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Czym  według  Pana  są Jaszowiec  i  Zawodzie  dla  naszego 
miasta? 

Generalnie dzielnice Zawodzie i Jaszowiec są kołami  napędowy
mi  Ustronia  i wpływają  na  jego  kondycję  finansową  na  cały 
handel  i usługi.  Już  od  wielu  lat  ponosimy  kolosalne  koszty, 
związane  z modernizacją  ośrodków,  ich  wyposażeniem  i  re
klamą.  Jest  to  jednak  konieczne,  aby  móc  dorównać  standar
dom  międzynarodowym.  Myślę,  że nasza  działalność  musi  być 
postrzegana  w  ten  sposób,  a  także  być zintegrowana  z miastem 
i jego  służbami.  Nie  wszystko  zależy  od  pieniędzy,  wiele zaś  od 
moralności  i kompetencji  ludzi pracujących na  rzecz  Zawodzia, 
czy  też  miasta.  Również  niebagatelną  sprawą  jest  fakt  zatrud
nienia  ludzi  z tego  regionu  w naszych  ośrodkach.  Jest  to  liczba 
około  700  osób,  poza  bazą  sanatoryjnoszpitalną. 

Czy  na  Zawodziu  wprowadza  się  jakieś  innowacje,  w celu 
uatrakcyjnieni a  pobytu  wczasowiczów i kuracjuszy? 

Jesteśmy  otwarci  na  nowe.  Wychodzimy  z wieloma  inicjatywa
mi,  aby  uatrakcyjnić  pobyt  w naszych  ośrodkach.  Niestety, 
spotykamy  się z oporem  urzędników  miejskich.  Na  przykład 
budowa  „chaty  Ondraszka"  w  stylu  „czarci  jar"  przy  naszym 
ośrodku.  Na jej budowę  była  zgoda  projektantów  dzielnicy,  ale 
nie  zgodzili  się urzędnicy.  Widzę  w  tym  brak  wyobraźni 
i  kompetencji.  W  centrum  Wiednia  powstają  takie  chaty 
—  różnego  rodzaju  i  tam  nikogo  to nie  razi.  Same  mury 
Zawodzia  nie  wystarczają,  klienci  zagraniczni  szukają  atrakcji 
dodatkowych. 

Czy  to  jedyny  problem  Zawodzia? 
Ależ  skądże!  Kolejnym  jest  ciągnąca  się  w  nieskończoność 
sprawa  określenia  statusu  ulicy Zdrojowej —  czy jest  ona  drogą 
zakładową,  czy miejską.  Urząd  obciąża nas  kosztami  za  oświet
lenie, przysyła  faktury,  których  my  nie  płacimy, i tak  kółko  się 
zamyka.  Wiele  naszych  ośrodków  prywatyzuje  się.  Wszystko 
zależy  od kondycji  ekonomicznej  właścicieli.  W  przypadku 
„Orlika" właścicielami  są  Kombinat  Koksochemiczny  —  Zabrze 
i Huta  „Florian"  —  Świętochłowice.  Współpraca  z nimi  układa 
się  znakomicie.  Rozwiązanie  innych  problemów  wymagałoby 
poniesienia wielkich  kosztów.  Generalnie  brakuje  infrastruktury 
na całym Zawodziu.  Chodzi  tu  o budowę  krytego basenu,  domu 
zdrojowego,  sali  widowiskowej,  konferencyjnej.  Nie  ma  sali 
posiedzeń,  która  mogłaby  pomieścić  500 i więcej  osób.  Obco
krajowcy  zwracają  uwagę  na  bałagan  w  wielu  posesjach  Zawo
dzia. Należałoby je uporządkować. W oczy rzuca się niechlujstwo 
niektórych  gospodarzy.  Droga  na  Zawodziu  jest  nie  odwod
niona, co w okresie zimowym  stwarza dodatkowe  niebezpieczeń
stwo  dla  kierowców  i  pieszych.  Bardzo  uciążliwy  jest  brak 
obwodnicy  i to  zarówno  dla  mieszkańców  naszego  miasta,  jak 
i  dla  kuracjuszy  i  turystów.  Ciszy w  mieście  uzdrowiskowym, 
wypoczynkowym  nie  powinien  zakłócać  ryk  silników  samo
chodowych.  Przez  ulicę w centrum  miasta  nie  można  przejść 
swobodnie,  co  powoduje  wiele  wypadków. 

(dokończenie  na  str. 2) 

Fot.  W.  Suchta 

30 grudnia  na  ostatniej w  tym  roku, a 51 w  tej kadencji  sesji, 
zebrała się Rada  Miejska. Obrady  prowadził  zastępca  przewod
niczącego  RM  Franciszek  Korcz. 

W  początkowej części  sesji  z  różnymi  problemami  miejskimi 
występowali  radni.  Jerzy  Śliwka  postulował  oświetlenie  ulic 
Żarnowiec i Złocieni.  Burmistrz  Kazimierz Hanus  stwierdził,  że 
generalnie  jest  przeciwny,  ze  względu  na  koszty,  instalowaniu 
punktów  oświetleniowych.  Mim o  to wszystkie  postulaty są 
sprawdzane  i tam  gdzie  to  faktycznie  konieczne,  instaluje  się 
lampy  uliczne.  Halina  Dzierżewicz  wystąpiła  z  wnioskiem 
o  doprowadzenie  do  porządku  ul.  Kuźniczej  i  przebudowę 
mostku  na  ul. Sportowej zaś Włodzimierz  Głowinkowski  o  śro
dki  na  plan  przestrzenny  w  budżecie  1994 r. 

Na  sesji  zajmowano  się  przede  wszystkim  uchwałami  okre
ślającymi w 1994  r. wysokość  podatków  od  nieruchomości, 
budynków,  budowli  i gruntów  a także  ustalono  opłatę  miej
scową,  targową,  za parkowanie  pojazdów  i  za  czynności 
urzędowe  nie  objęte  przepisami  o opłacie  skarbowej.  Średnio 
opłaty  i podatki  rosną  w  porównaniu  z  1993  r. o ok.  30%. 
Zdecydowano  także  o  obniżeniu  podatku  od przyczep  rol
niczych.  (Więcej  informacji o opłatach  i podatkach  w  najbliż
szych  numerach  GU). 

Sesję zakończono  życzeniami,  wspólnym  toastem  i  rozmowę 
nad  dokonaniami  i uchybieniami  mijającego  roku. 

SZKOLN E BALE 
Komitet  Rodzicielski  przy 

Szkole Podstawowej  nr  6 w Ustro
niu Nierodzimiu zaprasza na  „Bal 
Karnawałowy",  który  odbędzie 
się w sali OSP Nierodzim  w dniu 
29  stycznia  1994  r.  Wstęp 
— 200.000 zł od pary.  Szczegóło
we  informacje  w  sekretariacie 
SP6tel. 3428. Całkowity dochód 
z  balu  przeznaczony  zostanie  na 
potrzeby  szkoły. 

15.1.1994 r. odbędzie się trady
cyjny bal  karnawałowy  organizo
wany  przez  Dyrekcję  i Komitet 
Rodzicielski  Szkoły  Podstaw,  nr 
2 w Ustroniu. Organizatorzy zape
wniają wiele atrakcyjnych niespo
dzianek  i  szampańską  zabawę 
przy rewelacyjnym zespole muzy
cznym  sprowadzonym  specjalnie 
na  bal  z zagranicy.  Cena jednego 
biletu  wynosi  tylko  200.000 zł. 



(dokończenie  ze str.  1) 

Co pan sądzi  o ustrońskiej   telekomunikacji? 
Uważam, że jest bardzo pilną sprawą zmiana naszej centrali. Ponosimy 
określone koszty, zakupując komputerowe centrale telefoniczne, które 
potem  trzeba  dostosować do  parametrów  starej  centrali. 

Chcemy wszyscy żyć i wypoczywać bezpiecznie.  Co Pan może nam 
powiedzieć oa temat bezpieczeństwa na Zawodziu i w całym naszym 
mieście? 

Niepokojącą  rzeczą  jest  fakt,  że  Policja  trzykrotnie  odmówiła 
interwencji  na  Zawodziu,  tłumacząc  się  brakiem  paliwa.  Z  infor
macji zaciągniętych  u burmistrza miasta wynika jednak, że dostają 
pieniądze  na  benzynę.  W  zeszłym  roku  było  wiele  kradzieży 
samochodów  zaparkowanych  przed  ośrodkami  wczasowymi.  Aby 
temu zapobiec, niektórzy kierownicy ośrodków zatrudniają na czas 
konferencji  czy  sympozjów  ochronę  parkingów.  Jest  to  jednak 
dosyć  drogie  i  odbija  się  na  portfelach  naszych  klientów.  Spod 
„Orlika"  —  na  szczęście  —  skradziono  tylko  jeden  samochód. 
Wczasowicze  oraz  personel  domów  wczasowych  skarżą 
się,  że  wieczorem  często  dochodzi  do 
napastowania  kobiet.  Jest  to  istotny 
problem.  Brakuje oświetlenia  deptaków 
i  ścieżek,  dlatego  też  wieczorem  mało 
ludzi  wybiera  się  na  spacery.  Na  apele 
miasto nie  reaguje, mimo  naszych  chęci 
partycypowania w kosztach. Udręką  dla 
wszystkich  jest  działalność  a  raczej 
brak  działania  przekaźnika  na  Czan
torii . 

Co  o  Ustroniu  sądzą  turyści  i  kurac
jusze? 

Obcokrajowcy zwracają uwagę na braki. 
Przede wszystkim chodzi tu  o  telekomu
nikację  międzynarodową  —  każdy  ob
cokrajowiec  chce  połączyć  się  z  rodzi
ną.  Jest  to  utrudnione,  bo  mamy 
tylko  jeden  wyjściowy  numer  w  bu
dynku.  Jeżeli  on  się  zepsuje,  to  prakty
cznie jesteśmy  odcięci  od  świata.  Ogól
nie jednak  są  zadowoleni  z pobytu  w  naszych  ośrodkach. 

Jakie  są  perspektywy  na przyszłość  dla  Zawodzia? 
Szerokie i —jak sądzę — doskonałe. Ustroń jest bardzo  popularny 
i  cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  dzięki  staraniom  zarówno 

miasta, jak  i bezpośrednio ośrodków, które działają na własną  rękę 
aby  zdobyć  klienta.  Oczywiście,  wiąże  się  to  z  poziomem  usług 
—  klienci  często  wracają  w nasze  strony. 
W ciągu półtora  roku wydałem  1,5 miliarda złotych  na  moderniza
cję ośrodka, którym  kieruję, aby dorównać  standardem  ośrodkom 
zachodnim. W martwym sezonie dużo zyskujemy na  organizowaniu 
różnego rodzaju imprez, zjazdów, sympozjów, konferencji. Brakuje 
nam jednak  sali  konferencyjnej z prawdziwego  zdarzenia  —  nasze 
sale  mogą  maksymalnie  pomieścić  około  200  osób.  Częstokroć 
daleki  dojazd  do  sali  posiedzeń  eliminuje  imprezę.  Poza  tym 
uważam,  że na Zawodziu  przydał  by  się potężny  parking.  Do  tego 
celu można wykorzystać  rozpoczętą  budowę  ośrodka  wczasowego 
dla  nauczycieli,  koło  „Muflona",  zaproponować  dzierżawę,  zabu
dować  segmenty  i  zamknąć  obiekt.  Niektóre  samochody  prywat
nych  biznesmenów  warte  są  niekiedy  kilka  miliardów  złotych. 

Jak  układa  się współpraca  z władzami  miasta? 
Dosyć  pozytywnie.  Brakuje  inicjatywy  i  zdecydowanych  działań 
w zakresie turystyki. Miasto skorzystałoby więcej, gdyby się częściej 
z nami  spotykano  —  brak  nam  tej  integracji. 

Kieruj e pan tym ośrodkiem już dziewiąty rok. Czy z perspektywy lat 
mógłby  pan ocenić  ubiegły  rok  —  1993? 

Był to wspaniały  rok dla  „Orlika" ,  zaró
wno pod względem sprzedaży hotelowej, 
restauracyjnej jak  i modernizacji  obiek
tu.  Obsłużyliśmy  wiele  grup  turystów 
zarówno krajowych jak  i zagranicznych. 
Nasz  ośrodek  tętnił  życiem  w  paździer
niku i listopadzie—miesiącach  uznawa
nych  za martwy  sezon. Dużą  satysfakcję 
sprawia  mi  i  całemu  personelowi  zado
wolenie  klientów  z pobytu  w  Ustroniu. 
Czuli  się tutaj dobrze  i niektórzy  z nich 
zapowiedzieli  się na przyszłość. W  okre
sie dwunastu  miesięcy ośrodek  wprowa
dził  nowe  formy  usług.  Organizowaliś
my  różnego  rodzaju  przyjęcia  rodzinne, 
bankiety, kursokonferencje. Otworzyli
śmy nową  salę bankietową.  Mimo  tego, 
iż zmieniła się struktura pobytowa w na
szym ośrodku, to znaczy, że bardzo mały 
procent  miejsc  wykorzystują  zakłady 

pracy  — przeciętne  wykorzystanie  wynosiło  ok.  60%.  „Orlik "  jest 
więc otwarty na każdą działalność i wychodzi klientowi na przeciw. 

Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Magdalena  Piechowiak 

minął  rok  7 

Był to bardzo dobry  rok  dla Szpitala  Reumatologicznego.  Leczyliśmy 
zaplanowaną  liczbę  chorych  —  to  znaczy  5,5  tysiąca  pacjentów. 
Wykonaliśmy  budżet  bez  najmniejszego  zadławienia.  Udało  się  do
prowadzić  do  końca  inwestycje, jak  wymiana  dźwigów,  ozonowanie 
basenu,  przeprowadzono  modernizację  kotłowni  na  paliwo  płynne. 
Byliśmy  organizatorami  szóstego  sympozjum  osteartologicznego.  Za
kupiliśmy  nowoczesną  aparaturę  do  laboratorium.  Jeden  z  naszych 
lekarzy obronił  pracę  doktorską. 

Jeżeli chodzi  o moje życie prywatne,  to brałem  udział w światowym 
kongresie  reumatologicznym  w  Barcelonie.  W  listopadzie  ponownie 
wygrałem  konkurs  na dyrektora  szpitala. 

Mijający rok  był  dla  mnie  doskonały.  Zdałam  do  4  klasy  i  obecnie 
przygotowuję się do matury. Boję się niezmiernie egzaminu dojrzałości, 
ponieważ wydaje mi się, że ostatnio trochę opuściłam się w nauce. Poza 
tym  w  1993  roku  poznałam  wielu  wspaniałych  ludzi  —  często  ich 
odwiedzam. Rodzice wyremontowali dom, a mój chrześniak  obchodził 
swoje pierwsze urodziny. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku zdam 
maturę. A co dalej — zobaczymy. 

15 lat stuknie w br. kapeli  ludo
wej „Lesznianka", która towarzy
szyła zespołowi „Czantoria" z Le
sznej Górnej. Od ponad  roku wy
stępuje samodzielnie. 

  * 
Blisko  200  twórców  liczy  Od

dział  Beskidzkiego  Stowarzysze

nia  Twórców  Ludowych,  które
mu  szefuje  Helena  Kamieniarz 
z Koniakowa,  ceniona  koronkar
ka, uhonorowana w grudniu pres
tiżową  nagrodą  im.  O.  Kolber
gera. Najliczniejsze koło jest właś
nie w Trójwsi. Skupia ono ponad 
100  twórców,  głównie  mistrzyń 
„heklowania". 

  *  * 

W kościele ewangelickim w Wi
śleCentrum  odnowiono  organy. 
Na nowo zabrzmiały one podczas 
XVII I  Dni  Muzyki  Organowej 

i  Kameralnej  organizowanych 
przez  WCK. 

Od dobrych kilkunastu  miesię
cy  strony  polska  zabiega  o  uru
chomienie  połączenia  kolejowe
go między  Cieszynem  a  Czeskim 
Cieszynem.  Podobno  ruszy  coś 
wiosną... 

We  wrześniu  ub.  r.  ponownie 
otwarto bursę przy ZSO im. Osu
chowskiego w Cieszynie. Ma cha
rakter  koedukacyjny  i  70  miejsc 
dla dziewcząt  i  chłopców. 

B. Bocek  i L. Łabaj —  znako
mita  narciarka  i narciarz  z Isteb
nej (biegali wszak w Ustroniu) są 
poważnymi kandydatami do star
tu w Olimpiadzie Zimowej w Lil 
lehammer  (Norwegia),  która  od
będzie się od  12 do  27 lutego  br. 

Urząd Gminy w Istebnej nadal 
załatwia  formalności  związane 
z otrzymaniem  paszportu. Z  tego 
swoistego  pośrednictwa  skorzys
tało  już  kilkuset  mieszkańców. 
Paszporty  posiada  75%  ludności. 

(nik) 
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Urząd Miejski — Wydział Oświaty,  Kultury  i Rekreacji  od  nowego 
roku wprowadza do kalendarza życia kulturalnego naszego miasta stałe 
cykliczne  imprezy,  które  odbywać  się  będą  pod  hasłem  „Muzyczne 
wieczory  przy  świecach".  „Wieczory"  organizowane  raz  w  miesiącu 
ułatwią mieszkańcom oraz gościom naszego miasta kontakty z muzyką. 
Miejscem  spotkań  będzie  kawiarnia  ZDK  „Kuźnik"  lub  Muzeum 
Hutnictwa  i  Kużnictwa. 
Organizatorzy  serdecznie  zapraszają  na  inauguracyjny  „WIECZÓR 
KOLĘD I PASTORAŁEK"  w wykonaniu  znakomitego cieszyńskiego 
zespołu  P.  Gruchla,  który  odbędzie  się  w  dniu  9  stycznia  1994  r. 
(niedziela)  w  ZDK  „KUZN1K" .  Początek  o  godz.  17.00.  Wstęp  na 
koncert  inauguracyjny  bezpłatny. 

r  *  -¿r 

8 grudnia w SP-5 w Lipowcu  odbył się drużynowy  turniej o mistrzo
stwo Ustronia w tenisie stołowym. Wśród dziewcząt zwyciężyły zawod
niczki SP3 przed  SP6 i SP5,  a wśród  chłopców drużyna  SP5 przed 
SP6 i SP3. Zawody zorganizował Szkolny Zwązek Sportowy. Uczest
nikom  wręczono  dyplomy  a  zwycięskie  zespoły  otrzymały  puchary. 
Również  w  szkole  w  Lipowcu,  10  grudnia,  zorganizowano  turniej 
koszykówki  dziewcząt,  w  którym  uczestniczyły  reprezentacje  wszyst
kich  szkół  podstawowych  z  Ustronia.  Rozgrywki  przeprowadzono 
systemem  pucharowym.  Po  zaciętej  walce  zwyciężyła  reprezentacja 
SP1,  druga  była  SP2  a  trzecia  SP3.  Dyplomy  i  puchary,  które 
wręczono  zwycięskim  drużynom  ufundował, dyrektor  szkoły  w Lipo
wcu. Odnotujmy jeszcze, że w skoczowskim  Turnieju  Mikołajkowym, 
rozegranym  5 grudnia, chłopcy z SP3 w Ustroniu  zwyciężyli w grupie 
do  lat  15,  a  dziewczęta  ze  szkoły  w  Lipowcu  były  najlepsze  również 
w kategorii  wiekowej do  15 lat.  Fot.  F. Bojda 

sir  *  ir 

18 stycznia  1994 r. we wtorek  o godz.  17 w budynku  Zbiorów  Marii 
Skalickiej, ul. 3 Maja 68 — odbędzie się inauguracyjne spotkanie Klubu 
Propozycji w Ustroniu. Działalność naszego klubu rozpocznie długole
tni  działacz  takiegoż  klubu  z Cieszyna,  redaktor  Władysław  Oszelda 
tematem  — „Nasze  małe budowanie  świata". 
Podobne kluby działają  z powodzeniem  w Skoczowie, Cisownicy  oraz 
na  Zaolziu.  Celem  spotkań  w  ramach  klubu  jest  zbliżenie  ludzi, 
podtrzymywanie patriotyzmu  lokalnego, kultywowanie już zamierają
cych tradycji, nawiązywanie kontaktów z ciekawymi postaciami  spoza 
regionu. Organizowane będą spotkanie z twórcami, lekarzami, podróż
nikami,  mistrzami  sztuki  kulinarnej,  gawędziarzami,  muzykami  oraz 
z ludźmi dobrej woli, którzy będą dzielić się swoją wiedzą, przeżyciami. 
Klubowe wieczory zwykle kończą  się żywą  dyskusją. Spotkania  w ra
mach Klubu będą się odbywały raz w miesiącu w Muzeum — Zbiorach 
Marii  Skalickiej. 

Najserdeczniejsze podziękowania  za  okazane  współczu
cie w trudnych  dla nas chwilach,  wieńce i kwiaty oraz  liczny 
udz iał  w  u roczys tości  p o g r z e b o w ej 

śp.  Henryk a  Brzeziny 
księżom Parafii EwangelickoAugsburskiej,  Dyrekcji,  kole
żankom  i  kolegom,  współpracownikom  i  młodzieży  Ze
społu Szkół Technicznych  oraz delegacjom SP nr 2 w Ustro
niu,  Orkiestrze  Dętej,  a  także  przyjaciołom,  sąsiadom 
i  znajomym  składa  ż o n a  c ó r k a  {   r (X jz ina 
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W  tym  roku  zanotowano  wzrost 
przestępczości.  Ustrońskie  banki 
ujawniły  dużą  ilość  fałszywych 
banknotów.  Wszczęto 7 postępo
wań  dotyczących  uszkodzenia 
ciała,  sześć  z  nich  ukończono. 
Odnotowano  tylko  1 pobicie.  Je
żeli  chodzi  o  przestępstwa  prze
ciwko rodzinie — wszczęto  3 po
stępowania przygotowawcze,  do
tyczące znęcania  się nad  rodziną 
i  aż  19  postępowań  w  sprawie 
uchylania się od obowiązku płace
nia alimentów. W przypadku  kra
dzieży mienia osobistego wszczęto 
15 postępowań,  które  w  przewa
żającej ilości dotyczyły  kradzieży 
samochodów  dużej  wartości, 
4 postępowania z zakresu kradzie
ży  zuchwałej  i  aż  20  z  kradzieży 
z włamaniem  na  szkodę  społecz
ną. Odnotowano także 62 przypa
dki kradzieży  mienia  prywatnego 
z  włamaniem.  Ponadto  wszczęto 

13 postępowań  dotyczących  wy
padków  drogowych. 

Na szczęście w mijającym roku 
na  terenie naszego miasta nie od
notowano ani jednego zabójstwa. 
Niepokojącą  rzeczą  natomiast 
jest zwiększająca się ilość nietrzeź
wych  kierowców  na  drogach. 
W  przeciągu  11  miesięcy  br.  za
trzymano  aż  96  osób,  znajdują
cych się w stanie nietrzeźwym. Dla 
porównania: w Wiśle — 69 osób, 
a w Skoczowie 79. W ciągu trzech 
kwartałów  sporządzono  198 
wniosków  do  kolegium, dotyczą
cych  w  112 przypadkach  wykro
czeń drogowych  (czyli kolizji , nie 
zatrzymania  się do kontroli). Na
łożono 976 mandatów karnych na 
kwotę  145750  tysięcy  złotych. 
Analogicznie  w  Skoczowie  nało
żono 410, a w Wiśle 773 mandaty. 

Notowała: 
Magdalena  Piechowiak 

I

Z  każdym  rokiem  mieszkańcy 
Ustronia w coraz większym  stop
niu  przyzwyczajają  się  do  mun
durów  Straży  Miejskiej.  Ważne 
też jest, że orientują  się co należy 
do naszych kompetencji, w jakich 
sprawach  możemy  pomagać  i  in
terweniować. Częściej niż w latach 
ubiegłych kontaktowano się z na
mi prosząc o różnego rodzaju  in
terwencje. Podkreślić należy dużą 
ilość  zgłoszeń  o dzikich  wysypis
kach,  bałaganie,  niszczeniu  śro
dowiska naturalnego,  co nie zna
czy,  że  zjawisk  tych  jest  więcej, 
a chyba o większym zaufaniu mie
szkańców  Ustronia  do  strażni
ków.  Bardzo  martwi  wzrost  wy
bryków  chuligańskich  młodzieży 
szkół  podstawowych  i  to  już 
w najniższych  klasach. 

W 1993 roku nałożyliśmy nieco 
ponad  400  mandatów  na  łączną 
kwotę  ok.  43  min  zł.  Wpływy 
mogły  być  znacznie  wyższe,  jed
nak staraliśmy się karać w ostate
czności, w większości  wypadków 
ograniczając  się  do  upominania 

i  pouczania  —  takich  pouczeń 
udzielono  ok.  tysiąca.  Jeżeli  już 
musieliśmy karać, to były to przy
padki skrajnego nicposzanowania 
prawa.  Najczęściej  wręczaliśmy 
mandaty  za niszczenie i zanieczy
szczanie środowiska  naturalnego, 
następnie  za  łamanie  przepisów 
ruchu  drogowego,  działalność 
handlową  niezgodną  z  przepisa
mi, zakłócanie porządku publicz
nego, gry hazardowe na  targowis
ku,  a  także  karaliśmy  za  wywie
szanie ogłoszeń na drzewach, nie
wywiązywanie  się  z  obowiązku 
zaszczepienia  psa  i  za  bałagan 
w  otoczeniu  posesji.  Skierowano 
też  6  wniosków  do  kolegium 
d/s  wykroczeń  za  szczególnie 
rażące  wykroczenia.  Wręczano 
też  51  pisemnych  nakazów  za
prowadzenia  porządku  wokół 
posesji.  Dodam  jeszcze,  że  Straż 
Miejska  zabezpieczała  porządek 
na  wszystkich  imprezach  w  am
fiteatrze,  pomagała  w  sprawnym 
przebiegu  zawodów  sporto
wych. 

Pogrążonej   w bólu  po śmierci  matki 
naszej   koleżance 

Magdalenie  LupinekPiechowiak  i  jej   Rodzinie 
serdeczne  wyrazy  współczucia  składa  Redakcja 

3  Gazeta  Ustrońska 



«Jak minął  rok  ? 

Życie rodzinne  i  zawodowe  toczyło  się wprawdzie  tym  samym  torem, 
lecz  na  monotonię  nie  narzekam.  W  tym  roku  spotkały  mnie  dwa 
szczęścia,  którymi  mogę  się  pochwalić i poszczycić.  Udało  mi  się 
wyremontować mojego starego  11 letniego „Wartburga" i dzięki  temu 
mogą cieszyć się nim dalej i nie myśleć, że będę musiał chodzić piechotą. 
Oprócz  tego razem  z żoną  wyjechaliśmy tanim kosztem  na  12dniową 
wycieczkę do Hiszpanii. Warto było zobaczyć ten kawałek Europy.  Po 
przyjeździe stwierdziliśmy zgodnie, że świat nie kończy się na Ustroniu. 

ZEBRANI E  ZIELONYC H 
9  grudnia  odbyło  sę zebranie  Klubu  Ekologicznego.  Mówiono 

o  sprawach  organizacyjnych,  płacono  składki,  a przede  wszystkim 
słuchano  jak  Jerzy  Szarzeć z  Okręgowej  Stacji  ChemicznoRolniczej 
mówił o zanieczyszczeniu  gleby i roślin metalami ciężkimi. W Ustroniu 
znajduje się 5 punktów pobierania próbek i badania. Umiejscowiono je 
w Hermanicach, Dobce, Lipowcu, Zawodziu i Gojach. Dotychczasowe 
wyniki wykazują, że  gleba w Ustroniu nie jest zanieczyszczona metalami 
ciężkimi  takimi  jak  kadm i ołów.  Natomiast  stwierdzono  znaczne 
zanieczyszczenie roślin, co spowodowane jest pobieraniem  składników 
pokarmowych  przez  liście z powietrza,  którego  czystość  w  naszym 
mieście pozostawia wiele do życzenia. Znaczne zanieczyszczenia stwier
dzono  też w pasie  30 m  od  głównych  szlaków komunikacyjnych. 

Ostatnio  nastąpiły  zmiany  w Zarządzie  Klubu  Ekologicznego 
w  Ustroniu.  Obecnie  prezesem  jest  Aleksander   Dorda,  z  którym 
w Zarządzie pracują: Mirosława Sztefek, Iwona Ryś, Hanna Firl a i Leon 
Mijał .  (WS) 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  informuje, że w dniu  20  stycznia  1994 r. 
odbędzie  się  przetarg  nieruchomości  położonej  w  Ustroniu  przy  ul. 
Słonecznej. 
Szczegółowe infomacje można uzyskać w Wydziałe TechnicznoInwes
tycyjnym  Urzędu  Miejskiego,  tel.  2567  jak  również  zapoznać  się 
z ogłoszeniami  wywieszonymi  na  tablicach  Urzędu  i w  Rynku. 

NAGRODA  SC  „STANDARD " 
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Na  przełomie  XVII I  i  XI X 
wieku  Ustroń  znany  był na 
Podbeskidziu  ze sztuki  zdo
bienia  metalu.  Ustrońscy  ko
wale  zdobili  siekiery,  obuszki 
dla  pasterzy  owiec,  okucia 
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czych, jak  też  kompozycji  po
siadają  okucia  wozów.  Przy 
większości  wozów  zdobiono 
głównie  pierścienie  spajające 
śnice  (trójkątne drewniane  ra
my) z dyszlami  oraz  okucia 
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wozów i wiele innych  narzędzi 
potrzebnych  w  gospodarstwie 
domowym. 
Trudnili się produkcją  pojedy
nczych  egzemplarzy  na  zamó
wienie indwidualnego  odbior
cy. 
Każdą  sporządzoną  u siebie 
sztukę  ozdabiali  albo  moty
wami  roślinnymi  lub  geomet
rycznymi.  Kowal  przyjmując 
zamówienie  dokładał  starań 
aby  stworzyć  coś  oryginalne
go,  niepowtarzalnego.  Wkła
dał  w wykonastwo  całą  swoją 
umiejętność  zdobienia  metalu 
którą  nabywał  stopniowo 
przez obserwowanie  doświad
czonych  kowali,  którzy  stoso
wali  własne  pomysły  w zdo
bieniu  metalu.  Poznawali  na
rzędzia  przy  pomocy  których 
zdobiono  metal.  Narzędziami 
tymi  były  specjalne  tłoczki 
w formie krótkich walców,  za
opatrzonych  na  jednym  koń
cu w wycięcia,  których  kształt 
decydował  o formie  wybitej 
ozdobiny.  Najczęstszy  zespół 
elementów  zdobniczych to 
wycięciana  tłoczkach jak:  pół
księżyc  gładki  lub z ząbkami 
zwróconymi  do środka, 
punkt,  zygzak,  kółko,  elipsa 
złożona  z kropek  lub  gwiazd
ka.  Na podstawie  własnych 
przymyśleń  wytwarzali  kowa
le dodatkowe  narzędzia  i  od
rębne,  indywidualne  moty
wy  ornamentacyjne.  Wśród 
przedmiotów  żelaznych  naj
większą  rozmaitość  moty
wów,  elementów  zdobni

znajdujące  się  nad  końcami 
dyszlów. 
Mieczsław  Gładysz  napisał 
w swej pracy pt.  „Zdobnictwo 
metalowe  na Śląsku",  Krak 
ów  1938,  str  30  o  Andrzeju 
Szalbocie,  kowalu  w  Wiśle
Malince:  „Wszystkie  moty
wy, jak  twierdzi, bierze „ z gło
wy"  tzn. z pamięci.  Najwięcej 
ich  widział  i  prawdopodobnie 
zapamiętał  w  kuźniach  ustro
ńskich  a przede  wszystkim 
u  znanego  tam  powszechnie 
Kowala  Sikory".  (Kuźnia  Si
kory znajdowała się w sąsiedz
twie  dzisiejszej  ul. 3  Maja 
—  A.  W.). 
Na  str.  70  podaje  wypowiedź 
mieszkańca  Jaworzynki,  któ
ry  twierdził,  że:  „najszumnij 
cymrowali  wozy  w  Ustroniu, 
tóż  my  pyrwej  styl  kludzywali 
wozy". 
Przykładem  ustrońskiej  sztuki 
zdobniczej metalu jest  kowad
ło  pochodzące  z początku 
XI X  wieku  z pięknym  moty
wem  rośllinnym.  Zachowały 
się także zdjęcia dwóch  obusz
ków  pasterzy.  Nie  znamy  au
tora  zdobin  na kowadle  jak 
również  na  obuszkach.
Tak  cenny  przejaw  sztuki  lu
dowej  jak  zdobienie  metalu 
dochował  się do  drugiej  poło
wy  XI X  wieku.  Zanikał  jed
nak  ze wzrostem  produkcji 
fabrycznej  metalu  gładkiego. 
Natomiast  w  początkach  XX 
wieku  następuje  stopniowy 
zanik  rzemiosła  kowalskiego. 

Alojzy  Waszek 

14 grudnia  w  Muzeum  Kuźniclwa i Hutnictwa  odbyło  się  zebranie 
grupy plastycznej „Brzimy". Blisko 30 twórców radziło nad przyszłością 
grupy i planowanymi  wspólnymi  przedsięwzięciami.  Radzono  także 
nad  sposobem prezentacji  twórców w Gazecie Ustrońskiej.  Podstawo
wym problemem jest  promocja  i zapewnienie możliwości  wystawiania 
swych  prac  poszczególnym  twórcom.  Na zdjęciu:  A. Piechocki 
i B. Heczko podczas obrad.  Fot.  W.  Suchta 



ZNISZCZON Y  OGRÓDEK 
Przedszkole  w  Hermanicach  mieści  się w  starym  gmachu  przy 

ulicy Wiśniowej,  który  został  zbudowany  prawdopodobnie  jesz
cze  w  ubiegłym  stuleciu.  Od  7  lat  dyrektorem  tej  placówki  jest 
Marí a Cholewa.  Budynek  został  zmodernizowany  i  przystosowa
ny  do  potrzeb  przedszkola. 

W  zajęciach  dydaktycznych  bierze  udział  92  dzieci,  podzielo
nych  na  4  grupy,  którymi  opiekuje  się  6 wychowawczyń.  Są  to 
maluchy,  średniaki,  starszaki  i  zerówka. 

Stawka żywieniowa wynosi  10 tysięcy złotych  na dzień.  Oprócz 
tego  rodzice  pokrywają  koszty  przetworzenia  posiłków  i  koszty 
opieki  dydaktycznej, przekraczającej 5 godzin  dziennie.  Ponadto 
wpłacając  rocznie  150  tysięcy  złotych  na  Komitet  Rodzicielski. 
W  sumie  co  miesiąc wydają  na  swoje pociechy  około  400  tysięcy 
złotych. 

Jeszcze  w  ubiegłym  roku  budynek  ogrzewany  był  piecami 
węglowymi.  Obecnie  wielkim  udogodnieniem  jest  ogrzewanie 
gazowe  i —  od  dwóch  miesięcy  —  woda  z  miejskiego  wodocią
gu.  Obecnie  przedszkole  czeka  jeszcze  na  podłączenie  do  ko
lektora. 

Przedszkole  tętni  życiem  od  września  do  czerwca.  Dyrekcja 
i  grono  pedagogiczne  organizują  dla  hermanickich  pociech  róż
nego  rodzaju  imprezy. 
— Planujemy zorganizowanie „Choink i noworocznej", połączonej  ze 
spotkaniem  z  Babcią  i  Dziadkiem,  Jest  to  jedna  z  najmilszych 
i zawsze najcieplej  wspominanych  imprez przedszkolnych.  Myślimy 
także  o  balu  karnawałowym.  Tradycyjni e  co  roku  organizujemy 
Dzień  Matki .  Jest  to  impreza  dla  rodziców,  podczas  której   dzieci 
popisują  się  swoimi  zdolnościami  artystycznymi,  piosenkarskimi 
i recytatorskimi. Każdy chce być jak najlepszy—mówi M.  Cholewa. 

W  czerwcu  uroczyście  żegna  się  zerówki.  W  tym  roku  mury 
przedszkola  opuści  aż  41  sześciolatków.  Z  tej  okazji  co  roku 
Komitet  Rodzicielski  funduje dla nich upominki,  aby  „dzieci mile 
wspominały chwile spędzone w pierwszej  szkole życia". W  ubiegłym 
roku  absolwenci  otrzymali  książki,  przybory  szkolne,  pamiąt
kowe  dyplomy  i  albumy. 

Ponadto  raz  w  miesiącu  przyjeżdża  do  przedszkola  zespół 
muzyczny z Operetki Gliwickiej. Niektóre dzieci uczestniczą  także 
w  lekcjach  języka  angielskiego.  Jednakże  te  imprezy  płacone  są 
z kieszeni  rodziców. 

Pytam  o  współpracę  z  rodzicami. 
— Muszę ocenić ją jako bardzo dobrą.  Rodzice żywo interesują  się 
sprawami dzieci  i przedszkola.  Odbywamy comiesięczne  spotkania 
z Komitetem Rodzicielskim.  Zastanawialiśmy  się już nad organiza
cją balu  rodzicielskiego.  Od  3  lat  robimy  takie  —  dochodowe  dla 
przedszkola —  bale. W ubiegłym roku zarobiliśmy w ten sposób 18 
milionów złotych. Z tych wszystkich uzbieranych pieniędzy wyposa
żyliśmy  kąciki  zabaw  dla  dzieci,  któr e  były  już  bardzo  zniszczone 
—  mówi  pani  Maria. 

W  ubiegłym  roku  w  przeprowadzeniu  balu  pomogli  panowie: 
Kania  i  Bożek  oraz  firma  „Anin" ,  a  także  pan  Kubala. 
— Oraganizujemy  także dochodowy  festyn z okazji Dnia  Dziecka. 
Jest to kiermasz środowiskowy, na któr y przychodzą dzieci z całych 
Hermanie. M y ze swej  strony przygotowujemy — z otrzymanych od 
sponsorów produktów  —  posiłki,  któr e później  sprzedajemy.  Są  to 
najczęściej   kiełbasa  i  gulasz.  Cały  zysk  przeznaczamy  na  zakup 
pomocy  dydaktycznych  i  zabawek.  —  dodaje  M.  Cholewa. 

W  zeszłym  roku  przedszkole  otrzymało  z  Urzędu  Miasta 
6  milionów  złotych,  które  w  100%  wykorzystano  na  zakup 
zabawek. 

Kredki,  mazaki,  bloki  rysunkowe  kupują  rodzice.  Na  razie  nie 
brakuje  piniędzy  na  zapłacenie  energii,  gazu  i  wody,  czy  też  na 
płace  dla  personelu. 
—  Na  początku  roku  przeżywamy  niepokoje  związane  z  liczbą 
dzieci  zgłoszonych  do  przedszkola.  Zastanawiamy  się,  czy  będzie 
komplet  i czy  wszystkie  wychowawczynie  będą mogły  być  zatrud
nione. Jeżeli zgłosi się mniej  dzieci, wówczas trzeba będzie spojrzeć 
prawdzie  w  oczy  i  szukać  pracy  w  innym  przedszkolu  na  terenie 
miasta.—  mówi  dyrektorka. 

Największym  problemem  jest  dewastacja  ogrodu  przedszkol
nego.  Za  pieniądze  uzyskane  z balu  rodzicielskiego  wyposażono 
ogród  w  drabinki,  mostki,  huśtawki,  różnego  rodzaju  domki. 
Część z nich — w  celu  zabezpieczenia  — chowana jest na  zimę  do 
piwnicy. W czym więc jest problem? Otóż w tym, że od wiosny  do 
jesieni  ogród  zmienia  się  nie  do  poznania.  Dzieci  z  okolicznych 
domów  przechodzą  przez  płot,  niszcząc go  przy  okazji,  i  dewas

USTROŃSCY 
OSWALD  SZCZUREK  urodził 
się w 1922 roku w Skoczowie. Jest 
człowiekiem  o  szerokich  zainter
esowaniach  artystycznych — ma
luje, rysuje, jest wyśmienitym  ga
wędziarzem,  gra  na  kilku  instru
mentach. Swe pierwsze prace pla
styczne malował akwarelą  i oleja
mi,  by później pracować  głównie 
pastelami  i węglem. Kiedy po woj
nie przeniósł  się ze  Skoczowa  do 
Ustronia, został aktorem i reżyse
rem amatorskiego zespołu  teatral
nego.  Od  roku  1951  kieruje  Po
wiatowym  Domem  Kultury 
w Cieszynie. Za jego sprawą odbył 
się przegląd  wszystkich  zespołów 
artystycznych  powiatu. Przez kil 
ka  sezonów  teatralnych  występo
wał na  Scenie Polskiej w Czeskim 
Cieszynie.  O.  Szczurek  jest  także 

jednym  z  animatorów  Tygodnia 
Kultury  Beskidzkiej  i  Festiwalu 
Piosenki  Czeskiej  i  Słowackiej. 
Przez  20  lat  organizował  „Wia
nki" w Ustroniu  Jaszowcu. W la
tach  196067 zostaje  zatrudniony 
jako  pracownik  etatowy  KP 
PZPR w Cieszynie, skąd przecho
dzi na stanowisko kierownika do
mu  wczasowego  w  Jaszowcu. 

Pierwsze  wyróżnienie  za  prace 
plastyczne otrzymał w  1952 roku. 
Prezentował  swe prace na  wysta
wach w Ustroniu, Cieszynie, Sko
czowie,  Wiśle,  Rybniku,  Mysło
wicach  i w Katowicach.  Ostatnio 
większość prac artysty to portrety 
wykonywane  węglem.  Uwiecznia 
na  nich  ludzi  znanych  i  znaczą
cych  z naszego  regionu,  w szcze

Jan  Szlaur  gólności  zaś  z naszego  miast^ws) 

tują  znajdujące  się  w  ogrodzie  urządzenia.  Pytam  o  przyczynę 
takiego  stanu  rzeczy. 
— Na  terenie Hermanie nie ma ani jednego placu zabaw dla dzieci, 
a  one  przecież  muszą  się  gdzieś  wyżyć,  wyszaleć  —  takie  jest  ich 
święte prawo. Mieszkam  tutaj  na osiedlu i wieczorem zabawiam się 
w  policjanta.  Gdy  widzę,  że  na  jednej   huśtawce  —  któr a  prze
znaczona  jest  dla  6latka  —  huśta  się  czworo  dzieci  w  wieku 
szkolnym,  wtedy  interweniuję, Wprawdzie  umówiłam się z  dziećmi 
z osiedla,  że mogą  korzystać  z  placu  zabaw  przy  przedszkolu,  ale 
wszystko  ma  swoje  granice.  Komitet  Osiedlowy  z  Hermanie 
postulował,  aby  na  naszym  terenie  zorganizować  plac  zabaw. 
Wyznaczyliśmy  nawet  teren.  W  pobliżu  przedszkola  znajduje  się 
zupełnie nie wykorzystany plac. Nie wiadomo nawet do kogo należy. 
Dlaczego  nie  można  by  tam  zrobić  toru  przeszkód,  ustawić 
urządzenia  do  wspinaczki,  wytyczyć  bieżnię?  Dzieciaki  miałyby 
gdzie poskakać, pobawić się, powygłupiać. A tak nasz  konserwator 
przez  trzy  czwarte  roku naprawia  urządzenia  ogrodowe.  Serce  mi 
się  kraje,  gdy  widzę,  jak  te  maluchy  wyjeżdżają  na  swoich 
rowerkach  na  główną  drogę.  —  odpowiada  pani  Maria. 

Faktycznie,  z  terenu  naszego  miasta  znikają  w  zastraszającym 
tempie  boiska  do  gry  w  piłkę  nożną.  Urządzone  dawniej  place 
i kąciki  zabaw  są  zdewastowane  i tylko  straszą  swoim  wyglądem. 
Czy  naprawdę  nasze  dzieci  są  skazane  na  zabawy  na  jezdni? 

Magdalena  Piechowiak 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam działki budowlane  lOarowe 
z prawem  zabudowy. Ustroń, ul. Har
bu to wieka  65. 

Sprzedam  Skodę  Favorrit  136 LS, 
1990, 90000000 zł, Ustroń,  tel. 2864. 

Zginął bokser pręgowany. Wysoka na
groda. Wiadomość  tel.  3445. 

Sekcja  tenisa  stołowego  TRS „Siła" 
organizuje otwarty  turniej pingponga 
dla mieszkańców  Ustronia,  który  od
będzie  się  19 lutego  w  Szkole Pod
stawowej nr 2 o godz. 9.00. Zapisy  od 
godz.  8.30. 
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WHOWYROSU 
1994 

wszystkiego  naj
lepszego  wszyst
kim  klientom  ży
czą  taksówkarze 
nr  4,  8,  10,  12, 

^  28, 34, 40 

P U N K T  U N A S I E N N I A N I A 
Zakład Unasienniania Zwierząt w Kleczy Dolnej informuje, że od stycznia 

1994  roku  wprowadza  oprócz  unasieniania  bydła  unasienienia  trzody 
chlewnej. Prosimy o zgłaszanie  usługi w Punkcie  Unasienniania  u Pana 
Adolfa Cieślara, zam. Ustroń, ul. Źródlana 139, nr tel.  3215. Dysponujemy 
nasieniem wysokiej klasy wszystkich  ras dostępnych  w Polsce. 

UP 
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Wytwórni a  Wód  Gazowanych 

ZJstronianka" 
zaprasza  PT  Klientów 

do  nowo  otwartego 
kantoru  walut 

czynnego  w sklepach ABC 
Ustroń  ul. 3 Maja  48. 

S e r d e c z n ie  z a p r a s z a my 

Życząc  przyjemnych 
z a k u p ó w 

oraz  pomyślności 
dla  wszystkich  Klientów 

w  1994  r. 

Jak  minął  rok  ? 

Był to dobry rok. W lipcu urodziłam córkę, Dorotę. Mąż — po długim 
przesiadywaniu na bezrobociu  — dostał  w końcu  pracę. Bałam  się, że 
będę musiała  wrócić do  szkoły i zaniedbać małą,  ale na całe  szczęście 
mąż zarabia dostatecnie dużo, aby  utrzymać naszą  trójkę. 

Był  to  świetny  rok. Po kilku  nieudanych  podejściach  i  porażkach 
uśmiechnęło się  do mnie w końcu pełną gębą szczęście—dostałem pracę 
jako  projektant  graficzny w  firmie  prywatnej.  Ciszę  się niezmiernie, bo 
wiem, że o dobrą  pracę i w dodatku dobrze płatną  (taką, jak moja) jest 
bardzo trudno. Moja dewiza na życie to: „szanujcie ludzie, to co macie". 

UCHWAŁ A  Nr  L/350/93 
RADY  MIEJSKIE J  UZDROWISK A  USTROŃ 

z  dnia  17 grudnia  1993 r. 
W sprawie wprowadzenia ulgi w podatku  od środków  transportowych 
od pojazdów  samochodowych  wyposażonych w sprawne  katalizatory 
spalin 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.  1, art. 42 
ust.  1 i 2 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzzie  terytorialnym 
(Dz. U. Nr  16,  poz. 95  z późn. zm.) oraz w oparciu o art.  10 ustawy z dnia 
12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. Nr 9, poz. 
31) 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń 
u c h w a la 

§1 
Wprowadzić  na  terenie  miasta  Ustronia  50% ulgę  w podatku  od 
środków  transportowych  od pojazdów  wyposażonych  w katalizatory 
spalin, należących do osób fizycznych, osób prywatnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości  prawnej. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 
§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie miasta  oraz w Gazecie  Ustrońskiej. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem  1 stycznia  1994 r. 

Wystawy: 

W SPl  odbył  się konkurs  szopek.  Fot.  W. Suchta 

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

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo i Kuźnictwo  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  uprzed
nim  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,  grafik  i druków  bibliofilskich. 

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

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

Miejska  Biblioteka  Publiczna 
12.01.94r. godz. 17.30—sala sesyjna UM —prelekcja Romana Macury 
pt.  „Śladami  Napoleona". 

WIECZÓ R  PRZY  ŚWIECACH 
9.1.1994 r. (niedziela) godz. 17.00 Kawiarni a ZDK  „Kuźnik " 

WIECZÓ R  KOLĘ D I PASTORAŁEK 
w wykonaniu  zespołu P. Gruchla z Cieszyna  — wstęp  bezpłatny. 
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Fot.  W. Suchta 

TM U 
o mieście 

Przy kołoczu i przy kawie radzi
li członkowie i sympatycy  Towa
rzystwa  Miłośników  Ustronia 
nad  aktualnymi  problemami na
szego miasta. Prezes TMU Stanis
ław Niemczyk omówił działalność 
Towarzystwa w 1993 roku. Zwró
cił też uwagę na problemy,  który
mi  należy  się  zająć.  Takim na 
pewno jest zaniedbany i zaśmieco
ny  cmentarz  żydowski.  W 93  r. 
TMU  wypowiadało  się w  spra
wach  zmiany  nazw  niektórych 
ulic.  Za sukces  Towarzystwa S. 
Niemczyk  uznał  nadanie  imienia 
Lazarów alei przez park  koło Ra
tusza.  Powstało  Towarzystwo 
Upiększania Ustronia, co stało się 
wbrew stanowisku TMU, mówią
cym  iż należy  zarezerwować tę 
historyczną  nazwę  tym bardziej, 
że powstałe Towarzystwo zajmuje 
się  głównie  zielenią  w mieście. 
Prezes  zapoznał  również  zebra
nych z propozycją  Michała Jur
czoka,  by  powołać  przy TMU 
Koło  Rdzennych  Ustroniaków. 

Sprawozdanie  finansowe 
przedstawiła  Anna Guznar, a Jó
zef  Pilch  mówił o kolejnej edycji 
Pamiętnika  Ustrońskiego. Naj
więcej kontrowersji wzbudziło na 
zebraniu umiejscowienie pomnika 
Sztwiertni koło Liceum w Rynku. 
S. Niemczyk stwierdził, że przy tej 
lokalizacji  nie  zapytano TMU 
o opinię. Poparła go Halina Dzie
rżewicz.  Jej zdaniem  miejsce, 
w którym ma stanąć pomnik, jest 
słabo  eksponowane.  Podobnego 
zdania  był Marian  Żyromski. Za 
lokalizacją  koło  Liceum  wypo
wiedzieli  się Z. Białas  i  Karol 
Kubala  autor  projektu,  który 
stwierdził, że sam wskazał miejsce 
lokalizacji. W sumie  sprawa  jest 
już  przesądzona  po  głosowaniu 
Rady Miejskiej, choć budzi nadal 
emocje. 

Andrzej  Georg  poinformował 
o mających nastąpić na Zawodziu 
zmianach  w związku z projektem 
budowy  kasyna  wraz z komplek
sem rekreacyjnohotelowym. Wy
raził też nadzieję, że zainwestowa
ny w Zawodzie kapitał ściągnie do 
Ustronia  innych  poważnych 
przedsiębiorców chcących tu ulo
kować  swe pieniądze. 

Z.  Białas poinformował o pla
nach  opracowania  monografii 
Ustronia,  A. Guznar  zaś kolejny 
raz  wypowiedziała  się  krytycznie 
o planach przeniesienia biblioteki 
do  Prażakówki. 

Zebranie zakończono wyborem 
Zarządu.  Formalnie  zastrzeżenia 
co  do prawomocności  wyborów 
zgłosił Z. Białas. Po dyskusji i roz
strzygnięciu  spornych  kwestii na 
dwa kolejne lata wybrano Zarząd 
w dotychczasowym  składzie. 

(ws) 

Nowo  otwarty  bazar 
taniej   odzieży  z  importu . 

Duży wybór  spodni i kur tek  z dżinsu, 
płaszczy  i  kur tek  zimowych. 

Zapraszamy  codziennie od 8.00—16.00 
Ustroń  ul.  I* .  Stellera  6 

Obok  pawilonu handlowego w Hermanicach 
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„Czy  Gazeta  Ustrońska  pisze  prawdę"  — jako  że tytuł ten 
pojawił się w gablocie na  os. Manhatan, a został  sprowokowany 
moją  wypowiedzią  w GU,  czuję się w obowiązku  by ustosun
kować  się do  tego  określenia.  GU  cytując  moje  słowa  pisze 
prawdę. Pragnę zaznaczyć, że nigdy nie lekceważyłem  zbiorowe
go  protestu,  o którym  mowa  pod w4v  tytułem,  czemu  dałem 
wyraz w dalszej  części  wywiadu,  czego jednak  nie  wywieszono 
na  tablicy  ogłoszeń.  Co do wiarygodności  pewnych  sformuło
wań  i  treści  umieszczonych  na tablicy  ogłoszeń  posłużę  się 
protokołem  Komisji  Rewizyjnej  nr 19 z  dnia  21.03.1992, 
a dotyczącym  oceny prawidłowości pracy  Zarządu  Rady  Osied
la nr 7 (Centrum),  w którym  czytamy: 
„ —  Uwagi  i spostrzeżenia  do protokołu  z dn. 2.03.93  — ze
brania  mieszkańców 
—  zgodnie  z par. 10 pkt 3 Statutu  RO  ogólnemu  zebraniu 
mieszkańców  przewodniczy  — przewodniczący  Zarządu  tego 
Osiedla 
—par.  11 pkt 2 Statutu  RO — Zarząd  Osiedla jest  zobowiązany 
zwołać  ogólne  zebranie  mieszkańców  na pisemny  wniosek co 
najmniej  1/10 mieszkańców  uprawnionych  do udziału  w  ogól
nym  zebraniu  w ciągu  7 dni od daty  złożenia  wniosku. 
—  przepisy  nie zostały  spełnione  przy  zwoływaniu  zebrania 
ogólnego  mieszkańców  dn.  2.03.92 r." 

W  stosunku  do listy  obecności  z zebrań  ogólnych  Komisja 
pisze: 
„ W  stosunku  do listy z 25.02.92  Komisja  stwierdza  oryginalny 
zapis daty, natomiast na listach datowanych  02.03.93  stwierdza 
się przeprawienie  z dn.  25.02.93. W związku z tym, że brak  list 
oryginalnych  jak  również  brak  podpisów  w książce pracy RO 
wg. praktyk  zwyczajowych listy obecności w tym przypadku  nie 
są  zdaniem  Komisji  wiarygodne." 

Tak  więc w świetle  wW stwierdzeń  gremium  to nie mogło 
podejmować  uchwał  jako  Zebranie  Ogólne  Mieszkańców, 
a o takich  jest  mowa  na  tabl;icy  ogłoszeń.  I kto tu  powinien 
pytać o prawdę? 

Stanisław  Malina 

Swój  13 rok koncertowy  Kameralny  Zespół  Wokalny „U 
stroń"  kończył  czterema  występami  o  różnym  charakterze 
stosownie do  okoliczności. 

KZ W  „Ustroń"  dał piękną  oprawę  artystyczną  wieczornicy 
z okazji  80 urodzin  prof. Jana  Szczepańskiego,  która  odbyła  się 
w Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa  w dniu  26.X.93 r. Szacowny 
Jubilat — Honorowy  Obywatel  Ustronia — otrzymał w prezen
cie  cykl  bliskich  mu pieśni  cieszyńskich.  Wzruszona  rodzina 
i  liczni  goście  nagrodzili  zespół  gromkimi  brawami.  Prof. 
Szczepański  natomiast  dziękował  „Ustroniowi"  w  pięknym 
liście — opublikowanym  zresztą  w GU. 

Z  okazji  30lecia  ordynacji  księdza  biskupa  Rudolfa Pas
tuchy, proboszcza  ewangelickiego  zboru w Bytomiu  Miechowi
cach,  Zespół  wystąpił  tam 14 listopada  93 r. z okolicznościo
wym  repertuarem  zawierającym  pieśniu  religijne.  Nabożeń
stwo  miało  charakter  podniosły,  toteż  koncert  „Ustronia" 
doskonale  korespondował  z  hasłami  kazania  na temat  510 
rocznicy  urodzin  Marcina  Lutra  wygłoszonym  przez  księdza 
Jubilata. 

Odmienny  charakter  miał  koncert  w Krakowie  z  okazji 
Diecezjalnego  Dnia  Modlitwy  i Pieśni  w dniu  5 grudnia  93 r. 
W  repertuarze  znalazły  się  stosowne  pieśni  religijne  i  ujęty 
w konwencję modlitwy chór niewolników z opery  „Nabucco" J. 
Verdiego. Wystąpił także chór parafialny zboru  ewangelickiego 
w Krakowie.  Dzień  Modlitwy i Pieśni  zawierał  również  akcenty 
wspomnieniowe poświęcone 25 rocznicy  śmierci  ks. bpa  Karola 
Kotuli .  Koncert  zespołu  spotkał  się z gorącym przyjęciem  przez 
wiernych  krakowskiej  parafii  p. w. Św.  Marcina  przy ul. 
Grodzkiej. 

Ostatni  koncert  w 93 r.  odbył  się w sobotę  11  grudnia 
w  Klubie  Seniora  przy  ul. Cieszyńskiej.  Chór  śpiewał  już  inny 
repertuar  — dla emerytów  i  rencistów  były  bowiem  ludowe 
melodie cieszyńskie i patriotyczne — religijne jako  wprowadze
nie  do  atmosfery  bliskich  Świąt  Bożego  Narodzenia.  W  ten 
sposób  K. Z.  W.  „Ustroń"  spłacał  swój  dług  wdzięczności 
ustrońskim  seniorom  za dyplom  swego honorowego  członkow
stwa  Polskiego  Związku  Emerytów  i  Rencistów. 

Stanisław  Niemczyk 
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GWIAZDKOW Y  TURNIE J 
Pomimo  trudnej  sytuaqi  panującej 

w sporcie, sekcja koszykówki  TRS Siła 
zorganizowała,  przy  udziale  Urzędu 
Miasta, już  3 Gwiazdkowy Turniej Ko
szykówki. Ku zdziwieniu organizatorów, 
na salę gimnastyczną przy SP2,  w piątek 
17X11, o 16.00 stawiło się aż 9 drużyn,  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ 
reprezentujących cały  Śląsk  Cieszyński.  I 
Wszystkie  zespoły  prezentowały  nies  I 
podziwanie wysoki poziom, toteż rozgry
wki  stały  się bardzo  emocjonujące. Do  I 
ścisłego finału, który rozegrano w sobotę  I 
awansowały  3  ekipy;  USTROŃSKIE 
SŁOWIKI,  BETONY  i ORIENT CIE  I 
SZYN.  W  toku  wzajemnej  rywalizacji  I 
najwyższą formą wykazali się zawodnicy  jj 
ORIENTU,  który  w  najważniejszym  jj 
spotkaniu  pokonał,  nieznacznie  —  bo  ^ ^ ^ ^ ^ H p T  ^ H 
tylko  dwoma  punktami,  SŁOWIKI.  I 
Zwycięski zespół nagrodzony został pu
charem oraz licznymi upominkami, ufu  p0t  w.  Suchta 
ndowanymi  przez  „BAR  BARMAN" , 
SKLEP SPORTOWY Otto Marosz i  „FOTOLAND". 

Licznie przybyli kibice, dali jeszcze jeden dowód na ogromną popularność, jaką 
cieszy się koszykówka, wśród  ustrońskiej młodzieży. 

W imieniu  organizatorów,  serdeczne podziękowania  wszystkim osobom  i in
stytucjom, które przyczyniły się do  rozegrania  turnieju, składają 

B. Wasilewski, M. Werpachowski 

Piłka  sama  wpada  do  kosza  przy  takim  dopingu.  Fot  W.  Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Witejcie w  1994  roku, roztomili  ludkowie! 'N ale,  podziwejcie sie, 

jako  to zleciało, dyć oto były świynta,  a teraz już je  Trzech Króli 
i  już  my  sóm  w  styczniu.  Każdy  sie  isto  wyspoczywoł  do 
porzóndku,  a kiery  miol jeszcze  jaki  lorlap,  to  se móg  miyndzy 
świyntami  a  Nowym  Rokiym  wybrać.  Szkoda  jyny,  że  zima  ze 
śniegym  na wilije nie zdónżyla,  bo  dopiyro  w drugi świynto  za
czylo  padać.  Dziecka  miały  kapkę  wolnego,  tóż  sie  mogły 
pospuszczać  na  sónkach  i  na  nartach  pojeździć.  Myślym,  że  tyn 
śniyg dodzierży  do tego czasu, jak  bydóm  zimowe feryje,  coby se 
dziecka  mogły  do porzóndku  tych,  jako  to prawióm,  zimowych 
szportów  użyć. 

Nó,  ci  co majóm to, wiycie, odśnieżani pod sobóm, isto sie kapkę 
zdrzymli  przez  świynta,  bo jak  w piyrszy  dziyń  po  świyntach, 
w pyndziałek,  nie były cesty posute,  to by to jeszcze  uszło, ale  że  na 
drugi dziyń,  we wtorek,  w nikierych  miejscach jeszcze  nie posuli 
cestów i chodników,  to  już je  na nich kapkę  gańba. Ale  do końca 
zimy jeszcze  je  daleko,  tóż jeszcze  majóm  czas sie  poprawić. 

Ja, ja,  doś my sie już  naświyntowali  i trzeja by sie było  chycić 
roboty.  Jak  każdy  od poczóntku  roku  chyci  sie  roboty  jak  sie 
patrzi,  to może  sie ta naszo polsko  gospodarka  jako  podżwignie. 
W  Ustroniu  też je jeszcze  moc  rozmaitych  wiecy  do  porobiynio, 
tóż sie lojcowie miasta  bydóm mieli nad czym gimnystykówać,  bo 
przeca w maju bydóm  wybory do miejskiej  rady i każdy  sie bydzie 
chciolpokozać,  wiela to wszyckigo porobił, coby go zaś ustróniocy 
wybrali. Chyba żeby kiery już  miol doś chodzynio  do rotuza na ty 
sesyje i tego móndrowanio,  tóż se teraz z robotom spauzuje,  coby 
na niego przi  wyborach żodyn  nie  głosował. 

Nó,  trzeja by już  było od teraz zaczónć  rozmyślać,  kogo  byśmy 
chcieli do  tejmiejskij  rady wybiyrać, bo jak  sie  to robi tak na  hónym, 
to nikiedy sie idzie łomylić, a potym już je za nieskoro.  W zimie też 
je  wiyncyj czasu na rozmyślani, bo sie w polu nie robi. Na wiosnę 
potym  trzeja łorać, sioć, ziymnioki  sadzić i w zogródkach porzóndki 
robić, tóż se to weźmy do sumiynio  i już  od teraz, jak  mómy  kiedy, 
o  tych kandydatach  do miejskij  rady  rozmyślejmy. 

Ciekawe, jako  sie  też gojnym  w lesie darzi,  bo przeca  teraz je 
czas na polowani. Na świynta  se  isto każdy gojny zajónca ustrzelił. 
Myślym  też, że przez zime gojni bydóm, jako  dycki, pamiyntać  na 
ty  leśne zwiyrzynta,  coby  z głodu  nie  poginyły. 

Tóż pamiyntejmy  o zwiyrzóntkach,  o ptoszkach  ijedyn  o dru
gim przez  te zime. Przi  tym róbmy każdy,  co do kogo należy,  a ani 
sie nie  łobezdrymy,  jak  zaś  wiosna  przidzie. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) ciacho  urodzinowe  4)  „bóg"  papierosowy  6) 
oprawca  z  toporem  8)  środek  opatrunkowy  9)  oszustwo, 
kombinacja  10) choroba  górników  11) ogół  norm  moralnych 
12)  rodzaj  pomocy  13)  śmierdziel  wśród  zwierzaków  14) 
„ogier"  wśród  baranów  15)  nasz  kontynent  16)  margrabia, 
wróg  Mieszka  I  17)  imię  szybowniczki  Dankowskiej  18) 
dokuczliwa kulszowa  19) przysmak  boćka 20 wynalazł maszy
nę  parową 
PIONOWO:  1) licznik w taksówce 2) kobieta żyjąca z oszczęd
ności  3) grupa  religijna 4) wielki bal przebierańców  5) knajpa, 
gospoda  6)  stali  bywalcy  sklepu  7)  przewożenie  ładunków 
i ludzi  11) bagaż, wyposażenie  13) rozmiar przedsięwzięcia  17) 
rozpoczynają  polski  alfabet. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi  oczeku
jemy  do  20.1.94  r. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr   48 

WITA J  ZIMO 

Nagrodę wylosował Ryszard  Dorda z Ustronia, ul.  Cieszyń
skaV/12.  Zapraszamy  do  Redakcji. 
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