i  ul.  Orłowa). 
13.  Wniosek  w  sprawie  remontu  Szkoły  Podstawowej  nr 
3  w  Polanie. 
14.  Trzy  wnioski  Zarządu  Osiedla  Cen t rum  w  sprawach: 
—  sygnalizacji  świetlnej  ul.  Grażyńsk iego  i  Rynku, 
—  udrożnienia  przepływu  wody  pod  drogą  z  płyt  betonowych 
(droga  między  ul.  Konopnick iej  a  Brody) 
—  naprawy  drogi  na  osiedlu  przy  ul.  Konopnick iej  (droga 
osiedlowa  w  gestii  SM  „Zacisze") 
15.  Wniosek  SP5  w  sprawie  wymiany  piecy  CO  i  remontu 
ubikacji. 
16.  Wniosek  mieszkańców  w  sprawie  remontu  generalnego 
ulicy  Kamieniec. 
17.  Wniosek  SP5  w  sprawie  remontu  szkoły. 
18.  Wniosek  Nauczycielskiej  Est rady  Ludowej  „Czan to r ia" 
w  sprawie  dof inansowania  działalności. 
19.  Wniosek  paraf ii  z  Polany  w  sprawie  drogi  do  cmentarza. 
20.  Wniosek  SP2 w sprawie wykonan ia  nak ładki  asfal towej  na 
boisku. 

Fot.  W.  Suchta 

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNOHANDLOWE 

ul  lipowa  I  <M50USTnON  IW  28 81  OM 468 n 

A u t o r y z o w a n y  d e a l e r  f i r m : 

E P S O N ,  ASI ,  V E R B A T I M ,  M I C R O S O F T ,  L O T U S 
O f e r u j e m y: 
—  kompleksową  komputeryzację  przedsiębiorstw 
—  sprzedaż  i serwis sprzętu  komputerowego 
—  sprzedaż  części zamiennych  i materiałów  eksploatacyjnych 
—  oprogramowanie  licencjonowane  firm:  NOVEL 

M I C R O S O F T 
L O T U S 

—  oprogramowanie  własne 
—  doradztwo  z zakresu  instalacji  i  wdrażania 

systemów  komputerowych 
—  K O M P U T E R O W E  K A S Y  S K L E P O W E 

—  A u t o m a t y z a c j a  o b s ł u g i 
—  K o n t r o l a  s p r z e d a ż y 

—  R o z l i c z e n i a  V A T 
—  Z a r z ą d z a n i e  s k l e p e m 

M O Ż L I W O Ś Ć  R O Z L I C Z E Ń  W  L E A S I N G U  O P E R A C Y J N Y M 
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W  środę  8  grudnia  w  sali  sesyjnęj Urzędu  Miejskiego  odbyło  się 
spotkanie  z panią  Anną  Robosz pt.  „Wśród  gwiatd  filmu,  teatru  i nie 
tylko". 

Pani  Anna  urodziła  się  13  lipca  1941  roku  w  UstroniuLipowcu. 
Ukończyła Szkołę Podstawową  nr  2, a później — z wielkimi  trudnoś
ciami, jakie sprawiała jej matematyka — Liceum Ogólnokształcące im. 
Osuchowskiego w Cieszynie. W 1964 roku ukończyła studia na wydziale 
prawa  Uniwersytetu  Warszawskiego.  15  listopada  1965  roku  po  raz 

ffllMWIHIWiWIMill 

PROMOCJA 
pierwszy przekroczyła  progi  gmachu  sądu. Od  roku  1981 pracuje jako 
sędzia w Sądzie  Wojewódzkim  w BielskuBiałej, w wydziale  karnym. 
Twierdzi,  że praca  w sądzie jest  narkotykiem. 

W  latach  19801981  rozpoczęła  zaoczne  studia  filmowe  w  Łodzi, 
zdała egzaminy państwowe z historii filmu i teatru. Mylił y jej się wtedy 
filmy  Marleny Dietrich i Grety Garbo. Zafascynowana filmem i teatrem 
rozpoczęła  swoją  artystyczną  działalność. 

30 osób słuchało wspomnień ze spotkań Anny Robosz z jej najwięk
szą  idolką  Agnieszką  Osiecką, która  7 grudnia  1968 r. odwiedziła nasz 
Dom  Kultury,  a  także  Dorotą  Stalińską,  Aliną  Janowską,  Ireną 
Dziedzic,  Krzysztofem  Zanussim,  Andrzejem  Sewerynem,  Krystyną 
Jandą,  Aleksandrą  Śląską.  Po  rozmowie  z  Krzysztofem  Zanussim 
stwierdziła, że zupełnie nie  zna  się na  filmie. 

Pani  Anna  opowiadała  też  o  szalonym  pomyśle  zorganizowania 
w  Cieszynie  w  1968  roku  spotkania  z  Joanną  Rawik.  Ten  szalony 
pomysł  odbił  się  później  finansowo  na  jej  portfelu,  gdyż  z  własnej 
kieszeni  musiała  opłacić  to  spotkanie.  Była  to  wówczas  niebagatelna 
kwota:  1.500  złotych,  którą  wpłaciła  przekazem  3  maja  —  do  dziś 
pamięta  datę. 

Spotkanie połączone  było  z promocją  książki Anny  Robosz,  która 
prawdopodobnie  ukaże  się już  w przyszłym  roku.  Będzie poświęcona 
właśnie wielkim  gwiazdom  polskiego  filmu,  teatru  i telewizji. 

Wieczór  gawędziarski  zakończył  się  pytaniami,  skierowanymi  do 
pani Anny. Na pytanie, czy gdyby się urodziła po raz drugi, wybrałaby 
zawód sędziego — odpowiedziała, że prawdopodobnie wolałaby zostać 
dziennikarką  lub reżyserem, chociaż w tym drugim przypadku  obawia
łaby  się, że nie zda  egzaminu  z  rysunku. 

Przed zakończeniem  spotkania jego główna bohaterka wypowiedzia
ła jeszcze  parę  cierpkich  uwag  pod  adresem  Gazety  Ustrońskiej,  po 
czym wszyscy  rozeszli  się do domów.  (M  P ) 

IMOWY  D Y R E K T O R 
Pisaliśmy już,  że długoletnia  dyrektorka  Domu  Pomocy  Społecznej 

na  Poniwcu  — pani  Waleria  Albrewczyńska  —  po  35  latach  pracy 
przeszła  na  emeryturę.  Nie  wiedzieliśmy  wówczas,  kto  obejmie  jej 
stanowisko.  Dzisiaj nie jest  to już  tajemnicą.  Nowym  dyrektorem  tej 
placówki  —  zgodnie  z  przewidywaniami  jej  pracowników  i  za  ich 
aprobatą  —  został  rehabilitant  Artur  Pastucha  z  Cieszyna,  który 
wcześniej prowadził zajęcia ruchowe  z dziećmi  z ośrodka.  Stanowisko 
dyrektora  placówki  na  Poniwcu  objął w dniu  16 listopada  br. 

Pan Artur stanął przed nowymi obowiązkami, z zadaniem  przygoto
wania poprzez naukę i rehabilitację swoich wychowanków do życia, do 
osiągnięcia przez nich możliwie najpełniejszego stopnia przystosowania 
do  pracy. 

Na  razie dzieci  przywiązują  się do  nowego  dyrektora,  dyrektor  do 
nowej  rzeczywistości.  Dzieci  wspominają  ze  łzami  w  oczach  panią 
Walerię,  która  nie  zapomina  o  swoich  wychowankach.  W  dniu  Św. 
Mikołaja  przyjechała  do  nich  z  mężem,  obładowana  słodyczami, 
owocami  i upominkami.  (MP) 

Ilona  Weisman  —  absolwentka  Państwowego  Liceum  Sztuk 
Plastycznych  im.  J.  Fałata  w  BielskuBiałej  oraz  filologii 
polskiej  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej  im.  KJEN  w  Krakowie. 
Obecnie  pracuje  w  Ognisku  Pracy  Pozaszkolnej  w  Ustroniu, 
gdzie prowadzi  zajęcia z plastyki,  tkactwa artystycznego. Pod jej 
nadzorem  znajduje się  także  teatrzyk  kukiełkowy. 

CHODZI Ł  MIKOŁA J 

FOL W. Suchta 

Święty  Mikołaj  nie  zapom
niał  o  ustrońskich  dzieciach. 
Swoją  wędrówkę rozpoczął już 
w  piątek,  3  grudnia  w  przed
szkola  nr  2. Paczki,  które  wrę
czał  ufundował  Komitet  Ro
dzicielski.  Dzieci  nie  przyjęły 
siwobrodego  dziadka  z  pusty
mi  rękoma  —  specjalnie  dla 
niego  przygotowały  program 
artystyczny. 

W  poniedziałek,  o  godz. 
10.00  Mikołaj  zapukał  do 
drzwi  przedszkola  nr  4  w 
UstroniuPolanie.  Obdarował 
dzieci paczkami, które  również 
ufundował Komitet  Rodziciel
ski  wspólnie  ze  sponsorami. 
Dzieci  przygotowały  program 
artystyczny.  W  tym  dniu 
przedszkole  nr  4  pękało 
w  szwach,  bowiem  Mikołaj 
umówił się w nim również z in
nymi  dziećmi,  nie  uczestniczą
cymi  w  zajęciach.  Przedszkole 
otrzymało od sponsorów  zaba
wki na choinkę, kolorowe  „mi 
kołaje", a  od  „Czantorii"  czek 
na  kwotę  5.000.000  złotych. 
Przypomnijmy,  że jest  to  jedy
na placówka w Ustroniu  nadal 
ogrzewana piecami kaflowymi. 

63  dzieci  z  przedszkola  w 
UstroniuNierodzimiu  powita
ło  świętego  Mikołaja  o  10.15. 
Wszyscy otrzymali paczki,  któ
re  ufundował  Komitet  Rodzi
cielski.  Dodatkowym  prezen
tem było wyjście dzieci do  kina 
na  film  pt.  „Piękna  i  bestia". 

W  Nierodzimiu  Mikołaj  nie 
zapomniał  również  o  dzieciach 
z  Ośrodka  Rehabilitacyj
noWychowawczego  i  pojawił 
się u nich  15 minut  później.  15 
dzieci z tego  ośrodka  otrzyma

ło paczki, które ufundował pan 
Michał  Bożek. 

O  13.00  mikołajowe  sanie 
zatrzymały  się w Lipowcu.  Pa
czki  zostały zakupione  częścio
wo  ze  stawek  żywieniowych, 
a  częściowo  ze  składek  rodzi
ców  i lipowieckich  sponsorów. 
35 dzieci przygotowało  dla  św. 
Mikołaja  program  artystycz
ny,  ponadto  katechetka  Gert
ruda  Górniok  zorganizowała 
katechezę  dla  rodziców. 

W  Hermanicach  Mikołaj 
pojawił  się  we  wtorek  rano. 
Dla  92  dzieci  z  czterech  od
działów  paczki  ufundował 
—  podobnie  jak  w  innych 
przedszkolach  —  Komitet  Ro
dzicielski. 

Siwobrody  święty  nie  zapo
mniał także o dzieciach z ustro
ńskich  szkół  podstawowych  (i 
tutaj paczki  ufundowały  szkol
ne  komitety  rodzicielskie). 
W  UstroniuNierodzimiu  do 
zorganizowania  akcji  mikoła
jowej przyczynili  się księża  ka
toliccy. 

Zmęczony  pracą  święty  Mi 
kołaj  zatrzymał  się  na  chwilę 
i  pomyślał,  czy  to  aby  wszyst
kie  dzieci,  które  miał  odwie
dzić.  I  wtedy  przypomniał  so
bie  o  Domu  Pomocy  Społecz
nej  na  Poniwcu,  o  tych  dzie
ciach  najbardziej  skrzywdzo
nych  przez  los, najbardziej po
trzebujących  pomocy.  Obda
rował je paczkami, które  zaku
pili pracownicy  tegoż  ośrodka. 
Dzień  wcześniej  ustrońska 
Chrześcijańska  Fundacja  „Ży
cie i Misja" wystąpiła na  Poni
wcu  z  programem  artystycz
nym.  (MP) 
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Ogłoszenia  drobne 

Kupię kozę mleczną, kolorową.  Gole
szów, Orzechowa  6 

Czarne  pudelki  po rasowej  matce. 
Sprzedam.  Nierodzim,  Cicha  28. 

Samochód  po wypadku  kupię.  Tel. 
Cieszyn  25155. 

Sprzedaż choinek  z plantacji. Jan  Go
gółka,  Ustroń,  ul.  Skalica  6. 

A N T E N Y 
T V  S A T 

d l a .  k a ż d e g o 
S A T M O N T 
E U G E N I U S Z 
TRZEPAC Z 

UL .  CIESZYŃSKA  28, 
U S T R OŃ 

Rada  Izby Notarialnej  w Katowicach  (teł. 515353)  informuj e 
0  utworzeniu  w mieście  Ustroń  kancelarii  notarialnej   prowa
dzonej  przez 

no ta r iusz  — m gr  E w ę  J N o g a c ką 

1 podaje  jej   adres: 

Ustroń,  ul.  M .  Konopnickiej   40 
Prezes Rady pełni dyżer  w siedzibie Rady Izby Notarialnej  w Katowi
cach przy ul. Kopernika  26 w każdy czwartek w godz. 15—17 

ftp* 1 

Nowo  otwarty 

MAGIE L  ELEKTRYCZN Y 
USTROŃ,  ul,  1 MAJ A 9 
zaprasza  pt.  klientów  do  swego  punktu  (z  tyłu 

sklepu  PEWEX)  od poniedziałku  do piątku  9—17 

PODZIĘKOWANIE 
Bar  Cafe  „Maruś"  w Ustroniu  na ul.  Grażyńskiego,  którego 
właścicielem  jest  pan  Marek  Szafranek,  sponsorował  przyjęcie 
„Mikołajkowe"  dla  20  samotnych  osób  naszego  miasta. 

Podopieczni  zostali  poczęstowani  wspaniałą  pizzą  i  grzanym 
winem.  Bardzo  serdecznie  panu  Markowi  Szafrankowi  dziękuje
my  w  imieniu  podopiecznych.  .  TT „ 

MOPS  w  Ustroniu 

K O L E J N Y  F I I M A Ł 
2 stycznia 94 r. Jurek Owsiak po raz drugi organizuje wielki ogólnopolski 
finał Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy.  W  tym  dniu  cała  Polska 
będzie zbierała  pieniądze na wszystkie  chore dzieci. Ustrońska  młodzież 
również chce się przyłączyć do tej zbiórki. Rok  temu zebrano w Ustroniu 
27 min zł. 

2 stycznia  znowu  chcemy  zebrać jak  najwięcej pieniędzy  aby  pomóc 
wszystkim chorym dzieciom. Prosimy o wsparcie wszystkich mieszkańców 
Ustronia i mamy nadzieję, że w tym dniu znów będziemy wszyscy' razem. 

Młodzież  Ustronia 

Zima wciąż łaskawa...  Fot. W. Suchta 

U W A G A  N A G R O D A 
Ś W I Ą T E C Z N A ! ! ! 

Każdy  zakup  powyżej  1 min zł 
dokonany w  grudniu 

w  sklepach  firmy 

S T A N D A R D " 
1.  SKLEP  A G D  —  SKOCZÓW  Rynek  (obok  ratusza) 

2.  SKLEP  AGD   USTROŃ  ul.  Cieszyńska  (obok  pralni) 

3.  SKLEP  R T V   USTROŃ  Pawi lony  naprzeciwko  H  Równica 

BIERZE  UDZIAŁ W  LOSOWANIU 
TELEWIZORA 

L o s o w a n i e  o d b ę d z i e  s i ę 

3 1 . 1 2 . 9 3  w  s k l e p i e  n r 3 o g o d z . 1 5 

ff 

SPROSTOWANIA 
Mieszkańców  budynku  przy  ul.  Orzechowej  1 w Goleszowie 

przepraszamy  za  podanie  w  GU  49*93  ich  adresu  w  ogłoszeniu 
drobnym dotyczącym zakupu  kozy. Właściwy  adres  zainteresowa
nego kozą  mleczną  kolorową  brzmi: Goleszów  ul. Orzechowa  6. 

Nie ma też radnego Józefa Drozda jak mogłoby wynikać z relacji 
z sesji  RM  w GU47/93.  Za  błędne  podanie  imienia  przepraszamy 
radnego  Jana  Drozda. 

C O  I M A S  C Z  E K A 
Wystawy: 

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1, tel.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo i Kużnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki Współczesnej K. i B. Heczko 
—  wystawa  i sprzedaż prac plastyków  ustrońskich. 
Wystawy czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Tkaniny artystyczne  i świece Zdzisława  Osierdy 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek od 
9.00—16.00.  w  sobotę  w godz.  9.00—13.00,  w niedzielę  po  uprzednim 
zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  2996 

czynne od  wtorku  do  soboty  od  9.00 do  13.00 
Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafiki  i druków  bibliofilskich. 

Galeria  na Gojach  K. i B.  Heczko 
Ustroń,  ul. Błaszczyka  19 — czynna  codziennie 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (teł.  3244) 
zajęcia stałe w kołach zainteresowań  i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki  obce,  informatyka,  taniec  towarzyski  i współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne. 

Centralna  Informacj a i Recepcja,  Rynek  7,  tel.  2653 
—  wystawa prac dziecięcych  z  NeukirchenVluyn 

22 i 23.XII.1993 godz.  10.00—17.00 
Kiermasz  świąteczny  oraz  spotkan ie  z M iko ła j em 
(skwer przed  Cenralną  Informacją  i Recepcją  — Rynek  7) 

Sport: 
17—18.XII.1993  GWIAZDKOWY  TURNIEJ  KOSZYKÓWKI 

(sala  gimnastczna  SP2  Ustroń) 
17.XII.1993  godz.  9.00  Drużyny  ustrońskich  szkół  podstawowych 

godz.  16.00  Drużyny  ustrońskich  szkół  średnich 
18.XII.1993  godz.  9.00  Drużyny  ustrońskich  oldboy'ów 
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blokami  w których  wykonywa
no  wymianę  grzejników.  We 
wszystkich  dotychczasowych 
przypadkach  całkowity  koszt 
wymiany  spoczywał  na  Spół
dzielni. 

W  związku  z  powyższym 
przywoływany  przez  Spółdziel
nię  argument  o  zastosowaniu 
w oparciu  o  Ustawę  budżetową 
na  1993 roku  innego  niż  stoso
wanego  do  tej  pory  sposobu 
sfinansowania  wymiany  grzej
ników  jest  nie do  przyjęcia. 
2.  Wszystkie  do  tej  pory  nowo 
instalowane  przez  Spółdzielnię 
grzejniki  były  wyposażane 
w  tradycyjne zawory  regulacyj
ne za pomocą  których  użytkow
nik  mógł  dokonywać  regulacji 
intensywności  grzania.  Infor
mujemy, że grzejniki w blokach 
nr  5 i 6 zostały  opatrzone  przez 
spółdzielnię  w zawory  różniące 
się  od  zaworów  tradycyjnych 
jedynie wyglądem  zewnętrznym 
a  w żadnym  wypadku  funkcją. 
W  dalszym  ciągu  więc  miesz
kańcy  bezpośrednio  nie  odno
szą  żadnych  korzyści  material
nych  z posiadania  zaworów. 

3.  W  czasie  montażu  zaworów 
w mieszkaniach wykonawcy  ro
bót  informowali  mieszkańców, 
że  koszt  zaworów  mieści  się 
w  ogólnych  kosztach  wymiany 
grzejników. Nikt  ze  Spółdzielni 
nie  informował  w  tej  sprawie 
o  niczym  lokatorów.  Nasz 
sprzeciw wywołała więc podjęta 
dwa miesiące po  zainstalowaniu 
grzejników uchwała  Rady  Nad
zorczej,  zobowiązująca  miesz
kańców do  zapłacenia  za  zawo
ry
Stawianie  mieszkańców  przed 
faktem  dokonanym  i  nie  danie 
im  żadnej  możliwości  wyboru 
jest  przykładem  niewłaściwego 
traktowania  członków  Spół
dzielni  przez jej  władze. 

Mieszkańcy bloków nr 5 i 6 
osiedla  „Manhatan" 
w  Ustroniu 

W  PRAWDZIWEJ  GALERII 
3  grudnia  w  galerii  filii   Uniwersytetu  Śląskiego  w  Cieszynie 

otwarto  wystawę  prac  plastycznych  dzieci  niepełnosprawnych 
z Ośrodka  w Nierodzimiu.  W  uroczystości  uczestniczyła  naczelnik 
Wydziału  Kultury  UM  Danuta  Koenig  i  prezes  TONN  Andrzej 
Georg. Doc. Jerzy Wroński  mówiąc o prezentowanych  malunkach 
podkreś la!  j edno:  d o m i n u je  w  nich  szczerość,  chęć  pokazan ia 
świata  i  siebie  takim  jak  się  go  widzi,  jak  się  go  odczuwa. 
W zaprezentowanych  obrazach  nie ma sztuczności, nie ma pozerst
wa, błędów,  od  których  często nie może  uwolnić  się profesjonalna 
sztuka. 

Dzieci wystawiające swe obrazy  bacznie obserwowały  ich  odbiór 
przez zgromadzonych  gości,  z chęcią  prezentowały  swe dokonania 
ciesząc się z każdej życzliwej uwagi. Trema w tym dniu była domeną 
opiekunek,  które  przedstawione  prace  traktowały  jak  swe  własne. 
Wszystkim  obecnym  na  otwarciu  wystawy  udzieliła  się  bezpośred
niość,  szczerość  i wzajemne zrozumienie  bez  zbędnych  słów.  (ws) 

6 grudnia spotkała się Rada Osiedla Centrum. Obradom  przewo
dniczył Adam  Heczko,  a przybyli  na  nie  burmistrzowie  Kazimierz 
Hanus  i  Tadeusz  Duda,  radni  Emilia  Czembor,  Włodzimierz 
Głowinkowski,  Andrzej  Sikora,  Karol  Kubala  i  Lesław  Wer
pachowski. Otwierając zebranie A.  Heczko podziękował  władzom 
miejskim  za  spełnienie  postulatów  modernizacji  ulicy  Ogrodowej 
i  za położenie  chodników  na  ulicach  Konopnickiej  i  Brody. 

Jednak  podstawowym  tematem  zebrania  była  droga  biegnąca 
przez  osiedle przy  ul.  Konopnickiej. Jak  już  informowaliśmy,  SM 
„Zacisze"  porwała  się na  generalny  remont  kanalizacji  ściekowej 
i  deszczowej  na  tym  osiedlu.  Efekty  tego  pomysłu  są  aż  nazbyt 
widoczne:  mieszkańcy  pomstują  —  Spółdzielnia  milczy.  Zresztą 
obecni  na  spotkaniu  przedstawiciele  Spółdzielni,  członek  Zarządu 
Ludwik  Gembarzewski  i  dyrektor  Barbara  Kapicka,  podczas 
dyskusji na  ten  temat  również  dyplomatycznie  milczeli.  Wcześniej 
zaproponowanu  miastu  współuczestnictwo  finansowe  w doprowa
dzeniu  do  stanu  używalności  rozebranej  drogi.  Władze  miasta 
przyjęły  argumentację,  że  na  tych  osiedlach  mieszkają  ustroniacy 
i nie  można  pozostawić  ich  losu  wyłącznie  w rękach  Zarządu  SM 
„Zacisze".  Radny  K.  Kubala  mieszkaniec  osiedla  przy  Konopnic
kiej  zaproponował,  by  sporządzić  rzetelną  dokumentację  drogi, 
uwzględniając przyszłe  przedsięwzięcia  budowlane  na  tym  terenie 
i równocześnie jak najmniejszą uciążliwość dla  tam mieszkających. 
Poparł go Włodzimierz Głowinkowski  stwierdzając, że jeżeli  budo
wać  drogę  przez  to  osiedle,  to  należy  wykonać  ją  tak,  aby 
w  przyszłości  nie  wymagała  przeróbek.  Wiadomo,  że  plan  prze
strzenny  w  tym  rejonie  lokalizuje  budownictwo  wielorodzinne 
i  wszelkie  prace  należy  prowadzić  mając  to  na  uwadze.  Przed
stawiciele  SM  „Zacisze"  zaproponowali  dalsze  negocjacje  z mias
tem,  przyjmując  jako  ich  podstawę  80%  finansowego  udziału 
miasta. 

Na  zebraniu  mówiono  też o boiskach  dla  młodzieży. Tablica  do 
koszykówki  postawiona  na  osiedlu  Centrum  spełnia  swe  zadanie, 
mimo  skarg niektórych  mieszkańców  na język,  którym  posługują 
się  młodzi  następcy  gwiazd  NBA.  Wyjaśniono  sobie,  że  lepiej 
gromadzić młodych  ludzi pod  tablicami koszykówki, nawet gdy ich 
język  nie jest kryształowy, niż nie robić nic. Burmistrz  zapropono
wał, że w tych miejscach gdzie młodzież będzie chciała grać,  miasto 
postawi  tablice  do  koszykówki. 

Wrócono  też  do  sprawy  barierki  między  ulicami  Konopnickiej 
i  Wantuły.  Pierwsze  opady  śniegu  spotęgowały  problem.  Niestety 
okazuje  się,  że  niewiele  da  się  tu  zrobić.  Jeżeli  nawet  postawi  się 
barierkę,  to  i  tak  schodków  biegnących  obok  niej  nie  możnaby 
odśnieżać,  gdyż  nie  wiadomo  kto  miałby  to  robić:  miasto,  SM 
„Zacisze" czy SM  „Jelenica". Powinna  to robić ta ostatnia, lecz jest 
Spółdzielnią  zbyt  młodą,  by  można  od  niej tego  wymagać. 

A. Heczko poruszając sprawę  sygnalizacji  świetlnej na  skrzyżo
waniu  ulic  Daszyńskiego  i  Grażyńskiego  nie  wywołał  burzy. 
Wszyscy już  wiedzą,  iż nie jest  to  możliwe.  Podobnie  rzecz  się  ma 
z  proponowanym  przejściem  dla  pieszych  na  ul.  Cieszyńskiej 
w okolicach warsztatu elektromechanicznego.  Brak zgody  Okręgo
wej Dyrekcji Dróg Państwowych  na  takie oznakowanie  przekreśla 
cały projekt.  Mimo  wielu  kontrowersyjnych  spraw,  zebranie  prze
biegało  spokojnie,  czasem  nawet  w  konstruktywnej  atmosferze, 
szczególnie  wtedy,  gdy  rozmawiano  o  potrzebach  sportowych 
młodego  pokolenia. 

(ws) 

J.  Wroński  z  Kasią.  Fot.  W.  Suchta 

Gazeta  Ustrońska  7 

BLOKOWY 
PROTEST 

Wyrażamy  kategoryczny 
sprzeciw  wobec  uchwały  nr 
1/11/93 z dnia 27.10.1993  Rady 
Nadzorczej   SM  „Zacisze" 
w Ustroniu zobowiązującej   loka
torów  naszych bloków do pokry
cia  kosztów  związanych  z  mon
tażem  grzejnikowych  zaworów 
termostatycznych  w  naszych 
mieszkaniach  i  oczekujemy  jej 
uchylenia — piszą do SM  „Zaci
sze"  mieszkańcy  bloków  nr 
5 i 6 osiedla Manhatan,  postulu
jąc  równocześnie  zwołanie 
w trybie pilnym  Walnego  Zgro
madzenia Członków, które mia
łoby  ocenić  działania  władz 
Spółdzielni.  Pod  pismem  pod
pisało  się 95  mieszkańców. 

Sprzeciw  mieszkańców  wy
wołany  został  pojawieniem  się 
w  blokach  5  i  6  „Informacji 
w sprawie  sfinansowania  grzej
nikowych  zaworów".  Wywoła
ło  to  natychmiastową  reakcję 
mieszkańców  i  jeszcze  tego  sa
mego dnia  zaczęto  zbierać  pod
pisy.  Do  pisemnego  sprzeciwu 
mieszkańcy dołączyli także uza
sadnienie,  które  przytaczamy 
poniżej. 

Uzasadnienie  stanowiska  miesz
kańców  bloków  5  i  6  os.  Man
hatan w sprawie sprzeciwu wobec 
uchwały  Rady  Nadzorczej   SM 
„Zacisze"   nr   1/11/93  z  dnia 
27.10.1993. 
1.  W  miesiącu  wrześniu  1993 
w  mieszkaniach  bloków 
5 i 6 osiedla SM „Zacisze"  Man
hatan  w Ustroniu  miała miejsce 
wymiana  grzejników  panelo
wych  na  żeberkowe.  Wymiana 
ta  została  dokonana  w  ramach 
realizacji  spółdzielczego  planu 
usuwania  wad  technologicz
nych w budynkach  osiedla. Blo
ki  5  i  6  nie  były  pierwszymi 



GWIAZDKOWY  TURNIEJ 
W najbliższy piątek, 17 gru

dnia  o  godz.  16.00  na  sali 
gimnastycznej  SP2  rozpocz
nie  się  II I   Gwiazdkowy  Tur
niej Koszykówki  Ustroń  '93. 
Organizatorzy  serdecznie  za

praszają  wszystkich  kibiców, 
sympatyków  koszykówki  na 
najwyższym  światowym  po
ziomie.  Uprasza  się  o  zaj
mowwanie  miejsc  na  balko
nie. 

S k l ep  w i e l o b r a n ż o wy 

s a m— IlilliiiiiS I 

USTROŃ HERMANIC E 
zaprasza  na  tanie 

1  I  ( 

importowane ozdoby choinkowe 
—  konfekcja dziecięca damska i męska — bielizna 

— zabawki — art. szkolne 
CZYNNE  8.00—16.30,  SOBOTA  8.0013.00 

PODZIĘKO  WANIĘ 
Wychowankowie Przedszkola nr 4 w Ustroniu  Hermanicach 

składają  gorące  podziękowania  Michałowi  Bożkowi  za  ufun
dowanie  dwóch  wełnianych  dywanów. 

Siłownia, siłą  reklamy stoi.  FOL W. Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Sóm  żeście  wszyscy  zdrowi,  roztomili  ludkowie?  Bo  gazety 

straszóm,  że snocijakosi  straszęcznie  szpatno  grypa  idzie.  Lepij 
dować  pozór  i  nie  plynś  sie,  kaj  nie  trzeja,  coby  tej  grypy  nie 
nachytać.  Jak  już  musicie  kiery  kaj  jechać,  tóż  se jedźcie  lepij 
autym.jako  autobusym.  Nó, kiery  auta nimo,  tóż sie prawi  darmo, 
ale jak  kiery  mo  ty  sztyry  kółka  i  rogule,  niech  na  tej,  wiycie, 
bynzinie  nie szporuje.  Autym  idzie  wszyndzi  dojechać  i nie  trzeja 
sie mrozić  na przistankach  ani sie nie trzeja  boć, że sie od  kogosi, 
kiery  kicho  na cały  autobus,  tej grypy  dostanie.  Dobrze je  se  też 
zawczasu  kupić jakich  zielin abo cetli, coby sie w razie czego  zaroz 
zaczónć  lyczyć,  a  nie  dziepro  chodzić  po  dochtorach,  bo  z  tego 
chodzynio  po  dochtorah  sie  idzie  jeszcze  wiyncyj  rozchorować. 
A na  Świynta  przeca  trzeja  być  zdrowym. 

Nó, prowda,  Godni Świynta  sóm już  za dziesiyńć  dni i trzeja sie 
już  pumalu  ku  nim  rychtować,  coby  wszycko  nie  dostało  na 
lostatnióm  chwile.  A  na  razie  to  mómy  taki  miynsze  świynta 
i  rozmaite,  jako  to  nazywajóm,  rocznice.  Łoto  w  pyndzialek 
minylo już  dwanos roków,jako  tyn, prowda,  dziynnik  w  telewizyji 
zaczyli  czytać  tacy  rozmaici  panoczkowie  lobleczeni  po  wojs
kowymu.  Tyn  tydziyń  też  bydzie  rocznica,  jako  w jednej  kopalni 
nikierzi  w Gdańsku  i kaj  indzi nad morzym  też wilije nie  doczkali, 
a potym  im pomnik  postawili.  Piszym  o  tym  nie  tymu,  coby  se 
z  tego  blozna  robić,  jyny  tymu,  że jak  bydymy  robić  rozmaite 
porzóndki  przed  świyntami,  coby  w naszej  roztomilej  Łojczyżnie 
roz na dycki  były  taki porzóndki,  coby już  wiyncyj  taki  wieca sie 
nie  przitrefialy.  Ja  przed  świyntami  to  każdy  chce  spokoju 
a zgody,  ale  tak  by  miało  być  cały  czos. 

Jak  sie rozchodzi  o te zgodę,  to chcieliby  my  sie Stecki  spytać, 
skyrs  czego sie na nas gniywo.  Nó,  bo już  telki  czasy  nic nie pisze 
i  nie  wiymy  czymu.  Jyndrys  też  przestoł  pisać,  ale  ón  napisoł 
w setnym  nómerze  „Ustróńskij",  że już  pisoł  nie bydzie.  Pieknie  to 
tam nie zrobił, ale przynajmnyj  sie wytłómaczył,  a o Stecce  nic nie 
wiymy.  Jakóż  by my  to mieli  wilijować, jakby  my  nie wiedzieli,  czy 
sie na nas,  Stecko,  gniywocie,  czy  ni. Dyć  by  nas  to  straszecznie 
mierzialo  i jeszcze  by nóm mógła  we wilije ryba  łóścióm  w  karku 
stanóć.  Tóż jak  tam mocie  co, Stecko,  na nas,  to nóm  wyboczcie, 
a napiszcie  zaś  co wiesołego,  coby  sie  wszyscy  ustróniocy  mógli 
pośmioć.  Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO : 1) kończy narzeczeństwo 4) nie zawsze się zgadza 
6)  do  pieczętowania  paczek  8)  twarz,  oblicze  9)  Dudek, 
bluesman 10) b. rzadkie imię męskie 11) srebrzysty pierwiastek 
12)  odgłos  łamanej  gałęzi  13)  sprzęt  spinający  14)  morski 
bałwan 15) w dętce lub bezpieczeństwa 16) związek państw 17) 
buda jarmarczna 18) in. artretyzm  19) glony 20) część kredytu 
PIONOWO: 1) bóg dawnych Słowian 2) ciosy, cięgi 3) matoł, 
tłuk  4)  taniec  cieszyński  5)  imię  męskie  rodem  z Węgier  6) 
uzależnienie  lekowe  7)  utrzymanka  możnego  kochanka  11) 
szacunek, poważanie  13) ciężarówka  radziecka 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do 31.12.93 r. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr   46 

ZA  PRACĄ  IDZIE  SŁAWA 

Nagrodę otrzymuje Rudolf Przeczek z Ustronia, ul Traugut
ta. Zapraszamy do Redakcji. 
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