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Czy  z  gospodarstwa  rolnego  można  się  obecnie  utrzymać? 
Jestem  gospodarzem  z dziadapradziada.  Tu  mieszkali  i  praco
wali  mój  ojciec  i  dziadek.  Teraz  jednak  nastały  dla  rolnictwa 
trudne  czasy.  Nie  ma  się  co  czarować  —  złoty  okres  dla 
rolnictwa  minął.  Może  wróci,  tylko  nie  wiadomo  kiedy. 
Dożo  dyszy  się  o  wygórowanych  żądaniach  rolników . 
Moim  zdaniem,  rolnicy  za mało  chcą  i za mało dostają. Il e  było 
szumu  i  dyskusji  na  temat  minimalnych  cen?  Nic  z  tego  nie 
wyszło. Wiem,  że trzeba  się dostosować do  realiów  ekonomicz
nych. 

Jak  to wygląda  w Ustroniu.  Jakie  trzeba mieć gospodarstwo,  by 
utrzymać  się  z  rolnictwa? 
Moim  zdaniem,  gdzieś  2030  ha.  Moje  gospodarstwo  jest  za 
małe.Dlatego  wszystko  idzie na  potrzeby  bytowe.  Cały  dochód 
na to przeznaczam  i niewiele pozostaje na odtworzenie majątku. 
Po  prostu  brakuje  funduszy.  Patrząc  na  polskie  rolnictwo, 
trzeba powiedzieć,  że na  Śląsku  Cieszyńskim  nie jest  tak  źle jak 
w innych  regionach.  Nie ma  tu problemu  ze zbytem  produktów 
rolnych. Oczywiście  trzeba  się interesować  gdzie najkorzystniej 
sprzedać. Nie ma jednak problemu  ze zbytem. Taniej czy drożej, 
ale  można  sprzedać. 
Co  pan  produkuj e  w swoim  gospodarstwie? 
Wiodącą  produkcją  jest  bydło  mleczne.  Nastawienie  to  wywo
dzi  się jeszcze  z  lat  siedemdziesiątych,  kiedy  dużo  mówiło  się 
o specjalizacji. Wtedy przestawiłem  się na bydło mleczne.  Teraz 
jednak  muszę  szukać  innych  kierunków  —  z samego  mleka  nie 
utrzymałbym  się.  Jest  to  najtrudniejszy  i  najbardziej  pracoch
łonny  dział  produkcji,  ale  najmniej  opłacalny. 
Na  jaki e  nowe  kierunk i  produkcj i  pan się  zdecydował? 
Nastawiłem  się  na  trzodę  chlewną,  a  także  kury  nioski. 
Dużo  mówi  się  o  żywności  ekologicznej.  Co  pan o  tym  sądzi? 
Na  Zachodzie  jest  to  obecnie  modne,  ale  też  te  produkty  są 
droższe  i jest  zbyt  na  nie.  U  nas  klient patrzy  gdzie może  taniej 
kupić,  a  żywność  ekologiczna  musi  być  droższa. 
W Ustroniu jest wiele domów wczasowych i sanatoriów. Może one 
byłyby  zainteresowane  taką  żywnością? 
Domy  wczasowe  też  patrzą  na  ceny.  Być może  rozpowszechni 
się  u  nas  agroturyzm.  Może  też  przyjdzie  moda  na  zdrową 
żywność. Na  razie wygląda to tak, że głównie patrzy się na  cenę. 
Czy  w Ustroniu  ktoś  próbuje  taką  żywność  produkować? 
Nie  słyszałem  o  produkcji  typowo  ekologicznej  żywności. 
Jednak  trzeba  powiedzieć,  że cała  żywność jest  obecnie  zdrow
sza.  Kilk a  lat  wstecz  nawożenie  było  dwukrotnie  większe  niż 
dzisiaj w  formie  nawozów  sztucznych.  Teraz  stosuje  się więcej 
obornika  i gnojowicy  a  mniej  nawozów  chemicznych.  Do  tego 
zmusza rolnika sytuacja ekonomiczna. Nawozy są tak drogie, że 
się  ich  nie  kalkuluje  stosować  w  dużych  ilościach.  Przez  to 
właśnie  żywność  jest  zdrowsza.  Współpracuję  z  Ośrodkiem 
Doradztwa  Rolniczego  i  oni  namawiają  mnie  do  zajęcia  się 

(dokończenie na str.  2) 

Widoczek  z Poniwca.  Fot.  W.  Suchta 

4  marca  na  kolejnej  sesji  zebrała  się  Rada  Miejska.  Obrady 
prowadził  Franciszek  Korcz.  Tradycyjnie  rozpoczęto  od  zapy
tań mieszkańców.  Ksiądz proboszcz Alojzy Wencypel chciał się 
dowiedzieć jaki jest  stan prac nad  zmianą  planu  przestrzennego 
zagospodarowania,  a dotyczącą  terenu  wokół  kościoła w  Pola
nie.  Przewodniczący  Komisji  Planu  Przestrzennego  RM  Wło
dzimierz  Głowinkowski  poinformował,  że  Komisja  w  tej  spra
wie  wywiązała  się  ze  swych  obowiązków  i  jej  rola  już  się 
skończyła.  Burmistrz  Kazimierz  Hanus  powiedział,  że  po 
szczegółowym sprawdzeniu wszystkich zapisów nie  stwierdzono 
żadnego  uchybienia  w  trybie  sporządzania planu.  Nie znajdują 
więc  potwierdzenia  zarzuty  proboszcza  z  Polany.  Raz  jeszcze 
głos zabrał ksiądz A. Wencypel  stwierdzając, że plan  zabudowy 

(dokończenie na str.  4) 

Według  informacji,  które 
otrzymaliśmy  z  Rejonowego 
Urzędu  Pracy  w  Cieszynie, 
w  Ustroniu  jest  zarejstrowa
nych  509  bezrobotnych, 
w  tym  290  kobiet.  Około  160 
osób nie ma prawa do  zasiłku, 
z  tego  102  osoby  są  na  bez
robociu dłużej niż 12 miesięcy. 
Najwięcej  bezrobotnych  jest 
w wieku  od  18 do  24 lat  —  aż 
39%, najmniej zaś w wieku  od 
45 do  54  lat  —  8%. 

Zdaniem  zast.  kier.  RUP 
Anity  Labus,  ludziom  coraz 
bardziej  zależy  na  pracy,  któ
rej  w  naszym  rejonie  zaczyna 

niestety  brakować.  W  ostat
nim  okresie  do  Urzędu  zgła
szało  się do  200  bezrobotnych 
miesięcznie,  natomiast  ofert 
pracy  było  około  150.  Coraz 
większe są też wymagania  pra
codawców  i  nie  wszyscy  są 
w  stanie  im  sprostać. 

Ustroń  ma  nieco  lepszą  sy
tuację,  ze  względu  na  moż
liwości podjęcia pracy  okreso
wej,  ale  nie  wszystkich  to  za
dowala. 

Obecnie  zasiłek  dla  bezro
botnych  wynosi  netto  1  276 
000  zł  i  przysługuje  przez  12 
miesięcy.  (M.D.) 
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żywnością  ekologiczną. Na razie nie widzę możliwości takiej produk
cji. 
Dlaczego? 
Muszę się utrzymać jako  gospodarz.  Wiadomo,  że decydując się na 
taką  produkcję,  w  pierwszym  okresie  plony  spadły  dwukrotnie, 
a może i więcej, a dopiero potem  zaczęły wzrastać. Po prostu  ziemia 
musi  się przygotować  do  produkcji  ekologicznej, musi  przejść prze
łom po zaprzestaniu stosowania chemii. Rośliny też muszą się do tego 
przystosować uodpornić.  Nie da  się zaprzestać  w jednym  momencie 
nawożenia,  chemii. Moim  zdaniem  przystosowanie  ziemi  i roślin  to 
proces kilkunastoletni. Tyle trzeba czekać by stworzyć  gospodarstwo 
typowo  ekologiczne.  To  nie jest  takie  łatwe. 
Jest pan również właścicielem  lasu. To chyba przynosi niezłe dochody? 
Wszyscy  twierdzą,  że  posiadacze  lasu  są  bogaczami.  Wszyscy  mi 
mówią: „Tobie jest dobrze, bo masz las". Są z tego korzyści. Całą zimę 
palę drzewem. Mój piec nie zna węgla. Ale jest to wysiłek. Dużo drzew 
choruje.  Są  też  drzewa  chwasty  takie  jak  graby,  brzozy. To  trzeba 
wycinać i tym się głównie pali. Poza tym pozostają resztki po wycince 
tartacznego drzewa, które też zagospodarowuję na ogrzewanie domu. 
Czy wycięcia  drzew  są  kontrolowane? 

Są ułatwienia w ostatnich latach. Zmieniły się przepisy. Trzeba jednak 
powiadomić  leśnika,  że  się  chce  drzewa  wycinać.  Samowolnie  nie 
wolno postępować.  Wiadomo,  las  rośnie  dla  pokoleń,  nie  tylko  dla 
nas. Ktoś kto  obcuje z tym na  codzień wie, że całego  lasu wyciąć nie 
wolno. 
De czasu  pochłania  utrzymanie  lasu? 
Las trzeba utrzymać w czystości. Robi się to głównie jesiennozimową 
porą.  Jesienią  głównie  wycinki,  a  wiosną  nasadzenia.  Duże  szkody 
w nasadzeniach robią  zwierzęta. Trzeba drzewka smarować specjalną 
maścią, by zwierzęta  ich nie niszczyły. Jelenie, których  tu  kiedyś nie 
było, niszczą  nawet  kilkunastoletnie  drzewa. 
Czy są  problemy  ze sprzedażą  drzewa? 
Nie ma. Jednak opłaca się tylko, gdy sam zetnę i zwiozę. Gdybym miał 
wynajmować  do  ścinki,  zwózki  i  czyszczenia  lasu,  to  byłoby  to  na 
pograniczu  opłacalności. 
Czy  lasy w Ustroniu  są  już  zdrowe? 
Choroby  lasów  to  zmora  naszych  terenów.  Obserwując lasy  państ
wowe i sąsiadów zauważam, że wszystkie wycinki dotyczą tylko drzew 
chorych  i  suchych. 
A pana  las? 
Jakoś  się  trzyma,  może  dlatego  że jest  mieszany  z przewagą  buka. 
Wiadomo,  drzewa  liściaste  są  bardziej  odporne. 
Są chyba również problemy ze zwierzyną, która niszczy uprawy polowe? 
Dotyczy  to  zwłaszcza  dzików,  które  z  kolei  są  bardzo  pożyteczne 
w  lesie.  Dawniej  stosowano  poletka  zaporowe.  Gdy  ich  nie  ma, 
zwierzyna, której jest za dużo  i nie ma dosyć pokarmu,  wychodzi  na 
pola.  Powoduje to  zatargi  między  rolnikami  i  leśnikami. 
Jest  pan radnym  i członkiem Komisji Rolnictwa  Rady Miejskiej. Czy, 
pana zdaniem,  w Ustronia  dba się o  rolnictwo? 
Jest  satysfakcją  dla  rolników,  że  w  tym  roku  wyasygnowano  na 
rolnictwo  trochę  grosza.  Cieszymy  się  z  tego  i  mamy  nadzieję,  że 
w przyszłości, gdy będzie więcej pieniędzy w mieście—nie zapomni się 

Fot.  W.  Suchta 

o rolnictwie.  Przecież rolnictwo  to  przyroda.  Można  cieszyć się tym 
jak  wszystko  się rozwija,  rośnie.  Przecież można  pogodzić  rolnictwo 
z charakterem wczasowouzdrowiskowym  Ustronia. Dziwię się, że po 
Zawodziu  nie  chodzą  owieczki.  Powinien  tam  je  wypasać  baca 
z prawdziwego  zdarzenia. To  na  pewno  by cieszyło  oczy  wczasowi
czów. 
A  jaki  jest  pana  zdaniem  stosunek  przeciętnego  człowieka  do 
rolnika? 
Miasto  teraz  innymi  oczami  patrzy  na  wieś.  Pamiętam  lata  60 gdy 
wczasowicze nie pytali czy mogą  wejść na pole. Mieli piłkę,  skrzynkę 
piwa  i  chodzili  po  uprawach.  Gazda  nie  miał  nic  do  powiedzenia. 
Teraz  tego nie ma. Jednak  podejście do  rolnika  się  zmieniło. 
Jakie  ma  pan  kontakty  z  wyborcami? 
Jestem  tutejszy  i  każdy  wie  gdzie  mieszkam.  Z  wieloma  sprawami 
sąsiedzi  zwracają  się do  mnie. 
Jakie  są  największe problemy  w pana  okręgu  wyborczym? 
Moim  zdaniem  jestem  z  rejonu  najbardziej  zaniedbanego  w  całym 
Ustroniu. Tak jak  dawniej zapomina  się o tej części  miasta.Pierwsza 
jaskółka  to  trochę pieniędzy na  ul. Orłową.  Są jeszcze inne ulice jak 
Świerkowa,  Sucha, gdzie też mieszkają  ludzie,  a nie ma  zrozumienia 
Rady. A  oni  też chcą  żyć, mieć porządną  drogę. Tu  się urodzili  i tu 
chcą  mieszkać. Zgadzam  się, że ważne jest  centrum. Ale mieszkańcy 
z  centrum  też  chodzą  do  Dobki.  Czy  nie  można  nic  zrobić  z  tymi 
drogami? Przecież  Dobka  to  nie  rezerwat. 
W  tej  kadencji  RM  dużo  mówi  się  o  utrzymaniu  czystości.  Jak  to 
wygląda  w dzielnicy? 
Kontenery zrobiły swoje. Obserwuję że jest coraz czyściej. Oczywiście 
jest  to  drogie,  miasto  za  to  płaci.  Był  problem  z  ustawieniem 
kontenerów, gdyż nikt ich nie chciał mieć przed oknami, ale został on 
rozwiązany.  Inny  problem  to  niszczenie  mienia  miejskiego,  chyba 
przez  przyjezdnych.  Dwa,  trzy  razy  w  roku  wszystkie  znaki  przy 
drodze  z Dobki  do  Polany  są  pokrzywione,  kubły  na  przystankach 
powywracane. 
Jak  pan  ocenia  tą  kadencję Rady Miejskiej? 
Jest  pewien  niedosyt.  Przez  te  cztery  lata  w moim  rejonie  zrobiono 
niewiele. Może gdyby  bardziej rozumiano  ludzi mieszkających dalej 
od  centrum  — byłoby  lepiej. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Mij a  rok  od  powstania 
Stowarzyszenia  Przedsiębior
ców  Śląska  Cieszyńskiego, 
utworzonego  przez  właścicieli 
fir m prywatnych.  Liczba  człon
ków  wzrosła  do  30.  Rekrutują 
się oni  z Wisły,  Cieszyna,  Sko
czowa,  Ustronia  i  z  Zaolzia. 

W  Skoczowie  uruchomiono 
oczyszczalnię  ścieków  o wydaj
ności  23  tys.m3/dobę.  Budowa 
trwała  od  1981  r. 

  *  * 
Dwa  lata  później zabrano  się 

za  oczyszczalnię  w  Cieszy
nieBoguszowicach,  która 
w  I etapie ma  taką  samą  wydaj
ność  jak  skoczowska.  Rozruch 
zaplanowano  na koniec lata  br. 
Obiekty  zajmują  obszar  10  ha. 

*

W  Wiśle  wprowadzono  obo
wiązkową  rejestrację psów.  Ka

żdy  Burek  otrzymuje  swój  nu
merek.  Jedną  z  przyczyn  są 
przypadki  wścieklizny  zanoto
wane w  ub.  r. 

Komitet  Funduszu  Darów 
Charytatywnych  w  Cieszynie 
organizuje  imprezy  z  których 
dochód  przeznaczony  jest  na 
dofinansowanie  obiadów 
w szkołach  i wypoczynku  dzieci 
z rodzin  źle  sytuowanych. 

*

Jesienią ub. r. 260 dzieci z Dę
bowca  i  Kostkowie  przeprowa

dziło  się  do  nowej  piętrowej 
szkoły,  która  stanęła  po  10  la
tach  budowy.  Placówka  posia
da  15  sal  lekcyjnych  i  dobrze 
wyposażone 4 pracownie przed
miotowe. 

40lecie  obchodził  Szkolny 
Związek  Sportowy  w  naszym 
regionie.  Prekursorem  było 
Zrzeszenie  Sportowe  „Zryw" , 
powstałe wiosną  1953 r. W SZS 
przekształcono  je  4  lata  póź
niej. 
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25 lutego w ZDK „Kuźnik" zastępca burmistrza Tadeusz Duda spotkał 
się z prezesami 13 stowarzyszeń i grup twórczych działających w naszym 
mieście. 
Omówiono bieżącą pracę poszczególnych  stowarzyszeń,  ich problemy, 
plany na przyszłość.Wiele czasu poświęcono przyszłości  „Prażakówki", 
jej znaczeniu  w życiu  kulturalnym  Ustronia. 
Stowarzyszenia do kwietnia podejmą decyzje w sprawie partycypowa
nia  w  kosztach  niezbędnych  do  powołania  Fundacji  Opieki  nad 
Obiektami  Kultury. 
Radna Halina Dzierżewicz obiecała włączenie się do prac organizacyj
nych z tym związanych. 

ćr   ćr 
Na  ślubnym kobiercu  stanęli: 

26 lutego  1994 r. 
Dorota Pabian, Radgoszcz  i Zenon Szkutek,  Ustroń 

ær   ćr 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Anna Sztwiertnia,  lat  85, ul. Wodna  10 
Franciszek  Jaworski,  lat  85, ul. Skoczowska  16 

ćr   £r 

Ogólne  zainteresowanie  mieszkańców  Ustronia  wzbudziły  prace 
„wykopaliskowe", jakie jeszcze niedawno prowadzone były na naszym 
basenie. Po wyjaśnienie udaliśmy się do naczelnika Wydziału Technicz
noInwestycyjnego UM Andrzeja Siemińskiego. Dowiedzieliśmy się, że 
prowadzone są  tam prace remontowe,  rozpoczęte w zeszłym roku.  Do 
otwarcia  sezonu  letniego  na  basenie  będzie  zamontowana  instalacja 
automatycznego  chlorowania  wody.  Zastąpi  ona  dotychczasowego 
pana na pontonie chlorującego wodę  ręcznie. Cała  instalacja znajduje 
się w piwnicy budynku  kawiarni  „Basenowa". Na zewnątrz wychodzą 
tylko  rury  pompujące  wodę  do  chloratorów  i  doprowadzające  już 
odpowiednio  chlorowaną  wodę  do  basenu.  Stąd  właśnie  te  wykopy. 
Wszystko  to wykonuje na  zlecenie  UM  Zakład  Budownictwa  Wodno 
Inżynieryjnego „HYDROINŻ "  z Goleszowa. Do tej pory koszt  robót 
wyniósł  170  min  złotych,  a  do  zakończenia  przewiduje  się  100  min. 
Z poważniejszych robót pozostało jeszcze zmontowanie całej instalacji. 
Wszystkie  urządzenia  są  już  zakupione.  Potem  pozostaną  już  tylko 
„kosmetyczne  zabiegi". 

Pozostaje nam  tylko czekać na lato i na otwarcie zmodernizowanego 
basenu.  (M.D.) 

ćr   Tir 
Koło Myśliwskie „ Jelenica" przekazało na rzecz Towarzystwa Opieki 

nad  Niepełnosprawnymi  5 000 000 zł z dochodu  uzyskanego  z  „Balu 
Myśliwskiego". 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Ernest Kozak, lat  91, ul. Cieszyńska  63 
Jan Lazar, lat  65, ul. Tartaczna  12 
Józef Drozd, lat  63, ul. Obrzeżna  23 
Stefan Drewniak,  lat  69, ul. Wczasowa  74 
Michał Gruszczyk,  lat  11, Oś.  Centrum  6/13 

Łączymy się w bótu z Rodzicami 

śp. Michałka  Gruszczyka 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i uczniowie 
Szkoły  Podstawowej nr 2 w  Ustroniu 

26.02.94 r. 
O godz. 20.25 w Ustroniu  Polanie 
zatrzymano nietrzeźwego kierują
cego samochodem Toyota  miesz
kańca  Ustronia.  Wyniki  badań 
alkometrem  —  1,31  prom.  Spo
rządzono  wniosek  do  kolegium. 
Zatrzymano  prawo jazdy. 

01.03.94 r. 
0  godz. 15.00 na skrzyżowaniu ul. 
Grażyńskiego  i Sportowej doszło 
do koligi trzech samochodów Fo
rda  Escorta,  Daihatsu  Charade 
1 Fiata  126 p.  Wszyscy kierujący 
byli  trzeźwi.  Sprawcę  kolizji 
— kierowcę Forda ukarano man
datem. 

01.03.94 r. 
Na  ul.  3 Maja  doszło  do  kolizji 
samochodu  Nissan  Sunny  z VW 

24.02.94—przeprowadzono kon
trolę  porządków  przy  domkach 
jednorodzinnych  w  rejonach  ulic 
Błaszczyka, Stalmacha,  Cholewy, 
Lipowczana.  W  większości  przy
padków nakazano uporządkowa
nie  terenów  wokół  i  na  posesji 
oraz  wyznaczono  terminy  kolej
nej kontroli. 

Passat.  Kierujący  Nissanem  nie 
dostosował prędkości  do panują
cych warunków drogowych i naje
chał  na  tył  Passata.  Kierujący 
trzeźwi. Nałożono mandat karny. 

01.03.94 r. 
O godz. 20.10 otrzymano zgłosze
nie  o  wybiciu  szyby  w  campingu 
przy ul. Nadrzecznej. Na miejscu 
zatrzymano  osobnika  bez  doku
mentów,  znajdującego się w  sta
nie  nietrzeźwym  —  2,88  prom. 
Zatrzymano  go  w  areszcie 
do  wytrzeźwienia  i  wyjaśnienia 
sprawy. 

02.03.94 r. 
Zatrzymano  mieszkańca  Ustro
nia podejrzanego o dokonanie  li
cznych  włamań  do  kiosków  i  sa
mochodów  oraz  uszkodzeń  mie
nia,  których  to  czynów  dokonał 
w styczniu  i  lutym  br. 

(md) 

28.02.94—kontrola domków jed
norodzinnych  przy  ul.  Grażyńs
kiego.  Sprawdzono  porządki 
w  posesjach,  zwracano  również 
uwagę na przypadki  składowania 
materiałów  sypkich  i  innych  ma
teriałów  budowlanych  przed 
ogrodzeniami.  Wyznaczono  ter
miny  uporządkowania. 

Stale kontrolowano prawidłowość 
parkowania  w centrum  miasta. 

P roku ra tu ra  R e j o n o wa  w  Cieszynie  sk ierowała  do  Sądu 
akty  oskarżenia  przec iwko  d w óm  „przeds ięb iorczym" 
pan iom  z Ust ron ia.  Brały  one  do  p rywa tnej  kieszeni  cudze 
pieniądze... 

K ierowniczka  sto iska  spożywczego  w  D o mu  H a n d
lowym  oskarżona  jest  o  nie  dopełn ienie  obow iązków 
nadzoru  nad  powierzonym  mien iem  społecznym,  jego 
ochrony  i  gospodarowan ia  n im.  O tóż  od  września  1992  r. 
przez  9  kolejnych miesięcy,  wiodła  ona,  m o ż na  powiedzieć 
dość beztroskie  życie, aż  i nwen tu ra  u jawn i ła b raki  w  wyso
kości  bl isko  pół m i l ia rda  zł.  W  śledztwie  wyszło  na jaw,  że 
na  sk lepowym  zapleczu  podczas  godzin  pracy,  u r ządzano 
spotkan ia  p rywa tne  zak rap iane  w ó d k ą,  b raną  zresztą 
p ros to  z  półek  na  tzw.  kreskę.  T o w ar  spożywczy  też  był 
dawany  na  kredyt  i  to  p o s t r o n n ym  o s o b o m.  Zniszczeniu 
uległo  część  p r o d u k t ó w,  k tó re  j uż  w  m o m e n c ie  przy
jmowan ia  do  sklepu,  mia ły  ledwie  pa rodn iowy  termin 
ważności  spożycia.  Za  swoją  lekkomyś lność  kob ie ta  od
powie  przed  Sądem. 

Drugi  p rzypadek  dotyczy  p racownicy  księgowości 
w  Spółdzielni  Mieszkan iowej.  Po łakomi ła  się  o na  na 
pieniądze,  k tó re  lokatorzy  wpłacali  j a ko  należności  czyn
szowe. Wykorzys tu jąc n ieobecność  kas jera, zabiera ła  gotó
wkę.  D l a  za tuszowania  n iedoboru,  wp rowadza ła  te  kwoty 
do  danych  księgowości  i  wszystko  pozorn ie  zgadzało  się, 
ale  do  czasu...  W  ciągu  kilkunast u  miesięcy  pani  J. 
zagarnęła  kwotę  p o n ad  150 m in  zł,  na raża jąc  Spółdzielnię 
na  d o d a t k o we  k łopoty. 

J ak  widać  p o g oń  za  m a m o ną  przyb iera  różne  postacie. 
Ni e  wszyscy  pot ra f ią  oprzeć  się  pokus ie,  m a j ąc  styczność 
z  cudzą  własnością.  K o m b i n a c je  zazwyczaj  wychodzą  na 
jaw,  ale  wtedy  za  p ó ź no  jest  na  naprawien ie  swoich 
błędów.  Pozosta je  jedynie  liczyć  na  łagodność  Temidy. .. 

(nik) 
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świadczy  o  Radzie  Miejskiej,  a  obecny  plan  kłóci  się  z  logiką.  W. 
Głowinkowski zapewnił Proboszcza, że będzie informował go o pracach 
nad  zmianą  planu. 

Odczytano  też interpelację radnych  Bernadetty Błanik  i Włodzimie
rza  Chmielewskiego,  w  której  poruszają  sprawę  odwodnienia  ul. 
Jaworowej. 

Następnie  przewodniczący  rad  osiedli  złożyli  sprawozdanie  ze  swej 
działalności. Jan  Małysz  z Polany,  Alojzy Kędzior  z Lipowca,  Adam 
Heczko  z  Centrum,  Roman  Siwiec z  Poniwca  i Barbara  WachLupa 
z Nierodzimia przedstawiali zasadnicze problemy w pracy RO. Szczegó
lnie przestawiciele z Polany  i Lipowca narzekali  na  zbyt małe  zainter
esowanie  Rady  tymi  dzielnicami.  J.  Małysz  stwierdził nawet,  że jeżeli 
dalej tak  będzie, to Polana zmuszona  zostanie do usamodzielnienia się 
i  oderwania  od  Ustronia,  natomiast  A.  Kędzior  rozważał  możliwość 
przyłączenia Lipowca do Brennej. Głównym problemem Centrum były 
niesnaski  w  Zarządzie  RO.  Doprowadziło  to  do  sytuacji,  w  której 
spośród  wybranych  siedmiu  członków  obecnie  w  Zarządzie  pracuje 
czterech. Wszyscy przewodniczący RO informowali o znikomym  zain
teresowaniu mieszkańców, co szczególnie było widoczne na zebraniach 
ogólnych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Włodzi
mierz  Chmielewski  stwierdził,  że po  zebraniu  wszystkich  sprawozdań 
można powiedzieć, że RO realizowały swe zadania. Dodał, że słusznym 
jest wniosek  Polany,  by na  każdej sesji RM  poszczególne RO  prezen
towały  swe problemy. 

W swej zasadniczej części  sesja poświęcona  była  sprawom  ochrony 
środowiska. Informację z realizacji zadań w zakresie ochrony środowis
ka naturalnego  w Ustroniu  przedstawił  naczelnik  Wydziału  Ochrony 
Środowiska Jan Sztefek. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska 
Jerzy  Podżorski  poinformował,  że  Komisja  nie  ma  zastrzeżeń  do 
przedstawionego dokumentu. Dla  W. Głowinkowskiego  brak  tam jest 
rozwiązania problemu  mycia  samochodów  na  ulicach,  skąd  woda  ze 
środkami chemicznymi przedostaje się do kanalizacji deszczowej i dalej 
prosto  do  Wisły.  Burmistrz  odpowiedział  radnemu,  że  aby  wyciągać 
restrykcje za mycie samochodów na ulicach, najpierw trzeba  zapewnić 
miejsca w których  możnaby,  to robić a  także  uruchomić myjnię. 

Dyskutowano również nad referendum, w którym mieszkańcy mieli
by  wypowiedzieć  się  o  samoopodatkowaniu  się  za  wywóz  śmieci. 
Zdaniem  burmistrza  nie  powinna  to  być  sprawa  kontrowersyjna  dla 
nikogo.  Trzeba  jednak  uzmysłowić  mieszkańcom,  że  konieczna  jest 
dalsza  akcja segregacji  odpadów  powodująca, że wywożonych  śmieci 
jest  mniej,  a  tym  samym  podatek  będzie  mógł  być  niższy.  Według 
wstępnego  projektu  zaprezentowanego  radnym  mieszkańcy  zostaliby 
podzieleni  na  cztery  grupy,  w  których  opłaty  od  osoby  wynosiłyby: 
w blokach — 10.000 zł miesięcznie, domach jednorodzinnych  — 7.000 
zł, zagrodach rolniczych — 4.000 zł. Płaciliby też użytkownicy kampin
gów  po  10.000  zł  miesięcznie.  Jedynie  radny  Stanisław  Bulcewicz 
proponował by zachować system pobierania  opłat przez przewoźnika. 
O  wprowadzeniu  tego  podatku  postaramy  się  szczegółowiej  napisać 
w najbliższych numerach  GU. 

Na  sesji  podjęto  też  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programów: 
społecznogospodarczego  miasta  na  rok  1994  i  ochrony  środowiska 
naturalnego  w  1994  r.  Uchwalono  też  wydatki  Miejskiego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska. W obradach  sesji RM  uczestniczył też dyrektor 
Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Wojewódzkiego Marian  Pili
chiewicz — człowiek o kontrowersyjnym sposobie bycia i specyficznym 
poczuciu  humoru.  (ws) 

KORONECZKA  '94 
Już po raz siódmy Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej  w  Ustroniu  brało 
udział w Ogólnopolskim  Konkur
sie Twórczości Dziecięcej Inspiro
wanej Sztuką  Ludową  „Korone
czka'',  zorganizowanym  przez 
M E N , Kurator ium  Oświaty  i Wy

chowania, Centrum  Wychowania 
Estetycznego  Dzieci  i  Młodzieży 
z BielskaBiałej oraz MDK i ZDK 
ZCHO  w Oświęcimiu. 

Konkurencja była ostra — z ty
siąca  pięciuset  sześćdziesięciu 
prac z 35 województw zakwalifi
kowało się niewiele ponad trzysta, 
które  premiowano  nagrodami, 
wyróżnieniami  oraz  udziałem 
w wystawie. 

Dnia  25.02.94  odbyło  się  uro
czyste  spotkanie  organizatorów 
z laureatami z województwa biels
kiego.  Dzieci  zostały  niezwykle 
mile  przyjęte  w  MDK  ZCHO 
w  Oświęcimiu.  Mogły  obejrzeć 
ekspozyqę  najlepszych prac  przy 
wtórze nastrojowej muzyki w wy
konaniu  młodzieżowego  zespołu 
kameralnego.  Inspiracja  sztuką 
ludową  znalazła  swoje  odzwier
ciedlenie w różnych  formach wy
powiedzi plastycznej: tkaninie  ar
tystycznej, makramie,  malarstwie 
na  szkle, hafciarstwie,  koronkar

stwie, rzeźbie, ceramice oraz bibu
łkarstwie.  Wytwory  dziecięcych 
rąk budziły podziw zwiedzających 
dla  ich  wyjątkowych  zdolności, 
pomysłowości, nieprzeciętnej wy
obraźni twórców, jak również sza
cunek  dla  pedagogicznych  talen
tów  ich  opiekunów. 

Wśród  laureatów konkursu nie 
zabrakło  dzieci  Ogniska  Pracy 
Pozaszkolnej z  Ustronia.  Nagro
dę w kategorii  tkaniny  artystycz
nej — jedyną  w naszym wojewó
dztwie — otrzymała  Natalia  Ku
bica (absolwentka SP—2), wyróż
nienie w tej samej kategorii otrzy
mała  Elżbieta  Ryszczyk  (uczen
nica  kl.  IV  d  SP—2).  Ponadto 
uhonorowano za udział w wysta
wie  makramy  autorstwa  Joanny 
Gawlik, Małgorzaty Śliż, Magda
leny  Hyli  i  Agaty  Żmijewskiej 
(absolwentki  SP—1);  oraz  prace 
malowane  na  szkle  wykonane 
przez  Monikę  Szczurek  (kl.  VII I 
b SP—2), Karolinę Kubicuś i Ale
ksandrę Ziewiec (kl. II I c SP—2). 

Dzieci  otrzymały  dyplomy, 
książki  i  poczęstunek.  Mogły  też 
wziąć  udział  w  konkursie  pieśni 
i tańców ludowych zespołu  ZDK. 
Za  udział  w  „Koroneczce"  oraz 
całokształt twórczości plastycznej 
Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej 
otrzymało  specjalny dyplom. 

(iw) 

W dniach 2527.02.1994 r., od 
piątku do niedzieli, Zbór Zielono
świątkowy „Betel" z Ustronia zo
rganizował  w Wiśle  —  Czarnem 
w obiekcie tamtejszego zboru zie
lonoświątkowego, zimowisko  dla 
22  dzieci  z  Państwowego  Pogo
towia  Opiekuńczego  w  Biel
skuBiałej.  W  zimowisku  uczest
niczyły dzieci w wieku przedszkol
nym  i  z  młodszych  klas  szkoły 
podstawowej.Grupie dzieci  towa
rzyszyły dwie opiekunki  z Państ
wowego  Pogotowia  Opiekuńcze
go. Ze strony Zboru  „Betel" per
sonel  obsługujący  zimowisko 
i  prowadzący  zajęcia  z  dziećmi 
stanowiło  1  małżeństwo i sześcio
ro młodzieży, a także 2 kucharki. 

Program zimowiska był w mia
rę  możliwości  urozmaicony.  Po
mimo tego, że śniegu nie było zbyt 
wiele, udało się znaleźć miejsce do 
saneczkowania,  a  także  zorgani
zowano  kulig.  Dzieci  miały  też 
zajęcia  teatralne  i  przedstawiały 
scenki  biblijne,  będąc  zarówno 
aktorami,  jak  i  widzami  tych 
przedstawień.  Był też czas na  ry
sowanie, uczenie się pieśni chrześ
cijańskich  i  wspólne  modlitwy 
oraz słuchanie dostosowanych  do 

wieku  dzieci  opowieści  pastora 
Zboru  Zielonoświątkowego 
w  Wiśle  —  Czarnem  na  tematy 
religijne. 

W  niedzielę  27.2.1994  r.  dzieci 
wystąpiły  podczas  nabożeństwa 
w  Zborze  w  Wiśle  —  Czarnem, 
a  potem  zbór  modlił  się  o  ich, 
nieraz  bardzo  skomplikowane, 
problemy.  Trzeba  bowiem  wie
dzieć, że do  Pogotowia  Opiekuń
czego kierowane  są dzieci  z trud
nych rodzin, trafiając do tej placó
wki  na  ogół  wtedy,  gdy  sąd  ma 
rozstrzygnąć,  czy  zostaną  one w 
rodzinie,  czy  też  zostaną  oddane 
do domu  dziecka.  Dzieci  te mają 
więc trudne dzieciństwo i same są 
dziećmi  trudnymi,  potrzebujący
mi wiele miłości  i  zrozumienia. 

Zbór  „Betel" w Ustroniu  stara 
się  wychodzić  naprzeciw  ich  po
trzebom zarówno poprzez pomoc 
materialną  dla  Pogotowia  Opie
kuńczego, jak  i poprzez  utrzymy
wanie  przyjacielskich  kontaktów 
z  przebywającymi  tam  dziećmi 
i  organizowanie  z  nimi  spotkań, 
wycieczek,  kolonii,  obozów  czy 
kilkudniowych pobytów w Ustro
niu. 

jotef Fot  W. Suchta 
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W poniedziałek,  28  lutego,  pożegnaliśmy  na  cmentarzu  katolickim 
weterana  Powstań Śląskich —ERNESTA  Kozaka. Nad  grobem  zgro
madzili się wszyscy, którym zmarły był bliski, a więc rodzina, znajomi, 
przyjaciele,  sąsiedzi,  koledzy  kombatanci.  Uroczystości  pogrzebowe 
prowadził ks. wikary Tadeusz  Serwotka. 

Ernest  Kozak  urodził  się  8 stycznia  1903  roku  w  Ustroniu.  Tutaj 
także,  w  1917,  ukończył  szkołę  podstawową.  Jego  ojciec  —  Paweł 
pracował  w ustrońskiej  Kuźni  należącej do  firmy  Breviller  i  Urban, 
gdzie uległ ciężkiemu wypadkowi i stał się inwalidą. Rodzina Kozaków 
znalazła się wówczas w krytycznej sytuacji materialnobytowej wobec 
czego  14letni  Ernest  podjął pracą  zarobkową.  W  latach  1917—1919 
w  Elektrowni  nr  1  w  Witkowicach,  następnie  w  Przedsiębiorstwie 
Kotlarskim  pana  Koreta  w Trzyńcu,  później w Oddziale  Kolejowym 
Huty Trzyniec. W1920 roku został przez Czechów wyrzucony z pracy za 
to, że od końca  1919 roku brał aktywny udział w akcji plebiscytowej na 
Śląsku Cieszyńskim na rzecz powrotu  Zaolzia do Polski. W tym czasie 
wstąpił do I Ochotniczego Baonu Wojska Polskiego Ziemi Cieszyńskiej 
porucznika Płonki i w jego szeregach walczył z wojskami czeskimi, które 
najechały na Ziemię Cieszyńską. Następnie brał udział w II I  Powstaniu 
Śląskim — walczył w rejonach  Pruchnej, Jastrzębia, Strumienia  i Cze
chowic—Dziedzic. 

Od  1922 roku pełnił czynną  i zawodową służbę wojskową w Polskiej 
Marynarce  Wojennej  na  monitorze  „Pińsk",  kanonierce  „Generał 
Haller",  Okrętach  Rzeczypospolitej  Polskiej:  „Mazur",  „Kujawiak", 
„Iskra",  „Burza",  „Wicher",  łodzi  podwodnej  „Ryś".  W  latach 
19221939 ukończył  szkołę  średnią  oraz  kursy  specjalistów  morskich, 
kierowników maszyn  i chorążych  w specjalności  mechanika. 

Kolejnym  etapem  w jego  życiu  był  udział w wojnie obronnej  1939 
roku. Na stawiaczu min „Gryf ' walczył w obronie polskiego wybrzeża. 
W czasie obrony przeciwlotniczej Helu doznał ciężkich  obrażeń głowy 
i  ramion.  Po  kapitulacji  Półwyspu  Helskiego  od  2 października  1939 
roku  aż do  15 maja  1945 roku  przez prawie 6 lat przebywał w niewoli 
niemieckiej jako jeniec wojenny nr 7599. Między innymi w Stalagu XA 
Bramonverde  Saenbostel,  w  Twierdzy  XII I  Toruń,  Brandenburgu 
i  w  SeestadtRostock.  Po  wojnie  podjął  pracę  w  Straży  Portowej 
w Gdyni, po czym trzy miesiące później 7 sierpnia powróciłdo pełnienia 
dalszej służby wojskowej w Polskiej Marynarce Wojennej. W ciągu 14 
lat pracy pełnił służbę na różnych  stanowiskach kierowniczych, między 
innym na tankowcu  „Meduza",  okręcie hydrograficznym  „Kompas", 
trałowcach  „Orlik "  i  „Delfin" ,  Okręcie  Rzeczypospolitej  Polskiej 
—  „Foka".  Prawie  40  letnią  służbę  wojskową  zakończył  w  przed
stawicielstwie wojskowym jako inspektor nadzoru i konsultant budowy 
okrętów desantowych  i  trałowców,  a  następnie  inspektor  gospodarki 
materiałowej. W latach  19601963 pracował w MPGK  w Ustroniu,  po 
czym przeszedł na  emeryturę. 

Całą swoją młodość i najpiękniejsze lata swego życia, wszystkie swoje 
siły i energię poświęcił  bez  reszty  Polsce.  Przez wiele lat  był ofiarnym 
prelegentem.  Młodzieży  ustrońskich  szkół,  opowiadał  o  swojej walce 
i  służbie. Posiadał  wiele  odznaczeń,  w tym  Krzyż  Kawalerski  Orderu 
Odrodzenia  Polski,  Krzyż  Walecznych,  dwukrotnie  Srebrny  Krzyż 
Zasługi, Medal  Za Udział w Wojnie Obronnej w 1939 roku, Medal  za 
Udział  w  Wojnie  w  1920  roku,  Medal  Odzyskania  Niepodległości 
Państwa  Polskiego. 

Wiosna się zbliża, czas więc na porządki. UM powoli przymierza się 
do corocznej akcji łatania dróg. W tym roku szkody po zimie nie są tak 
uciążliwe, jak  w  latach  poprzednich.  Dziury  w drogach  powstają  na 
skutek  dużego  obciążenia  ruchem  samochodowym  oraz częstych  i  zna
cznych skoków temperatur. Ruch  samochodowy  się nie zmniejszył, co 
nie  trudno  zauważyć,  ale  za  to  zima  oszczędziła  nam  huśtawek 
temperatury.  Dzięki  temu  nasze  drogi  nie  wyglądają  już  jak  ser 
szwajcarski. Niemniej jednak, pewne naprawy są konieczne. Dokładnie 
jeszcze nie  wiadomo,  kiedy  prace  się  rozpoczną.  Wszystko  zależy  od 
pogody—musi być i cieplej i bardziej sucho. Nie wiadomo jeszcze także 
komu  UM  zleci w tym  roku  to  zadanie. 

(M.  D .) 

Fot.  W.  Suchta 
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26 lutego  odbyła  się  I Zimowa  Spartakiad  Dzieci  Niepełno
sprawnych  Śląska  Cieszyńskiego.  Impreza  została  zorganizo
wana  przez  Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi 
w  Ustroniu  w sali  gimnastycznej  SP2,  a  to  ze względu  na  brak 
śniegu.  W  siedmiu  konkurencjach  udział  wzięły  dzieci  z  na
stępujących  placówek: 
Ośrodek WychowawczoRehabilitacyjny  w Cieszynie —  14 osób 
pod  opieką  Andrzeja  Duszki,  Haliny  Materny  i  Renaty  Zawa
dzkiej,  Dom  Pomocy  Społecznej   w Strumieniu  —  16  osób  pod 
opieką  sióstr  zakonnych:  Anny  i  Pauli  oraz  wychowawcy  K. 
Krzyżanowskiego,  Ośrodek  WychowawczoRehabilitacyjny 
w UstroniuNierodzimiu—  8 osób pod  opieką  Ireny  Biety,  Beaty 
Choromańskiej,  Zenona  Gajdzicy  i  Iwony  Kukli ,  Dom  Opieki 
Społecznej  w Ustroniu  Poniwcu —  10 osób  pod  opieką  Barbary 
Heczko  i  Jarosława  Słowieny. 

Otwarcia  zawodów  dokonał  prezes  TON  w  Ustroniu  —  A. 
Georg, natomiast  sportowe zabawy prowadzili  B.  Choromańska 
oraz  Z.  Gajdzica.  W  ławach  sędziowskich  zasiadała  ustrońska 
młodzież szkolna, która z wielkim sercem pomagała w  sprawnym 
przeprowadzeniu  zawodów.  Zwyciężyła  drużyna  ze  Strumienia, 
a w następnej kolejności grupy dzieci niepełnosprawnych  z Poni
wca,  Cieszyna  i  Nierodzimia.  Nie  było  jednak  pokonanych, 
wszystkie bowiem dzieci otrzymały nagrody, które wzruszały  tym 
bardziej, że oprócz głównego organizatora  ufundowali je:  Marek 
Anioł — Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  w Cie
szynie  oraz  pan  Otton  Marosz  z  Ustronia. 

Zawody,  które  trwały  ponad  2  godziny,  zostały  zamknięte 
oficjalnym  wystąpieniem  p.  Anioła  oraz  dyr.  SP2  mgr  E. 
Czembor.  Radość  wszystkich  była  ogromna:  zawodników 
z  udziału  w  atrakcyjnej  imprezie,  organizatorów  —  z  radości 
niepełnosprawnych.  Elżbiet.  GI.winko.sk, 

WIECZÓ R  WIRTUOZÓ W 
CON  BRIO  to  Trio  Har

monijek Ustnych, które  wkró
tce  zagości  w  Ustroniu.  Trio 
wydało  już  szereg  płyt,  kon
certowało  na  wielu  scenach 
całej Europy,  a  także  w  USA. 
Zespół  brał  udział  w  1993  ro
ku  w  Festiwalu  Muzyki  Ka
meralnej  w  Łańcucie.  Wszę
dzie  spo tykał  się  z  g o r ą c ym 

przyjęciem.  Był  także  wielo
krotnie  nagradzany  i  wyróż
niany  na  różnego  rodzaju 
konkursach  i  festiwalach. 
W skład zespołu wchodzą:  Zy
gmunt  Zgraja  —  harmonijki 
melodyjne,  Zdzisław  Kuni
niec — harmonijki  akordowe, 

Janusz  Zając  —  harmonijka 
basowa.  Repertuar  CON 
BRIO  jest  bardzo  zróżnico
wany  począwszy  od  transkry
pcji  kompozycji  wielkich  twó
rców  takich  jak  Bach,  Beet
hoven,  Chopin,  Mozart  i wie
lu  innych,  poprzez  popularne 
tematy  muzyki  rozrywkowej, 
melodie  ludowe  wiciu  krajów 
świata,  instrumentalne  wersje 
pieśni  żeglarskich,  a  skończy
wszy  na  polskich  kolędach. 
Każdy  może  znaleźć  w  tym 
coś  dla  siebie.  Zapraszamy 
więc  wszystkich  11  marca  do 
restauracji  „Parkowa"  na  go
dzinę  17.00.  (md) 
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Ogłoszenia  drobne 

Odsprzedam  działkę  kompletnie 
zagospodarowaną  na  kolonii 
„Zacisze" w Hermanicach. Niero
dzim, ul. Szeroką  6/2. 

Sprzedam maszynę overlock firmy 
YUKA  na  gwarancji. 

Sprzedam wysezonowane 6 lat for
szty  grubości 6 cm,  olcha,  grab 
— około 6 kubików. Tel. 22—35. 

Sprzedam  Fiata  126p,  1985, 
Ustroń,  ul. Drozdów  74. 

Sprzedam  kiosk  spożywczy,  wol
nostojący kompletnie  wyposażo
ny. Nierodzim, ul.  Szeroka  6/2. 

SONY

Z A P R A S Z A  U S T R OŃ  Tel.  2 3  34  _ 

  D . H .

Nowo  otwart a  smażalnia  ryb 

„
w Ustroniu  przy ul. Grabowej 

(Poniwiec  —  dawny  bar  „Roma") 

zaprasza  w  godz.  10—21 
Polecamy ryby morskie i słodkowodne wraz z zestawami surówek 
i sałatek.  Polecamy  także golonko,  wątróbkę oraz inne dania. 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY  USTRONIA! 
Wzorem  lat  ubiegłych  i zgodnie z tradycją  na  Śląsku  Cieszyńskim 
prosimy  Was o porządkowanie  swoich  obejść i posesji  oraz  pomoc 
sąsiedzką  dla  innych  tzn.  tych,  którzy  nie  potrafią  sami  posprzątać 
swoich terenów bądź ze względu  na wiek czy też są osobami  niepełno
sprawnymi. 

Przypominamy,  że  na  terenie  miasta  są  rozstawione  kontenery  na 
surowce wtórne: szkło, plastik, papier, puszki, szmaty. Prosimy o solid
ne  segregowanie  i o to  by  nie  mieszać  ww.  surowców  wtórnych  ze 
śmieciami. 

Prosimy także o nie podrzucanie śmieci, opon, złomu, akumulatorów 
pod  kontenery  do  segregacji.  Można  te  rzeczy  oddać  na  wysypisko 
śmieci. 

Nie wypalajcie suchej  trawy! Niebezpieczne  skutki wypalania  suchej 
trawy to  przede  wszystkim: 
—  zaburzenia  naturalnej  równowagi  ekologicznej, 
—  degradacja  gleby doprowadzająca do  obniżenia  plonów 
—  niszczenie pożytecznej mikrofauny (trzmieli, błonkówek, mrówek), 
—  spalenie gniazd  i  lęgowisk  dzikiej zwierzyny  i  ptactwa, 
—  źródło  groźnych  pożarów  lasów  i  zabudowań. 

Wszyscy  jesteśmy  odpowiedzialni  za  ochronę  środowiska  natural
nego. 
Zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody  z dnia  16 października  1991 r. 
wypalanie  traw jest  zabronione  (art. 45) i podlega  karze  aresztu  albo 
grzywny  (art.  59). 

W  kwietniu  zostanie  przeprowadzona  objazdowa  zbiórka  złomu. 
Szczegółowe informacje na ten temat w następnej Gazecie  Ustrońskiej 
i na tablicach  ogłoszeń  w mieście. 

Zastępca  burmistrza  (—) mgr  inż. Tadeusz  Duda 

Ostatnio  do  Urzędu  Miejskiego  wpłynęło  pismo  od  mieszkańców 
Osiedla Cieszyńskiego, w którym proszą oni o wyznaczenie przejścia dla 
pieszych  na  ul.  Cieszyńskiej  między  kioskiem  „Ruchu"  a  domem 
towarowym  „Krokus".  Sprawa  jednak  nie  jest  taka  prosta.  Miasto 
niewiele może tutaj zrobić. Ul. Cieszyńska jest drogą krajową i jako taka 
podlega Zarządowi Dróg w BielskuBiałej. W Zarządzie zgłaszano już 
potrzebę  wyznaczenia  nowego  przejścia.  Odpowiedź  jednak  była  od
mowną, a  motywowano ją  m.in. wymogami  prawnymi.  Poza  tym  na 
ulicy tej są już dwa przejścia dla pieszych,  a w miejscu, gdzie  miałoby 
znajdować się  trzecie  są  wyjazdy z  Osiedli  Centrum i Cieszyńskiego, 
przystanek  autobusowy  i niedaleko  skrzyżowanie.  (M.D.) 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  2996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B.  i K.  Heczko 
—  wystawa  i sprzedaż prac plastyków  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Wystawa Alicj i OpuchowskiejSzymańskiej „Zatrzymane w skórze" 
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  B. i K.  Heczko 
Ustroń, ul. Błaszczyka  19 — czynna codziennie 

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy " 
— wystawa stała CIR — Rynek 

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. 

Koncerty: 
11.3.1994 r.  TRIO HARMONIJE K  USTNYCH  „CON  BRIO" 
godz.  17.00  (3krotni  mistrzowie  świata) 
piątek  Restauracja  „Parkowa""  — wstęp  wolny 

12.0.94 r.  Koncert  gości  z Drezna  —  w programie  Mendelson, 
godz . 17.00  Schutz — soliści z Czech  i Węgier. 
sobota  Kościół ewangelickoaugsburski  w  Ustroniu. 

Sport: 
19—20.3.1994  r.  WIOSENNY  TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ 
godz. 10.00  W  USTRONIU 
sobota, niedziela  Szkoła  Podstawowa  nr 2 

W labiryncie  aut na ustrońskim  Rynku.  Fot.  W.  Suchta 
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Według ostatnich alarmujących doniesień Instytutu  Badawczego 
Leśnictwa  zaledwie  8%  polskich  lasów  można  uznać  za  zdrowe. 
Prognozy  na przyszłość  są jeszcze gorsze — do 2010 r.  praktycznie 
nie będzie w naszym  kraju  lasów zdrowych, zwiększy się natomiast 
powierzchnia  lasów zamierających, takich jakie  obecnie występują 
w Górach Izerskich i Karkonoszach, gdzie np. w okolicy Szklarskiej 
Poręby  obumiera  ponad  80%  lasów.  Lasy,  na  które  od  kilku
dziesięciu  lat  oddziaływały  zanieczyszczenia  pyłowe  i  gazowe 
powietrza, nie potrafią  się skutecznie obronić przed  atakującymi je 
szkodnikami,  są  na  to  zbyt  słabe  i  nieodporne.  Taką  chorobę 
polskich  lasów niektórzy  porównują  do  „dżumy  XX wieku",  czyli 
AID S —  zespołu  nabytego  braku  odporności. 

Czy podobna  sytuacja występuje w ustrońskich  lasach? Jaki  jest 
ich  stan  i  zagrożenia?  Czy  lasy  zdołają  się  obronić  przed  dewas
tującymi je  ludźmi? 

Na  takie  pytania  próbował  znaleźć  odpowiedź  na  ostatnim 
spotkaniu  Polskiego  Klubu  Ekologicznego  Koła  w Ustroniu,  mgr 
inż.  Leon  Mijał , kierujący Nadleśnictwem  Ustroń. 

Z  pozoru  nie jest  aż  tak  źle.  Lasy  na  terenie  Ustronia  zajmują 
ponad  2800 ha,  co daje ok.  47%  powierzchni  całej gminy.  Jest  to 
zdecydowanie  więcej niż  wynosi  współczynnik  lesistości  w  Polsce 
i na  terenie  woj. bielskiego  (odpowiednio  ponad  28%  i ok.  38%). 
Niestety  są  to  lasy  młode,  średni  wiek  drzew  wynosi  około  65  lat, 
wiek ponad  100 lat osiągnęło zaledwie ok. 10% lasów. W większości 
są  to  lasy  świerkowe,  gatunek  ten  stanowi  50%  wszystkich  drzew. 
Ustrońskie  lasy  mają  charakter  lasów  ochronnych,  pełniących 
ważne  funkcje  w  środowisku.  Rosnąc  na  stokach  górskich  lasy 
pełnią  funkcje glebochronne,  powstrzymując procesy  erozji  gleby, 
jak  również  niczym  gąbka  zatrzymują  wody  opadowe  (ok.  2030 
mm  więcej  niż  na  terenach  bezleśnych)  —  są  więc  lasami  wodo
chronnymi.  Są  również  lasami  uzdrowiskowoklimatycznymi,  od 
których  w  znacznym  stopniu  zależy  uzdrowiskowy  charakter 
naszego  miasta. 

Podobnie jak  lasy na  obszarze całego  kraju,  także  lasy w  okoli
cach  Ustronia  są  narażone  na  niszczące  działanie  zanieczyszczeń 
przemysłowych  powietrza  atmosferycznego.  Najbardziej  wrażli
wym  gatunkiem  jest  jodła,  której populacja  w  ustrońskich  lasach 
w  ciągu  ostatnich  10  lat  uległa  zmniejszeniu  o  ponad  połowę. 
Również  gatunek  dominujący,  czyli  świerk,  należy  do  bardzo 
czułych  i mało odpornych drzew. Ostatnio prowadzone  obserwacje 
wskazują,  że  redukcja  igliwi a  świerków  waha  się  w  granicach 
3050%, natomiast w pewnych partiach lasów dochodzi aż do  80%. 
Drzewa  osłabione wskutek  oddziaływania  zanieczyszczeń,  głównie 
związkami siarki i azotu, są bardziej podatne na masowe pojawienie 
się  szkodników  owadzich,  częściej  mogą  być  uszkadzane  przez 
wiatry  i  śniegi.  Najwięcej drzew  chorych  i  osłabionych  rośnie  na 
zachodnich  stokach  Równicy  i  Lipowskiego  Gronia. 

Głównych  „winowajców"  takiej  sytuacji  zdrowotnej  drzewo
stanów  należy  najprawdopodobniej  szukać  u  naszych  czeskich 
sąsiadów. Panujące na  naszym  terenie wiatry  południowozachod
nie  (ok.  7080%  wszystkich  wiatrów  w  ciągu  roku)  wskazują,  że 
głównie  zanieczyszczenia  emitowane  np.  z  Trzyńca  i  Zagłębia 
OstrawskoKarwińskiego  osiadają  na  obszarze  naszego  regionu. 
Skutkiem powolnego ustępowania drzew  iglastych —jodły i świer
ka  —  jest  odnawianie  się  w  lasach  głównie  gatunków  drzew 
liściastych:  buka,  jesionu,  jawora,  gatunków  odporniejszych  na 
oddziaływanie  zanieczyszczeń  przemysłowych. 

Fot.  W.  Suchta 

Innym  poważnym  zagrożeniem  ustrońskich  lasów  jest  także 
niekontrolowany  rozwój  turystyki.  Masowa  turystyka  powoduje 
dosłownie  „zadeptywanie"  lasów.  Zniszczone  zostaje  runo  leśne, 
gleba,  grzybnia,  płoszone  są  zwierzęta.  Należy  przypuszczać,  że 
coraz  większym  problemem  będzie  wycinka  lasów  pod  budowę 
nowych  tras  narciarskich.  Bezpośrednio  z  turystyką  wiąże  się 
nadmierny ruch samochodowy, często spotykane wjeżdżanie samo
chodami do  lasu, bardzo duża emisja spalin. Nadal  można  zauwa
żyć masowe  wyrzucanie  śmieci  „gdzie  popadnie". 

Coraz wyżej wchodzi budownictwo  mieszkaniowe.  Powoduje  to 
przesuwanie  się granicy  las — pola  uprawne, pociąga  konieczność 
rozbudowy  infrastruktury komunalnej i dewastację kolejnych frag
mentów  lasów. 

Istnieje  również  „druga  strona  medalu",  ta  bardziej  pociesza
jąca  i  optymistyczna.  Pomimo  wielu  niekorzystnych  czynników 
lasy  ustrońskie  i  całego  Beskidu  Śląskiego  posiadają  duże  wa
lory  przyrodnicze,  wciąż  jeszcze  pełnią  funkcję  zielonych  płuc 
i  miejsca  wypoczynku  dla  aglomeracji  górnośląskiej.  Ich  war
tość  i  znaczenie  zostały  już  dawno  dostrzeżone  i  docenione,  ist
nieje  projekt  objęcia  całego  Beskidu  Śląskiego  ochroną  jako 
parku  krajobrazowego.  Niestety,  park  ten  wciąż istnieje  tylko  na 
papierze. 

Bardzo cenne przyrodniczo  są lasy położone na  stokach Wielkiej 
Czantorii, gdzie pewne fragmenty są zbliżone swym charakterem  do 
lasów  naturalnych.  Ciekawostką  jest  stosunkowo  duży  udział 
jesionów w lasach regla dolnego na stokach Czantorii. Również dla 
tego drzewostanu  przygotowywany  jest  projekt  utworzenia  rezer
watu  leśnego  o pow.  ok.  100 ha  (część  objęta  ma  zostać  ochroną 
ścisłą).  Utworzenie  rezerwatu  leśnego  przewiduje  się  także  na 
stokach Równicy i Lipowskiego Gronia. Powstałby rezerwat o pow. 
ok.  120 ha,  objęty  ochroną  ścisłą. 

Jaki  będzie dalszy  los ustrońskich  lasów  zależy  tylko  od  nas,  od 
tego  czy  będzeimy  umieli  to  naturalne  bogactwo  racjonalnie 
i  oszczędnie  wykorzystywać. 

Właśnie  ustrońskim  lasom,  ich  znaczeniu,  mieszkańcom,  za
grożeniom  i  przyszłości  poświęcona  będzie  kolejna,  czwarta  już 
wystawa Polskiego  Klubu  Ekologicnego w Ustroniu, jaką  planuje
my  otworzyć  z  okazji  Światowego  Dnia  Ochrony  Środowiska 
— 5 czerwca br. Już dziś wszystkich mieszkańców Ustronia i okolic 
serdecznie  zapraszamy. 

Aleksander  Dorda 

Przyjęto  już  plan  robót  na 
ustrońskich  drogach  na  rok 
1994.  Na  całość  robót  prze
znaczono  10  mld  540.  tysięcy 
złotych, z tego  1 mld 490  tysię
cy Ustroń  otrzyma  od  Urzędu 
Wojewódzkiego  na  remonty 
dróg  wojewódzkich,  znajdu
jących  się  na  terenie  naszego 
miasta.  W  planie  uwzględnio
no  takie pozycje, jak  remonty 
cząstkowe  czyli  łatanie  dróg 
itp  —  1  mld  650  tysięcy  zło
tych;  usługi  malowanie 
przejść, naprawa  znaków  i  in
ne  drobne  naprawy,  czasami 

również  budowa  parkingów 
—  700 tysięcy  złotych;  wywła
szczenia czyli wykup  terenów, 
które zostały zajęte pod  budo
wę  dróg  —  1  mld  złotych. 
Dotyczy  to  tylko  kontynuacji 
prac  już  rozpoczętych  przy 
ulicach  Kamieniec,  Konopni
cka,  Leśna,  Źródlana.  Jedyną 
nową  inwestycją  będzie  droga 
roboczo  nazywana  Zbiorowa 
obszarowa.  Z  tych  samych 

funduszy będą  załatwiane  tak
że  tzw.  sprawy  interwencyjne 
i  zaległe.  4  mld  600  tysięcy 
złotych pochłoną  remonty  ka
pitalne,  które będą  prowadzo
ne  na  następujących  ulicach: 
Leśnej,  Drozdów,  Liściastej, 
Kamieniec,  Konopnickiej 
(chodnik  i partycypacja  w  ko
sztach  drogi  przy  osiedlu  Ko
nopnickiej),  Orłowej,  Sporto
wej.  Ponadto  pod  tą  pozycją 

zaplanowano  także  rozpoczę
cie prac  przy  odwodnieniu  oś. 
Hermanice,  udział  w  remon
tach  chodników  po  robotach 
„Telekomunikacji"  i  remont 
drogi  do  targowiska.  Około 
1,1  mld  przeznaczono  na  bu
dowę  chodników  na  Zawo
dziu. 

Takie  są  plany  i  zamierze
nia.  Co  z  tego  wyjdzie  —  zo
baczymy.  Środki  przeznaczo
ne  na  te  inwestycje,  wbrew 
pozorom,  nie  są  wielkie.  Cóż, 
takie  czasy. 

(M .  D.  ) 
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FoL  W. Suchta 

Nie  odbył  się  pierwszy  z  zaplanowanych  w tym  roku  biegów 
romantycznych.  Niestety  aura  nie  dopisała,  śnieg  stopniał  i  26 
lutego I Narciarski Bieg Romantyczny, którego trasy wytyczono na 
Małej Czantorii, nie doszedł do skutku. Z tych samych przyczyn nie 
odbył  się zaplanowany  na  dzień  następny  Narciarski  Bieg  Doliną 
Wisły, tradycyjnie rozgrywany na  nadwiślańskich  bulwarach.  Wy
pada  więc  czekać  do  następnej  zimy  na  rywalizację w biegach 
narciarskich  w naszym  mieście.  Wierzymy,  że pozostałe  biegi 
romantyczne  odbędą  się  bez  przeszkód  i  towarzyszyć  im  będzie 
takie same zainteresowanie jak w latach ubiegłych. Jeszcze trzykrot
nie będziemy mieli okazję biegać romantycznie w tym roku: 29 maja 
w  Romantycznym  Biegu  Granicznym  na  Czantorii,  24  czerwca 
w  Romatycznym  Biegu  Po  Kwiat  Paproci  i w  kończącym  cykl 
sierpniowym  Letnim  Biegu  Romantycznym.  WS 

Roztomili ustróniocy! 
Czytaliście w ostatniej „Ustróńskiej", co  tam pisali o śmie

ciach? Nó.już  mómy marzec, wiosna się robi i trzeja bydzie robić 
porzóndki, tóż sprawa śmieci je  teraz na czasie. Jo by też miała 
0  tych śmieciach cosikej do powiedzynio. Może  nie o samych 
śmieciach, jyny o tych, co ty śmieci zbiyrajóm i wywożajóm na te 
wielkóm grómadnice na  Póniwcu. Trzeja prziznać,  że  óni sóm 
straszecznie robotni, powiedziałabych,  że aż za moc. I to je  źle. 
A najwiyncyjj na tym ciyrpióm stareczki  i starzikowie. 

Nó, może kiery powiedzieć, co też w tym je złego, jak  kiery je 
robotny. Ale wiycie, ci, co wywożajóm ty śmieci od chałup, tak sie 
śpiychajóm  i tak hónym jeżdżóm  kole tych chałup, że zanim sie 
taki starzik kapnie, że óni u sómsioda śmieci z banioka na auto 
wysypujóm, to niż tyn starzik  zdónży  wynś przed chałupę,  tego 
auta ze śmieciami już downo nima, a jego baniok je dalij pełny. Tóż 
kaj potym mo taki starzik  ty śmieci dować? 

Po moimu to by  miało być  tak,  że jak  jeżdżóm  i zbiyrajóm 
śmieci, to by mieli do każdej chałupy zaburzić i doczkać, aż kiery 
wyndzie, a potym sie spytać, czy majóm śmieci wziónś czy ni. Dyć 
przeca  ludzie  nie  bydóm  stoć  każdy  dziyń  przed chałupami 
1 dziwać sie, czy czasym po śmieci auto nie jedzie.  Jak  potym 
kóntrola sprawdzo  porzóndek  kole  chałup, to jeszcze  taki bo
rok  musi  kore  zapłacić, a nima  tymu  winiyn,  że  mu śmieci 
z banioka na auto nie wziyli i musi teraz suć śmieci wedle, bo mo 
baniok pełny. 

Nó, nikierzy zaś sóm aż za móndrzi i dycki majóm baniok na 
śmieci próżny, bo óni sujóm śmieci do plastykowego  miyszka, 
a jak miyszek już je pełny, to czakajóm, aż sie wieczór zrobi ćma 
i kansikej go podchynóm ku koszu, kiery stoi przy ceście. Nikierzi 
też wywożajóm po cichu swój mar as do przikopy abo kcmsi do łasa, 
coby jyny nie płacić za te wywózkę śmieci. Jak sie takiego chyci, to 
by mu  trzeja było dać  takóm  kore,  coby sie mu  na drugi roz 
odniechciało  tak  robić.  Dyć muszymy  wszyccy dbać, coby nasz 
Ustroń był piękny. Jak mómy radzi Jyndrysa, tóż nie róbmy mu 
takij  łostudy, bo  ónego to  straszecznie mierzi, jak  słyszy,  że 
kansikej jacysi ustróniocy nie dbajóm o porzóndek. Może by też 
Jyndrys pomówił z tymi, co wywożajóm ty śmieci od chałup, coby 
se to kapkę pumalij robili  i coby starziki nimieli łostudy, że majóm 
dycki baniok pełny. A jak kiery mo dycki próżny baniok na śmieci, 
niech sie  nie  tłumaczy,  że  mu  ty,  wiycie, krasnoludki, śmieci 
odnoszajóm.  Na dyć dzisio ludzie sóm już  tacy móndrzi, że ani 
dziecka w ty krasnoludki nie wierzóm. 

Hanka z Manhatanu 

IHliii i l l i S 
Zakład  Usług  Akumulatorowych 

Częstochowa,  ul. Ogrodowa  61a,  tel.  034  240609 

Baterie akumulatorów stacjonar
ne kwasowe i zasadowe, remonty, 

wymiana,  budowa nowych 
Zakład  autoryzowany 

POZIOMO:  1) niedobór,  manko  4) założył  Kraków 6) 
przedrzeźniacz wśród ptaków 8) energia twórcza 9) zachodnia 
rzeka graniczna  10) słynny  gawędziarz  zakopiański  11) broń 
jeża 12) wydawca 13) mała operacja chirurgiczna  14) duchow
ny mahometański  15) frontalny atak  16) do popisu  i uprawia
nia 17) ośrodek  sportów w Szwajcarii 18) piłka poza boiskiem 
19)  Organizacja  Narodów  Zjednoczonych  20)  in.  Czarna 
Woda 
PIONOWO:  1) papierowa  opaska na  towarze  2) nie pali, nie 
pije  3)  smrodliwy  zapach  4)  oberżysta  5)  piękno,  czar 6) 
poprzednik fortepianu 7) powozi bryczką  11) odmiana jabłoni 
13) słuchu, wzroku,  smaku  14) rosyjskie imię męskie 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do dnia  25.03  br. 
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Nagrodę otrzymuje Jadwiga Kawecka z Ustronia, ul. Cieszy
ńska 46. Zapraszamy do  redakcji. 
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