
: GAZETĄ= 
\ LSTRONSKl
I I I

12 sierpnia  na  trzeciej  sesji 
obecnej  kadencji  zebrała  się 
Rada  Miejska.  Obrady  pro
wadził  przewodniczący  RM 
Franciszek Korcz. 

Radni  minutą  ciszy,  uczcili 
pamięć zmarłego 6 sierpnia 94 
r. Lekarza Naczelnego Uzdro
wiska Ustroń  Jana Rottermu
nda. 

Jednym z pierwszych  punk
tów obrad  były tradycyjne za
pytania mieszkańców. Gertru
da Górniok pytała, komu zale
rzy na  utrzymywaniu  w mieś
cie  uzdrowiskowym  niebez
piecznego zakładu chemiczne
go, jakim jest  wytwórnia  mas 
bitumicznych  w  Lipowcu. 
Mieszkanka  szeroko  uzasad
niła  swe  pytanie,  krytykując 
działania  UM  i  prezentując 
radnym  wyniki  badań,  wska
zujące na przekroczenie  norm 
emisji  szkodliwych  gazów. 
Burmistrz  Kazimierz  Hanus 
odpowiadał, że wiele wysuwa
nych  zastrzeżeń  nie  leży 
w  kompetencji  UM,  nato
miast  może  na  pewno  stwier
dzić, że nie zależy mu na utrzy
maniu  wytwórni, nie ma  z te
go  żadnych  korzyści, a suge
rowanie  czegoś  takiego  jest 
nieprawdą.  F. Korcz  zapro
ponował,  by  do  sprawy  po
wrócić  w  innych  okolicznoś
ciach,  gdyż  na  sesji i tak  nie 
zostanie  ona  rozwiązana. 
—  Będziemy  walczyć  do  koń
ca, by wytwórni mas  bitumicz
nych w Lipowcu nie  było—de
klarowała  Małgorzata  Heller 
z  Lipowca.  Inni  mieszkańcy 
tej  dzielnicy  obecni  na  sesji 
również wypowiadali  się prze
ciw wytwórni.  Odczytany  zo
stał też wniosek  mieszkańców 
Lipowca o zakaz  wjazdu  na 
ul. Lipowską  pojazdów o sze
rokości  ponad  2 m i ciężarze 
ponad  8t.  K.  Hanus  poinfor

mował,  że  ul.  Lipowska  jest 
drogą  wojewódzką i wszelkie 
ograniczenia należą  do Woje
wódzkiego  Zarządu  Dróg. 
Mówiono także o poszerzeniu 
drogi  koło  Kościoła  w  Lipo
wcu.  Radna  Mari a  Tomiczek 
prosiła o pomoc w tej sprawie. 
Gdy  po  chwili  ponownie  wy
stąpiła G. Górniok z kolejnym 
uzasadnieniem  konieczności 
zamknięcia  wytwórni  mas bi
tumicznych, radny Stefan Bal
dys zwrócił uwagę, że pani  G. 
Górniok zabiera już głos piąty 
raz, a punkt  obrad  to  zapyta
nia mieszkańców.  Radna  Ha
lina  Dzierżewicz  dodała, że 
w mieście jest  wiele  zakładów 
szkodliwych, które zastaliśmy 
i z którymi  jakiś  czas jeszcze 
musimy wytrzymać, gdyż  tru
dno  wszystkie  od  razu  zlik
widować. 

—  Tak  szkodliwych  jak  ,,ota
czamia"  nie ma — replikowali 
mieszkańcy  Lipowca. 

Jan Małysz z Polany zapro
ponował  prowadzenie  prac 
w mieście według ściśle okreś
lonego  na kilka  lat  z  góry 
planu. Burmistrz  odpowiadał, 
że  jest  plan  społecz
nogospodarczy,  a  bardziej 
szczegółowe  planowanie  nie 
ma  sensu, gdyż trudno  dokła
dnie określić warunki, w  któ
rach działać będziemy w roku 
przyszłym. 

Informację  o  wykonaniu 
budżetu  miasta  w I półroczu 
przedstawiła  skarbnik  Teresa 
PolBłacfaut.  Radny  Henryk 
Hojdysz  stwierdził,  iż źle  się 
stało,  że o budżecie  debatuje 
się przed  powołaniem  komisji 
problemowych Rady. Na sesji 
omówiono także sprawę umo
wy  ze  spółką  RealeIzdebski 
Ustroń.  Stosowną  informację 
przedstawił  burmistrz  K.  Ha

(dokończenie  na str. 2) 

Bociany  szykują  się do  odlotu.  Fot.  W.  Suchta 

21  sierpnia  w Ustroniu  odbyły  się  Dożynki  Wojewódzkie. 
Liczni  mieszkańcy  i wczasowicze  podziwiali  przemarsz  wielo
barwnego,  t radycyjnego  ko rowodu  dożynkowego.  Korowód, 
w  k tórym  wzięli  udział  między  innymi  żeńcy,  czerwony  kap
turek  i bander ia, wyruszył spod  Kuźni  i przeszedł ulicami  miasta 
do  pa rku  kuracyjnego  i  amf i teat ru.  T am  na  uczestników 
i obserwatorów  korowodu  czekały  dalsze  atrakcje.  Na  deskach 
amfi teatru  wystąpi ła  Nauczycielska  Es t rada  Ludowa  „Czan
tor ia",  chór  „Werkschor  N iederberg"  z  Neuki rchen  Vluyn, 
Orkiestra  Est radowa  Janusza  Śmietany,  kapela  pdwórkowa 
„Walendzioki",  t r io  harmoni jek  ustnych  „Con  Br io" .  Przygo
towano  także  liczne  imprezy  towarzyszące.  M o ż na  było  zwie
dzić  wystawy  maszyn  rolniczych,  zb iorów  kolekcjonerskich 
mieszkańców  Ust ron ia  oraz  wystawę  psów  rasowych.  Chór 
gości  z  Neukirchen  Vluyn  można  było  posłuchać  podczas 
koncertu  w  Kościele  Ewangel ickoAugsbursk im,  a także  pod
czas  mszy  św. w Kościele  św.  Klemensa.  Dożynkom  towarzy
szyły  także  liczne  imprezy  spor towe.  Szczegółowe  relacje z ob
chodów  dożynek  zamieścimy  w  następnym  numerze  G U. 

Salon  eleganckiej 
damskiej  i  męskiej 

z a p r a s z a  c o d z i e n n i e 

w  g o d z .  1 1 . O O  2 0 . 0 0 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
obok  „Winter s Restaurant" 



(dokończenie ze str.  1) 

nus.  Radnych  interesowały 
głównie  pieniądze  wpłacone 
przez spółkę. J.  Bałdys  postu
lował,  by  dokończyć  stan  su
rowy  rozpoczętej  rozbudowy 
SP1.  Zdaniem  radnego  za
bezpieczenie  rozpoczętej  in
westycji,  tak  by  nie  niszczała, 
pochłonie ok. 300 min, a to się 
nie opłaca.  H.  Hojdysz  pytał, 
czy  zaangażowane  6  mld.  zł 
w  wykup  terenów  pod  dwu
pasmówkę  zostaną  zwrócone 
miastu. Jest to pożyczka  rewa
loryzowana  i  na  tej  zasadzie 
pieniądze  zostaną  zwrócone 
miastu,  odpowiadał  bur
mistrz. 

Podjęto uchwałę  o  powoła
niu  komisji  problemowych 
RM.  Radna  Irena  Pawelec 
proponowała,  aby  na  tej sesji 
wybrać  jedynie  radnych  do 
komisji,  by  mogły  one  roz
począć działanie,  a  członków 
spoza  Rady  dokooptować  na 
sesji  następnej.  Mieszkańcy 
mieliby  czas  na  zgłaszanie 
swych kandydatur do  komisji, 

a  Rada  wybrałaby  na  następ
nej sesji najlepszych. W głoso
waniu  radni  wybrali  opcję, 
wedle której od  razu  wybiera
no do komisji radnych i człon
ków spoza  Rady.  (Składy wy
branych  komisji  RM  podaje
my  z  relacją  z  sesji). 

Podjęto też uchwały w spra
wie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowis
ka  i  Gospodarki  Wodnej  w 
BielskuBiałej  oraz  zmieniono 
uchwałę w sprawie przeprowa
dzenia  referendum  gminnego 
dotyczącego  samoopodatko
wania się mieszkańców od wy
wozu śmieci. Postanowiono, że 
podatek  obowiązywać  będzie 
od  1  listopada,  a  nie  1  paź
dziernika, jak  wcześniej zakła
dano.  Opóźnienie  spowodo
wane jest dłuższym, niż się spo
dziewano,  czasem  opracowa
nia  odpowiedniego  programu 
komputerowego, pozwalające
go  sprawnie  ściągać  podatek. 

F.  Korcz  odczytał  też  rad 
nym list otwarty Towarzystwa 

Rozwoju  Turystyki  (publiku
jemy  go  na  str.  5)  oraz  pod
pisany  przez  240  mieszkań
ców  list  otwarty  w  sprawie 

organizacji imprez w amfiteat
rze (publikowaliśmy  go w po
przedniej  GU). 

Wojsław  Suchta 

KOMISJ E RADY  MIEJSKIE J 
Budżetu  i  Przestrzegania  Prawa:  Henryk  Hojdysz  (przew.), 
Lesław Werpachowski, Władysław Zieliński, Bronisław Brandys, 
Łucja  Chołuj, Zdzisław  Kaczorowski. 
Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki : Jan Szwarc (przew.), Emilia 
Czembor,  Stanisław  Malina,  Bogumiła  Czyż,  Ryszard  Wrona, 
Roman  Macura. 
Układu  Przestrzennego  Miasta,  Architektur y  i  Inwestycji: Jerzy 
Bałdys  (przew.), Halina  RakowskaDzierżewicz,  Karol  Kubala, 
Bronisław Brandys, Tadeusz Walarus, Jan Kubień, Stefan Figiel. 
Gospodarki  Komunalnej,  Mieszkaniowej   i  Komunikacji :  Ru
dolf  Krużołek  (przew.),  Jerzy  Bałdys,  Henryk  Hojdysz,  Anna 
Stefania Borowiecka, Anna HanusDyrda,  Roman  Zabdyr,  Jan 
Korcz. 
Ochrony  Środowiska,  Zdrowia  i  Lecznictwa  Uzdrowiskowego: 
Józef  Waszek  (przew.), Włodzimierz  Chmielewski,  Irena  Pawe
lec,  Maria  Tomiczek,  Zdzisław  Pokorny,  Mirosława  Sztefek, 
Marek  Wiecha. 
Rolnictwa, Przemysłu i Usług: Jan  Drózd  (przew.), Jerzy  Śliwka, 
Jan  Pasterny,  Helena  Wierzbanowska,  Roman  Kubala,  Jan 
Żmija. 

Powołano  również  Komisję  Rewizyjną  w  składzie:  Alojzy 
Sikora  (przew.),  Włodzimierz  Chmielewski,  Jolanta  Chwastek. 
Komisję Dyscyplinarną: Alojzy Sikora  (przew.), Jolanta  Chwas
tek,  Stanisław  Malina. 
Komisję Programową „Gazety Ustrońskiej" : Jan Szwarc (przew.), 
Włodzimierz Chmielewski, Józef Twardzik, Stanisław Niemczyk. 

14 sierpnia w Ustroniu odbyły się wojewódzkie obchody 50 rocznicy 
Powstania  Warszawskiego  zorganizowane  przez  Światowy  Związek 

Żołnierzy AK. Po nabożeństwie w kościele  ewangelickoaugsburskim 
i mszy  świętej w kościele katolickim,  delegacje kombatantów,  władz 
miasta,  partii  politycznych,  duchowieństwa,  rad  parafialnych,  straży 
pożarnych, wojska, młodzieży, stowarzyszeń i organizacji społecznych 
dożyły  kwiaty  pod  pomnikiem  w parku  przy  Ratuszu. Minutą  ciszy 
uczczono pamięć powstańców, wspomniano również o drodze Polski ku 
niepodległości. Hymn, Rotę, Warszawiankę  i Pierwszą  Brygadę grała 
orkiestra KWK  Pniówek. 

Po uroczystości przy pomniku żołnierze AK spotkali się u „TYTUSA" 
z zaproszonymi gośćmi. Symbolicznie wdzięczność i uznanie dla ofiary 
krwi Powstańców Warszawy wyraził przedstawiciel  najmłodszego po
kolenia,  uczeń  SP1  w  Ustroniu  Łukasz  Błachut,  wręczając kwiaty 
ociemniałemu wskutek ran, inwalidzie wojennemu, powstańcowi war
szawskiemu panu  Kazimierzowi  Siedleckiemu  i wypowiadając słowa: 

„Tyle razy pragnąłeś wolności 
Tyle razy tłumił ją kat 
I często czynił to obcy, 
ale czasem zabijał brat. 

Biały Orzeł był skrępowany 
Krwawy łańcuch zwisał u szpon. 
Potem został zerwany 
Bo wolności uderzył dzwon. 

Fot.  W.  Suchta 

W czasie  spotkania  zostały  wręczone  zasłużonym  dla  popularyzacji 
historii AK honorowe dyplomy 50lecia AK. Wspólny obiad zakończył 
spotkanie. 

Działający  od  stycznia  1991r. 
Społeczny  Komitet  Funduszu 
Darów  Charytatywnych  miasta 
Cieszyna,  gromadzi  pieniądze, 
które są przeznaczane głównie na 
pomoc  dla  dzieci  z  ubogich  ro
dzin. Kilkadziesiąt pociech mogło 
wypoczywać na koloniach. 

8 mld  zł przeznaczono  w Cie
szynie na  kulturę.  Najwięcej po
chłoną  biblioteki  —  3,2  mld, 
w  tym  remont  budynku  Książ
nicy. 

Ponad  5 tys. bezrobotnych jest 
w regionie cieszyńskim. Najciężej 
z robotą  jest  w gminach  Chybie, 
Dębowiec i Strumień. 

*   *
1600 kubłów na śmieci zakupiła 

w  ub.  r.  gmina  Chybie.  Zrekul
tywowano  też  wysypisko  śmieci 
nieopodal dworca kolejowego. 

Wisła coraz energiczniej stawia 
na promocję swoich walorów. Po 
udziale w międzynarodowych tar
gach  turystycznych  w  Bielsku
Białej i Berlinie, czynione są przy
gotowania  do  jesiennych  targów 
turystycznych w Poznaniu. Wisła 
chce wystąpić wspólnie  z sąsied
nią  Istebną. 

•

W maju otwarto nowe targowi
sko miejskie w Skoczowie. Znaj
duje  się  u  zbiegu  ulic  Bielskiej 
i Góreckiej. 

Coraz mocniejszy jest klub KS 
WisłaUnivega,  skupiający kola
rzy  górskich  z  Wisły  i  okolic. 
Zawodnicy mają na koncie udane 
występy w zawodach  rangi mist
rzowskiej. Trenerem jest H. Cieś
lar. 

•
80 urodziny  obchodził Włady

sław Niedoba — popularny  Jura 
spod  Gronia.  Założył  on  zespół 
„Gorol" w Jabłonkowie i był ini
cjatorem imprezy „Święto Gorol
ski". 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



lil'll , 

Zarząd  Miasta  postanowił  2 sierpnia  przyznać  pieniądze  na  bieżące 
remonty dla ustrońskich  szkół podstawowych.  Podzielono  500 min  zł, 
przy czym każda  szkoła  otrzymała  fundusze proprocjonalnie do  ilości 
uczących  się w niej dzieci:  SP1  otrzymała  125 min,  SP2 —  195 min, 
SP3 — 65 min,  SP5 — 45 min,  SP6 — 70 min. 

ćr   T* 

Fot.  W.  Suchta 

Taki  obrazek  jak  na  zdjęciu  powyżej  nie  jest  już  nowością  dla 
mieszkańców  Ustronia.  W weekendowe  dni  korek  samochodowy 
zaczyna się już na dwupasmówce, a potem zalega ulice naszego miasta. 
Jedynym wyjściem rozwiązującym ten problem będzie budowa  obwod
nicy. Staje się to coraz bardziej realne,  zwłaszcza, że do kasy miejskiej 
wpłynęła  już  pierwsza  rata  za  nieruchomość  sprzedaną  spółce  Reale 
 Izdebski. Pieniądze te — 250 000 USD zostaną  przeznaczone m.in. na 
wykup ziemi pod  obwodnicę. 

r   ćr 
42 osobowa  grupa  zapaleńców  turystycznych  z Ustronia  wyjechała 

3  sierpnia  do  Austrii  na 32  Międzynarodowy  Rajd  Turystyczny. 
W  imprezie  brali  udział  głównie  członkowie  PTTK,  ale  nie  tylko. 
W drodze do Knittelfeldu, gdzie nocowali,  zwiedzili Wiedeń  — operę, 
parlament, rezydencje rządowe i pałac Schónbrum. Byli także w stolicy 
Styrii  —  Graz  oraz  Marie  Zeel  —  ośrodku  kultu  Maryjnego  czyli 
austriackiej Częstochowie. Najpiękniejszym i największym przeżyciem 
było wejście na lodowiec Dachstein — 3004 m npm, gdzie grubość lodu 
wynosi od 40 do  120 m. Od 4 do 6 sierpnia wycieczkowicze brali udział 
w  rajdzie  po  okolicach  Knittelfeldu,  który  był  ich  bazą  wypadową. 
Nocowali w szkole. Podczas rajdu spotykali  się z miłośnikami  górskich 
wędrówek  z  12  państw.  Zdobyli  oczywiście  nagrody  — odznaki 
turystyczne  i  trzy  puchary. Te  wspaniałe  przeżycia  zawdzięczają  pilo
tomprzewodnikom  Lidii Troszok  oraz  Ryszardowi  Jaworskiemu. 

M.Sz. 

Listy  do  redakcji 
Jestem  pracownicą  Centralnej  Informacji  i Recepcji  w  Ustroniu 

od  czerwca  1993  r.  Chciałabym,  aby  kierownicy  DW  „Ond
raszek"  na  lamach  Waszej  gazety  wyjaśnili  dokładnie  to,  co 
powiedzieli,  cytuję: 

„  Wydaje  mi  się,  że  te dwie  mile  panie,  które  tam  pracują  nie są  do 
końca  przygotowane  do  tej  działalności.  Może  powinny  przeje
chać  przez  wszystkie  domy.  Zobaczyć  jak  wyglądają,  co  gdzie". 

W  turystycę  pracuję  już 16 lat i  to dłuższy  czas  (10  lat 
w. przedsięborstwie  „Orbis").   Przez  ten  czas  zajmowałam  się 
turystyką  krajową.  Między  innymi  sprzedawałam  skierowania  na 
wczasy  do  domów  wczasowych  w UstroniuJaszowcu  i  Ustro
niuZawodziu.  Aby  to  robić  bywałam  w  tych  domach,  oglądałam 
pokoje,  zaplecze,  rozmawiałam  z  kierownikami.  Pracując 
w  Ustroniu  najpierw  na stanowisku  kierownika  CliR,  byłam 
osobiście  w domu  wczasowym  ,,Ondraszek".  Proszę  kierowników 
DW  „Ondraszek"  o wyjaśnienie  tej  sprawy,  z powodu,  której 
ukazała  się  ta niesprawiedliwa  w ocenie  naszej  pracy  i  naszej 
Firmy  notatka  w  Gazecie  Ustrońskiej. 

Maria  BilkoHolisz 
pracownik  CliR  Ustroń 

13/14.8.94  r. 
W nocy zatrzymano  nietrzeźwego 
kierowcę  Fiata  126p,  mieszkańca 
Ustronia.  Wynik  badania  alko
metrem  — 2,33 prom.  Zatrzyma
no  prawo  jazdy  i  sporządzono 
wniosek  do  kolegium. 

14/15.8.94  r. 
W nocy, w czasie kontroli  drogo
wej zatrzymano nietrzeźwego kie
rowcę  samochodu  marki  BMW, 
mieszkańca  Rybnika.  Wynik  ba
dania —  1,72 prom.  Zatrzymano 
prawo jazdy  i sporządzono wnio
sek do  kolegium. 

14/15.8.94  r. 
Ujawniono  kolejnego  nietrzeźwe
go, kierującego samochodem  Fiat 
126p, mieszkańca Górek Wielkich. 
Wynik badania — 0,89 prom.  Za
trzymano prawo jazdy, sporządzo
no wniosek do  kolegium. 

14/15.8.94  r. 
Włamanie  do  samochodu  marki 
Nissan,  własności  obywatela  nie
mieckiego. Skradziono radiomag
netofon  marki  CLARION.  Zda

rzenie  miało  miejsce  przy  DW 
„Jaskółka". 

15/16.8.94  r. 
W nocy kradzież samochou marki 
Polonez  z  parkingu  przy  DW 
„Relaks"  w UstroniuJaszowcu. 
Wartość  samochodu  80 min.  Po
jazd  został  odnaleziony  16 sierp
nia o godz. 22.30 na waJe ochron
nym rzeki Wisły w UstroniuPola

16.8.94  r. 
O godz. 20.00 na ul. Grażyńskiego 
kierowca samochodu  marki  Łada 
nie  zachował  należytej  ostrożno
ści  i doprowadził  do  uszkodzenia 
rogatek  przed  przejazdem kolejo
wym w UstroniuZdroju.  Uszko
dził  także  samochód  marki  Fiat 
125p,  następnie  zbiegł z miejsca 
wypadku. Trwa wyjaśnianie oko
liczności  zdarzenia. 

16/17.8.94  r. 
Zatrzymano  kierującego  samo
chodem  marki  Fiat  126p,  miesz
kańca Orzesza, będącego w stanie 
nietrzeźwym.  Wynik  badania 
— 1,32 prom. Zatrzymano prawo 
jazdy  i sporządzono  wniosek  do 
kolegium. 

11.8.  —  Kontrola  pawilonów 
handlowych  na  ul. 9 Listopada. 
Właścicielom  sklepów  zwrócono 
uwagę na konieczność wywożenia 
śmieci.  Przeprowadzono  także 
rozmowy  z mieszkańcami  posesji 
nad  Bładniczką  w  celu  ustalenia 
sprawców  podrzucania  śmieci 
przy  pawilonach. 

12.8.  —  Kontrola osób handlują
cych na targowisku pod  względem 
posiadania  zezwoleń  na handel. 
Zatrzymano i ukarano dwie osoby 
narodowości czeskiej za próbę ha
ndlu  alkoholem  bez zezwolenia. 

13.8.  —  Zabezpieczenie  porząd
kowe  imprez  odbywających  się 
w amfiteatrze. 

14.8.  —  Zabezpieczenie  przema
rszu delegacji z wiązankami kwia
tów  spod  Kościoła  pod  wezwa
niem  św.  Klemensa  pod  pomnik 
w parku  koło  UM. 

15.8.  —  Kontrola 
wzdłuż rzeki  Wisły. 

terenów 

17.8.  —  Nakazano  ustawienie 
znaków  ostrzegawczych  przy 
przejeździe  kolejowym  w  Ustro
niuZdroju  w  miejsce  uszkodzo
nych  rogatek. 

W  rozmowie  w  GU  (Autostrada  przez  cmentarz)  Oton  Windholz 
poruszył  temat  zaniedbanego  ustrońskiego  cmentarza  żydowskiego. 
Później do  sprawy  powrócono  na  spotkaniu  z O. Windholzem  w Mu
zeum,  gdzie przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz  zadeklarował,  że 
cmentarz  żydowski  zostanie  uporządkowany  i  ogrodzony.  Obecnie 
trwają  tam  prace, a wycięcie  krzewów  odsłoniło  miejsce  spoczynku 
ustrońskich  Żydów. 
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W  piątek  12  sierpnia  w  ustrońskim  amfiteatrze  odbył  się 
koncert  zorganizowany  przez Chrześcijańską  Fundację  „Życie 
i Misja". W  koncercie  wzięli  udział  wykonawcy,  którzy  przez 
cały  poprzedni  tydzień  prowadzili  warsztaty  muzyczne  dla 
młodzieży  w  Między świeci u.  Uczestnicy  warsztatów  stanowili 
część publiczności  zebranej w amfiteatrze. Na  widowni  można 
było zauważyć głównie młodych  ludzi, ale nie brakowało  także 
całych  rodzin. Mimo chłodnego wieczoru  i nieba zaciągniętego 
chmurami  muzycy  potrafili  rozgrzać  słuchaczy  i  zachęcić  do 
zabawy. 

Koncert  rozpoczęła  grupa  „Wizja" ,  której  część  członków 
pochodzi z Ustronia. Z jednym z nich — Leszkiem—udało nam 
się  porozmawiać. 
Czy mógłbyś coś powiedzieć o swoim zespole? 
Wszyscy jesteśmy  z okolic Ustronia.  To już będzie dziesięć  lat 
jak  zespół  istnieje, ale właściwie  ze starego  składu  zostałem  ja 
sam. Pozostali muzycy w ciągu tych lat dochodzili  i odchodzili. 
Skład  się zmieniał. Współdziałałem  z Chrześcijańską  Fundacją 
„Życie i Misja", która  ma  swoją  siedzibę właśnie  w  Ustroniu. 
Jak wam się grało dzisiaj? 
Fajnie, tylko,  że ja  miałem  stare  struny  i dwa  razy mi  pękały. 

Musiałem  w końcu  grać na  pięciu.  Ale bardzo  fajnie. Myśmy 
występowali już tutaj w związku ze spotkaniami  miesięcznymi, 
które odbywają  się w teatrze,  ale  ostatnio  były w amfiteatrze. 
Czy sami  piszecie  tekst i muzykę? 
Tak. Jest  to związane z naszymi poglądami na  życie, na  Boga. 
A co jest  inspiracją? 
Samo życie. To co możemy przeżywać. Każdy z nas kiedyś sobie 
postanowił,  że Bóg będzie  kimś  najważniejszym w jego  życiu. 
I  tak  staramy  się  żyć.  Przeżywamy  problemy  i  radości,  od
krywały  różne  fakty  odnośnie  życia  i  to  właśnie  chcemy 
przakazać w naszych  piosenkach. 

Po „Wizji " na scenę wszedł Mirosław Kałużny ze swoją żoną 
Eh.  Prezentowali  piosenki  własnego  autorstwa,  dzielili  się 
swoimi  przeżyciami  związanymi  ze  zmianami  w  życiu,  od
kryciem wiary w Boga. Po występie państwa Kałużnych w amfi
teatrze pojawił się amerykański zespół „Treasure". Stanowią go 
trzy osoby Lorrie, Joy i Jim. Cała trójka po raz pierwszy była nie 
tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Zaprezentowali piosenki, 
mówiące o problemach  współczesnego  świata.  Ich  koncertowi 
towarzyszył występ grupy mimów  ze Szkoły  Dramy  Elizabeth 
Ann Thompson, którzy swym tańcem podkreślali  treści przeka
zywane  przez  piosenkarzy.  W  jednej  z  piosenek  zespołowi 
pomogła  grupa  młodzieży,  która  brała  udział  w  warsztatach 
i miała zajęcia z bardzo energiczną  Joy. Na koniec koncertu  na 
scenie pojawili się wszyscy występujący muzycy, aby wspólnym 
śpiewem  pożegnać publiczność.  (MD) 

14 sierpnia  ustroński  amfi
teatr  znów  rozbrzmiewał  mu
zyką  i  pieśnią.  O  godzinie 
20.00  rozpoczęło  się  przdsta
wienie  muzyczne  pt.:  „Choi
ce",  czyli  „Wybór",  zorgani
zowane przez Kościół Adwen
tystów  Dnia  Siódmego.  Wy
stąpił w nim zespół Salem.  Na 
początek zaprezentował  kilka 
różnych stylistycznie pieśni re
ligijnych, a potem  scena amfi
teatru na prawie dwie godziny 
zamieniła się w starożytną  Je
rozolimę czasów życia, działa
lności i śmierci Jezusa.  Przed
stawienie  oparte  na  przypo
wieściach  biblijnych  o  życiu 
Chrystusa,  opowiadało  o  mi
łości  rzymskiego  setnika 
— Marka, do pięknej żydówki 
—  Racheli  oraz  o  jego  na
wróceniu.  Wstęp  na  koncert 
był bezpłatny, ale przy wyjściu 
można  było  kupić  cegiełki  na 
rzecz  Towarzystwa  Opieki 
nad  Niepełnosprawnymi 
w  Ustroniu.  Zebrano 

Fragment  przedstawienia. 
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3.600.000  zł.  Po  przedstawie
niu  poprosiliśmy  kierownika 
zespołu Władysława Tywonia
ka  o  kilka  słów dla  GU: 
—  Działamy od  15 lat. W za
sadzie w tym roku  obchodzili
śmy  taki  mały jubileusz,  o ile 
to można tak nazwać. W cągu 
tych  15 lat daliśmy  około  500 
koncertów. Śpiewamy o Jezu
sie  Chrystusie.  Jesteśmy  ze
społem  amatorskim.  Swoją 
siedzibę  mamy  w  Krakowie. 
Śpiewamy  w  amfiteatrach, 
domach  kultury,  filharmo
niach,  domach  dziecka.  Tam 
wszędzie,  gdzie pieśnią  może
my  zmienić  serca  ludzi. 
—  A jak  trafiliście do Ustronia? 
—  Niedaleko  stąd  mamy 
obóz przygotowawczy  do  no
wego  sezonu.  A  ponieważ  je
den  z naszych  przyjaciół mie
szka w Ustroniu, postanowili
śmy  tu  zaśpiewać. 

Fot.  W.  Suchta 

—  I jakie  wrażenia? 
—  Jesteśmy zadowoleni.  Cie
szymy  się,  że  mimo  tego,  iż 
ludzie  mają  swoje  problemy, 
może  bardzo  osobiste,  znaj
dują jednak czas, żeby przyjść, 
posłuchać i może znaleźć  roz
wiązanie  tych  problemów. 
—  Czy mógłby pan powiedzieć 
kilka  słów o  tym  przedstawie
niu? 
—  Jest  to  dzieło dwóch  ame
rykańskich  autorów.  Przywie
zione zostało z Australii, play
back zrobiono w Stanach Zje
dnoczonych i na nim śpiewaliś
my  tutaj. Jest  to  sposób  prze
kazania nie tylko samej muzy
ki,  ale  i pewnej treści.  Zresztą 
prezentujemy  różne  rodzaje 
muzyki. Tak też rozpoczęliśmy 
dzisiejszy występ, śpiewając je
dną  rzecz z klasycznej muzyki 
religijnej, drugą  negrospiritu
el, a trzecia to już była muzyka 
bardziej nowoczesna.  Śpiewa
my  różne  rodzaje  muzyki  po 
to,  żeby  dotrzeć  do  różnych 
ludzi.  Przedtem  wymieniłem 
różne środowiska, dla  których 
występujemy i dlatego tak  róż
na  forma.  Często  pytają  nas 
dlaczego to robimy.  Odpowia
damy w ten sposób. Robimy to 
z trzech powodów. Dlatego, że 
kochamy  to  co  robimy,  czyli 
kochamy  śpiew.  Kochamy 
tych, z którymi  to robimy, na
szych  przyjaciół  z  zespołu. 
I  kochamy  Tego,  dla  którego 
to  robimy  czyli Jezusa  Chrys
tusa.  (M.  D.) 

13 sierpnia  amfiteatr  zapełnili 
miłośnicy satyry i kabaretu. O go
dzinie 19.00 rozpoczęła się Parada 
Parodii  Jacka  Pietrzaka.  Na po
czątek wystąpił zespół Uniwerse. 
Muzycy  zaprezentowali  bardzo 
nostalgiczny repertuar, tłumacząc 
się,  że  na  żywsze  piosenki  nie 
pozwalają im ubogie instrumenty 
— gitara  i keyboard.  Fanom ze
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społu to jednak nie przeszkadzało 
i wydawali się zadowoleni z moż
liwości  posłuchania  i  oglądania 
swoich  ulubieńców  na  żywo. Po 
koncercie  obaj muzycy  byli  ob
legani  przez  wielbicieli, rozdając 
autografy i pozując do wspólnych 
zdjęć.  Po  zespole  Uniwerse  na 
scenie pojawił się sam Jacek Piet
rzak, pod postacią Genowefy Pig
wy.  Zaprezentowane  skecze  nie 
były najświeższe i nie najwyższego 
lotu. Podobnie wyglądały pozos
tałe występy komika, który wcie
lał się w różne postacie. Po godzi
nie występów zapowiedziano pięt
nastominutową przerwę. Zniecie
rpliwiona nieco przedłużającą się 
pustką  na scenie publiczność wy
woływała  artystów  na  przemian 
oklaskami  i  gwizdami.  Po prze
rwie dalsze występy odbywały się 
w nikłym świetle lamp skierowa
nych na scenę. Widownia pogrą
żona w ciemnościach niewiele mo
gła dostrzec, zwłaszcza z dalszych 
ławek.  Kolejna  Parada  Parodii 
czeka nas 27 sierpnia. 

(MD) 



W imieniu gestorów bazy turystycznej, wczasowej i hotelowej oraz 
producentów  usług  turystycznych  zwaracamy  się  do  władz  miasta 
Ustronia o podjęcie natychmiastowej decyzji w celu uporządkowania 
miasta, poprawy estetyki i wyglądu dróg, ulic i placów, oraz zdecydowa
nej poprawy  działalności  służb  komunalnych,  instytucji  i  osób  od
powiedzialnych za czystość, porządek, zieleń i estetykę. 
Następnie  autorzy listu podają 17 przykładów  braków Ustronia jako 
miasta uzdrowiskowoturystycznego. Piszą  tu  o brudnych ulicach, zanied
banej zieleni, dziurawych drogach, pracach drogowych  w środku sezonu, 
braku podjazdów  dla wózków, bałaganie  reklamowym,  brudzie  na os. 
Manhatan, złym wykorzystaniu Straży Miejskiej, braku zabezpieczenia 
porządku podczas Gaudę Festu,  czym wnioskują: 

1. Zmienić organizację Urzędu przez stworzenie samodzielnego Refe
ratu d/s turystyki i uzdrowiska, jako wiodącego w  rozwoju miasta 
Ustronia. 

2. Zmniejszyć  rosnące  zatrudnienie  i  koszty  administracji  Urzędu 
i  w  zamian  stworzyć  zespół  zajmujący się  wyłącznie  sprawami 
porządku,  czystości,  zieleni,  utrzymaniem  dróg,  odśnieżaniem 
i bezpieczeństwem drogowym w lecie i zimie. 

3.  Wykonywać  wszelkie  roboty  remontowe  dróg,  ulic,  chodników, 
malowanie pasów itp w okresach o najmniejszym natężeniu ruchu 
(...) 

4.  Wykonać zjazdy dla wózków w miejscach uczęszczanych (...) 
5.  Zabezpieczyć odpowiednie miejsca do parkowania,  lub zlikwido

wać  zakazy  zatrzymywania  się,  postoju,  albo  ograniczyć  je  do 
określonych  dni  czy  godzin  i  jednakowo  egzekwować  łamanie 
prawa drogowego od wszystkich użytkowników dróg. 

6.  Spowodować zamontowanie stałych filtrów oczyszczających wodę 
w basenie kąpielowym i nie dopuszczać do  przerw w  okresie sezonu 
(...) 

7. Egzekwować solidne i systematyczne utrzymywanie czystości i po
rządku od wszystkich firm i służb komunalnych  (...) 

8.  Uporządkować bałagan  reklamowoinformacyjny (...) 
9.  Spowodować zasłonięcie niedokończonej inwestycji „DLR17" (...) 

10. Natychmiast przystąpić do uporządkowania miasta, zieleni, dróg, 
ulic, chodników  (...) 

11. Zmienić działalność Straży Miejskiej  i zobowiązać ją do: 
a) udzielania Policji pomocy w utrzymywaniu bezpieczeństwa 
b) wprowadzenia nocnych dyżurów i patroli wspólnie z policją dla 
zabezpieczenia  mienia,  miejsc publicznych  dyskotek,  lokali  noc
nych i dworców kolejowych 
c)  ciągłego kontrolowania porządków i czystości terenów komunal
nych w mieście i nakładania mandatów na osoby odpowiedzialne 
z tyt. pełnionych  funkcji w urzędach,  instytucjach, spółdzielniach 
i instytucjach odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku 
w mieście 
d) codziennego meldowania Burmistrzowi Miasta wszelkich niedo
ciągnięć w pracy służb komunalnych, zagrożeń i niedogodności dla 
mieszkańców i gości odwiedzających Ustroń 

12. Pilnie  rozwiązać problem  komunikacji  w okresach  szczytowego 
natężenia  ruchu  drogowego  przez  regulację  ruchu  przez policję 
drogową lub okresowe zamontowanie przenośnej sygnalizacji świe
tlnej, nie wymagającej robót  inwestycyjnobudowlanych. 

Przedstawiając  powyższe  uwagi  i  wnioski  pragniemy  wskazać  na 
konieczność skoncentrowania działań władz miasta dla rozwoju turys
tyki, promocji miasta przez stworzenie najlepszych warunków pobytu 
przyjeżdżającym do  Ustronia,  co  ma  zasadniczy  wpływ  na  wzrost 
dochodów miasta i jego mieszkańców. 

ZA ZARZĄD TOWARZYSTWA  ROZWOJU TURYSTYKI 
W USTRONIU 

Viceprezes Zarządu  Prezes Zarządu 
Jerzy Kosiński  Ryszard Wrona 

Zarząd KOŁA ŚWIATOWEGO  ZWIĄZK U  ŻOŁNIE
RZY  AK  w  Ustroniu  informuje,  że  posiada  konto 
w  Banku  SPÓŁDZIELCZYM  w  Ustroniu  Nr  907295 
— 61346 — 271— 4. 

O  ustosunkowanie  się  do  listu 
TRTpoprosiliśmy  burmistrza  Kazi
mierza Hanusa. Powiedział  on  nam: 

List otwarty jaki  złożyło Towarzystwo  Rozwoju  Turystyki 
w  Ustroniu  zawiera  cały  szereg  postulatów  i  uwag,  które 
wymagają  dokładnego przeanalizowania.  Burmistrz,  a  szcze
gólnie  Zarząd  Miasta,  na  co  dzień  boryka  się  z  wszelkiego 
rodzaju  trudnościami.  Musimy  rozwiązywać cały  szereg  pro
blemów  i  nikt  z  członków  Zarządu  nie  może  powiedzieć 
odpowiedzialnie,  że  w  Ustroniu  wszystko  zostało  zała
twione  w  takim  stopniu,  w  jakim  życzą  sobie  tego  miesz
kańcy  i  odwiedzający  nas  goście.  Wynika  to  z  szeregu 
uwarunkowań,  a  najprościej mówiąc,  z  możliwości  budżetu 
miasta.  Dlatego,  to  co  w mieście  się dzieje jest  po  prostu  na 
miarę możliwości  finansowych  i na miarę możliwości  naszych 
służb. 

Dnia  4  sierpnia  wraz  z  przewodniczącym  Rady  Miejskiej 
spotkaliśmy się w Urzędzie Miejskim z autorami  listu i  omówi
liśmy poszczególne jego  punkty.  Uważam,  że część z nich  to 
oczywiste  stwierdzenia,  natomiast  jako  całość  oceniam  list 
jako  przesadzony.  Cały  szereg  sformułowań  można  uznać, 
moim zdaniem, za nieprawdziwe, jak np. stwierdzenie, że ulice 
i drogi  nie są  sprzątane.  Być może  należy je  sprzątać częściej 
i tu można dyskutować. Również we wnioskach  autorzy  listu 
proponują  np.  zmienić organizację  UM  i stworzenie  referatu 
do  spraw  turystyki  i  uzdrowiska.  Ten  zakres  czynności  jest 
w  UM,  natomiast  stworzenie  nowego  wydziału  niczego  nie 
załatwia poza  nową  nazwą. Natomiast  postulowanie  zmniej
szenia  zatrudnienia  i  kosztów  utrzymania  administracji  jest 
bezpodstawne.  Rada  Miejska ustala  ilość etatów  i  rosną  one 
tylko  wraz  ze  wzrostem  zadań,  a  konkretnie  mówiąc,  wraz 
z  przejmowaniem  zadań  zleconych  z  kompetencji  Urzędu 
Rejonowego. Chodzi  tu o nadzór  budowlany, ochronę  środo
wiska,  administrację  gruntami  skarbu  państwa. 

Po  wyjaśnieniu  sobie  wszystkich  punktów  i  udzieleniu 
odpowiedzi,  którą  TRT  otrzyma,  oczekuję przede  wszystkim 
współpracy z Towarzystwem. Tu niestety muszę stwierdzić, że 
poza  formalnymi  wystąpieniami,  takiej  współpracy  nie  ma. 
TRT  w Ustroniu  nie włączyło  się dotychczas  do  żadnej akcji 
w  sposób  znaczący.  Ani  do  akcji  promocyjnej,  ani  do  akcji 
organizowania  turystyki  w  Ustroniu,  a  tego  oczekujemy. 
Mam  nadzieję,  że  współpraca  zostanie  nawiązana  i  będzie 
skutkować  konkretnymi  osiągnięciami.  Jak  dotychczas  trud
no  byłoby  wymienić  choćby  jeden  przykład  efektywnego 
współdziałania. 

Mimo  tej  sytuacji będę czynił starania o nawiązanie kontak
tu  z  Towarzystwem  dla  wypracowania  programu  działania 
i lepszej informacji o problemach  naszego miasta.  Stwarzanie 
klimatu  współpracy,  a  nie  oskarżeń,  lepiej  będzie  służyć 
rozwojowi  turystyki  i  wypoczynku. 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  ładne  mieszkanie  (40  m2). 
Katowice, ul. Liszeckiego 25a/9. Wia
domość  listownie  do  Katowic  lub 
Wrocław  tel.  671877. 

Sprzedam  tanio  ciągnik  Zetor  25  na 
chdzie. Ustroń Lipowiec, ul. Mokra 11 
po godz.  16.00. 

Pilnie  sprzedam  kolarkę.  Cena 
900000. Hermanice, ul. Jaśminowa 28 
(wypożyczalnia  kaset). 

Kupię  mieszkanie  M4  lub  M5 
w Ustroniu. Tel. Rybnik  03627091. 

Sprzedam Wartburga 353. Ul. Lipowa 
62. 

Sprzedam działki  budowlane uzbrojo
ne w Brennęj. Tel. Brenna 787, 549 po 
godz.  17.00. 

Wydzierżawię  lokal  o powierzchni  60 
m2  (woda,  gaz,  CO)  na  działalność 
gospodarczą.  Adres:  Ustroń,  ul.  M. 
Reja  1  (kontaktować  się  od  godz. 
9.00—12.00. 

Kto  pomoże  samotnej  matce 
z  szóstką  dzieci  po  pożarze. 
Zginął  ojciec  Rodziny.  Miesz
kanie  nie  ubezpieczone.  Nr 
konta:  BSK  Cieszyn  S.O.S. 
3106174519581741. 

I

z
Duży  wybór.  Hurtownia  i  sklepi 
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o f e r u j e 

Zakupione  u  n as  opony  mon tu jemy  grat isl 

Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego  w  Ustroniu  informuje, że w  dniach 
1 i 2 września od godz. 15.00 do 17.00 na I.p. „Prażakówki" odbywać się będą zapisy 
do Ogniska  Muzycznego  (sekcje: akordeonu,  fortepianu, gitary  i skrzypiec)  oraz 
ustalanie planu  zajęć dla uczniów  kontynuujących naukę gry na  instrumencie. 

Serdecznie  zapraszamy  dzieci,  młodzież  i dorosłych  — w myśl  zasady,  że na 
naukę nigdy nie jest  za  późno. 

Urząd  Miejski  Wydział  Finansowy  w  Ustroniu  informuje,  że  druga  rata 
podatku od środków transportowych upływa z dniem  15 września br. Jednocześ
nie przypomina się, że decyzje wymiarowe na II półrocze podatku rolnego będą do 
odbioru od 1 września, a termin płatności  trzeciej raty upływa zdniem  15 września 
br W/w podatki  należy wpłacać w tut.  Urzędzie pokój nr  6 lub na  nasze  konto 
Bank Śląski  o/Ustroń  nr  3106204079133. 

Nowe  kosze  na  targowisku.  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

CO S Z
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: 
—  Ustrońscy  kolekcjonerzy 
—  Wystawa  grupy  Ustrońskich  Twórców  „BRZIMY " 

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,  niedziela  (sierpień)  od 
godz.  9.00—13.00.  Inne  terminy  zwiedzania  mogą  być  ustalone  po 
wcześniejszym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

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

Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą  być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
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  7 

Imprezy  kulturalne 

27.8.1994  r.  PARADA  PARODII 
sobota  Jacek  Pietrzak  w parodiach  lepszych  od  oryginałów 
godz.  19.00  Amfiteatr 

30.8.1994  r.  CZERWONE  GITARY 
wtorek  „Dozwolone  do  lat  18tu?" 
godz.  19.00  Amfiteatr 

Sport 
27.8.1994  r.  Mecze  o  mistrzowstwo  ligi  okręgowej: 
sobota  Kuźnia  Ustroń  —  BKS  Bielsko 

9.30  —  Trampkarze 
11.00  —  Trampkarze 

28.8.1994  r.  Mecz piłki  nożnej o  mistrzowstwo  klasy  „A " 
niedziela  godz.  17.00 Kuźnia  Ustroń  —  LKS  Wapienica 

3.9.1994  r.  OTWARTY  TURNIEJ  KOSZYKÓWKI  NA  ASFAL
sobota  CIE —  Boisko  LO  —  Rynek 
godz. 9.00 

3.9.1994  r.  Mecze  o  mistrzowstwo  ligi  okręgowej: 
sobota  Kuźnia Ustroń  —  Koszarawa  Żywiec 

9.30  —  Trampkarze 
11.00  —  Trampkarze 

UWAGA!  Domy  wczasowe,  hotele  itp.:  afisze  —  programy  imprez 
odbierać można bezpłatnie w Centralnej Informacji i Recepcji — Rynek 7 
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Ciąg dalszy  raportu  Rady  Miejskiej kadencji  199094. 
Powietrze  Ochrona  środowiska 

Pomimo starań nie udało się dotychczas zamontować stacji czy 
też podstacji  monitoringowej w  Ustroniu  (pismo do  Ministra 
Ochrony  Środowiska  z dnia  11.03.1993r.) 
Nie bada się kierunku wiatru, wilgotności, temperatury powiet
rza.  Dopiero  stałe  i  kompleksowe  badania  pozwoliłyby  na 
wyciągnięcie szczegółowych  wniosków. 
W  dalszym  ciągu  jedynie  ogólnie  możemy  wskazywać  na 
przyczyny złej jakości powietrza. Przyczyny te (nadmierny ruch 
samochodowy, opalanie paliwami stałymi itp.) od lat wydają się 
być  takie  same.  W  okresie  grzewczym  1992/1993  zaobser
wowano  powrót  do  paliw  stałych.  Analizując wyniki  opadu 
pyłu  można  stwierdzić nieznaczną  poprawę jakości  powietrza 
na przestrzeni  19901992  r. 
Woda 
Z  obserwacji  wody,  szczególnie  rzeki  Wisły,  wynika,  że  wody 
w  rzece  i  potokach  wykazują  duży  zakwit  glonu,  co  jest 
spowodowane coraz większą zawartością  azotu fosforu. Oprócz 
tego wyraźnie widać obniżenie poziomu wód gruntowych spowo
dowanych  suszą  w  1992  r.,  gospodarką  w  lasach,  brakiem 
środków na regulację potoków oraz jednokierunkową melioracją 
terenów, polegającą tylko na osuszaniu. Również poziom wody 
w potokach  był katastrofalnie niski. Niektóre potoki  wysychały 
zupełnie. Nic nie wskazuje na  to,  by  rzeka  Wisła  i jej dopływy 
uzyskały w najbliższych latach  wymaganą  I klasę czystości. 
Gleba 
Ogólnie można  stwierdzić,  że nastąpiło obniżenie  ilości  stoso
wanych  nawozów  sztucznych  oraz  zabiegów  wapnowania. 
(1988/89  —  3625,0  tys.  ton,  1989/90  —  3029,0  tys.  ton). 
Z obserwacji przeprowadzonych  przez WIOŚ wynika, że istot
nym czynnikiem  powodującym degradację gleb są  zanieczysz
czenia pierwiastkami śladowymi. Uzależnione jest to od specyfi
cznych  właściwości  bio  i geofizycznych  tych  pierwiastków. 
Hałas 
Wzrost natężenia ruchu samochodowego powoduje zwiększenie 
hałasu  i  emisji  spalin.  Otrzymywano  również  skargi  na  pracę 
młotów  w  zakładzie  FSM,  hałas  dochodzący  z  amfiteatru 
podczas imprez, szczekanie psów czy też bicie dzwonów kościel
nych. W porównaniu  z poprzednimi  latami najwyższe poziomy 
przekroczenia hałasu w parkach  i ruchliwych punktach  miasta 
utrzymują  się  na  podobnym  poziomie.  Przekroczenie  norm 
hałasu  wynika  przede  wszystkim  z niewłaściwie  rozwiązanego 
układu  komunikacyjnego  miasta. 
Odpady komunalne płynne 
Dzięki  wybudowaniu  zlewni  ścieków  udało  się  wyeliminować 
zrzut  ścieków do  kolektora  w strefie „A" .  W zlewni  ewidenc
jonuje się przewoźników i posesje, z których fekalia są wywożo
ne.  Wybudowano  dalsze  odcinki  obu  kolektorów.  Obecnie 
posiadamy 35 km kolektora. W roku 1991 wybudowano 0,8 km, 
w roku  1992 1,3 km i w roku  1993 2 km kolektora. Zacignięcie 
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Fot.  W.  Suchta 

kredytu  w  Banku  Ochrony  Środowiska  pozwoli  na  budowę 
kolektorów  w kierunku  Hermanie  i  Poniwca. 
Odpady komunalne stałe 
Budowa  wysypiska  oraz  wprowadzenie  segregacji  odpadów 
spowodowało  zmniejszenie  ilości  odpadów  trafiających  na 
dzikie wysypiska. Dzięki segregacji odpadów i organizowanym 
zbiórkom  złomu,  sytuacja  w  gospodarce  komunalnej  miasta 
uległa zauważalnej  poprawie. 
Zieleń i  lasy 
Obserwuje się fatalny stan świerka na tych stanowiskach, gdzie 
obniżył  się poziom  wód  gruntowych.  Gwałtowny  opad  mok
rego śniegu  w listopadzie  zniszczył  wiele drzew  przydrożnych 
i  drzew  iglastych  parkowych  nie  przystosowanych  do  takich 
opadów  śniegu,  (rok  1992) 
Przeprowadzono konserwację wszystkich pomników przyrody, 
a  także  część  drzew  przydrożnych  i  parkowych.  Wykonano 
również  tablice  ochronne  na  drzewa,  które  najczęściej  były 
obklejane ogłoszeniami. Z informacji uzyskanej z Nadleśnictwa 
Ustroń  wynika,  że  stan  lasów  na  przestrzeni  lat  199093 
znacznie się poprawił. Zanotowano największe przyrosty wtór
ne  drzewostanu.  Pojawiła  się  jednak  duża  ilość  szkodników 
grzybowych i owadzich. Mała odporność drzew na te szkodniki 
może być spowodowana  znacznym  zanieczyszczeniem  powiet
rza atmosferycznego w poprzednich  latach  (przd  rokiem  1990). 
Zagrożenia 
Zagrożenia dla środowiska od lat są niezmienne. Do niepokoją
cych  zjawisk należą: 
—  duże  ilości  opakowań  plastikowych, 
—  coraz większy  ruch  samochodowy, 
—  bazy  samochodowe, 
—  dzikie wysypiska  śmieci, 
—  dzikie budownictwo  campingowe, 
—  ścieki  wpuszczane do  potoków, 
—  ścieki  odprowadzane  do  gruntu, 
—  kotłownie  opalane  węglem  i mułem, 
—  brak  kanalizacji  sanitarnej  i wodociągowej, 
—  transgraniczne  zanieczyszczenie  powietrza. 

a
 I I  Otwart e  Mis t rzos

twa  w  Koszykówce  na 
Asfalcie  —  Ustroń  94. 
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„Pod  dębem", przy ul. Da
szyńskiego,  tradycyjnie  par
kowały  samochody,  choć  nie 
zachęcały do tego dziury i wy
boje, na które narzekali kiero
wcy.  Kilkanaście  razy  radni 
i  mieszkańcy  postulowali  na 
sesjach RM  utworzenie miejs
ca postoju.  Ostatnio  stało  się 
to  faktem  i  powstał  parking 
dla kilku samochodów osobo
wych. Wykonawcą robót fina
nsowanych  z  kasy  miejskiej 
jest  firma  Sigmat,  zaś  asfalt 
kładła  spółka  Kamil.  Fot.  W.  Suchta 
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G R O M I Ą  R Y W A L I 
Efektownie  rozpoczęli  sezon  piłkarze  Kuźni  Ustroń.  7  sierpnia 

w  meczu  pucharowym  nie  dali  żadnych  szans  Olimpii  Goleszów 
wygrywając 5:0 na  wyjeździe. Pierwszy mecz o mistrzostwo  „Aklasy" 
rozegrano na boisku Kuźni w niedzielę  14 sierpnia. Blisko 1000 kibiców 
oglądało  jednostronny  pojedynek,  w  którym  piłkarze  Kuźni  o  klasę 
przewyższali  swych  rywali  z BKS  II  BielskoBiała.  Efektem  przewagi 
— 6 strzelonych bramek, przy czym bielszczanie mogą  mówić o szczęś
ciu,  że  nie  wywieźli  z  Ustronia  wyniku  dwucyfrowego.  Dla  Kuźni 
bramki  strzelali: dwie Bukowczan  oraz po jednej Wawrzyczko,  Krzys
iek,  Stańko  i  Kukuczka.  Z  wyniku,  a  przede  wszystkim  z  gry  swych 
podopiecznych, zadowolony był trener A. Czermak. Szczególnie cieszy
ło  go  pełne  zaangażowanie  wszystkich  zawodników.  Również  na 
treningach  zjawia  się  cała  drużyna,  która  jest  coraz  bardziej  zgrana, 
a dodatkowo wzmacniają od tego sezonu bramkarz z Goleszowa Janusz 
Szczepański.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

Przez 10 dni przebywali na obozie treningowym w Starym Borku  nad 
morzem  najlepsi  lekkoatleci  z  LK S  Równica.  W  sumie  wyjechało 
8  dzieci  w  tym  2  ze  szkół  średnich,  wszyscy  ci,  którzy  w  minionym 
sezonie  osiągnęli  najlepsze  wyniki.  Trenowano  dwa  razy  dziennie, 
w przerwach  korzystając  z uroków  atrakcyjnej  okolicy.  Jak  zapewnił 
nas  Marek  Konowoł,  klub  LK S  Równica  działa  normalnie  i  w  tym 
sezonie, choć nadal  boryka  się z trudnościami  finansowymi.  Pieniędzy 
starcza  zaledwie na  skromne  płace  trenerskie. 

Roztomili  ustróniocy! 
Muszym  Wóm sie przeca pochwolić,  ludeczkowie  złoci, jaki  żech 

dostała  szumny  prezynt  na  miano,  bo  żech  Wóm  to już  downij 
łobiecała. Jedni  znómi  prziniyśli  mi  te,  wiycie,  Kronikę  Ustrónio. 
Teraz żech jóm już  doczytała  do kóńca,  tóż  Wóm kapkę  połopowia
dóm, jako  to w downiejszym  Ustroniu  bywało. 

Wiycie, nie myślała żech se, że Ustroń już je  taki downy i że piyrszy 
roz o Ustroniu je  w papiórach spómniane w 1305 roku. Na dyć to już 
pumału bydzie siedymset roków! Snoci teraz, po drugij wojnie, zaczyli 
sie zbywać,  czy  sie mo prawić  „tyn  Ustroń"  czy  „ta   Ustroń",  ale 
potym  tacy  wysoko  szkolóni  z  Krakowa  te  zwadę  zakończyli 
i powiedzieli,  że  mo  być  „tyn  Ustroń".  Nó,  prowda,  panoczkowie 
dycki  majóm  racyje,  tóż  niech już  tam  bydzie  „tyn  Ustroń". 

Łujec  Jozef  Pilch  z  Goji  kansikej  w starych  papiórkach  naszli 
nazwiska  siedloków,  kierzi  miyszkali  w  Ustroniu  dwiesta  piyn
dziesiónt  roków  tymu.  Snoci, że już  wtynczas  miyszkali  w Ustroniu 
jacysikej  Stecowie.  Gdo  wiy,  czy  to  nie  była jako  rodzina  od  tej 
Stecki,  kiero  też  w „Ustróńskij"  po  naszymu  drzistała.  Jesi  to nie 
byli starzicy  od jejich  starzików,  abo  co? Nó,  podziwejcie  sie,  też 
żech  nie  wiedziała,  że  Stecowie  już  telki  roki  w  Ustroniu  miysz
kajóm. 

Wyczytała  żech  też,  że  dwiesta  piyndziesiónt  roków  tymu  były 
w Ustroniu dwa folwarki.  Ja, ja,  pamiyntóm,  jako  moja  stareczka 
dycki  spóminala, jako  kiesi musiała  chodzić do folwarku  i robić na 
pańskim  gruncie. Po dzisio nazywajóm  do folwarku  tam  niedaleko 
tego sypanio  w  Hermanicach. 

Snoci  też  przeszło  dwiesta  roków  tymu  zaczyli  do  Ustrónio 
przijyżdżać  kómpielorze,  coby sie z rewmy  lyczyć.  Kuźnia  też już  je 
w Ustroniu od przeszło dwiesta roków,  chocioż z poczóntku  ty piece 
były tam, kaj teraz je  technikum.  Jak sie robotnicy myli po szychcie 
wodom przigrzywanóm  na szlace z tego hutniczego pieca i potym  ich 
tak  rewna nie tropiła,  tóż dochtorzi  prziszli  na to, że  isto  ta  szlaka 
cosi mo  w sobie,  że  rewme  lyczy.  Jak  potym  hute  przemyśli  do 
Trzyńca  i w Ustroniu została jyny  Kuźnia,  tóż zaś naszli w Ustroniu 
ty, wiycie, borowiny i nimi zaczyli  te rewme lyczyć,  tóż  kómpielorze 
dalij przijeżdżali  i przyjyżdżajóm  po  dzisio,  a niechby  jak  najdelij 
przijyżdżali. 

Wiycie, moc by jeszcze  było tego pisanio o tym downym  Ustroniu, 
ale  przeca  nie  bydym  tu  całej  Kroniki  Ustrónio  przepisywać. 
Najlepij.jak  se każdy  zóndzie do  tego, wiycie, Muzeum  Kuźnictwa 
i Hutnictwa  i kupi se te Kronikę,  coby se też dziecka  i wnuki  mógły 
jóm  poczytać  i dowiedzieć sie, jako  downij  w Ustroniu  było. 

Hanka  z Manhatanu 

POZIOMO:  1)  wiceburmistrz  Ustronia  4)  kopa  siana  6) 
pierwiastek  chem.  8) wiszą  pod  oczami  9) wybuchowy  wyraz 
twarzy  10)  gat.  małpy  11)  sypialny  lub  towarowy  12)  okres 
załamania  13)  ciężkie  więzienie  14)  wojskowe  ubranie  mas
kujące 15) podgląda  gwiazdy  16) grecki  bóg wojny  17) naród 
tam  się  smaży  18)  duża  papuga  19)  dawna  uraza  20)  do 
wciskania 
PIONOWO:  1) zwolennik demokracji 2) lekarka z wiertłem 3) 
jego liczba atomowa  19 4) poeta polski  z XI X w. 5) narzędzie 
ogrodnicze  6)  w  parze  z  cacankami  7)  paliwo  rakietowe  11) 
ułatwia  życie  13) część ubioru  księdza  14) rasa  psa 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  W dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  upływa  15  września. 
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MUZEALNE NABYTKI 

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje Waleria Ucherek z Ustronia, os. 
Manhatan  1/31.  Zapraszamy  do  redakcji. 

100 tysięcy  100 tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 
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