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Rok temu pisaliśmy o powstającym osiedlu domków jednorodzin
nych w Hermankach. Wówczas termin zasiedlenia pierwszego
z nich wyznaczono na koniec czerwca tego roku. Do tej pory nikt
się tam nie wprowadził. Dlaczego?
Wpłynęły na to dwie rzeczy. Pierwsza to uzbrojenie terenu. W tej
chwili mamy to już za sobą i do osiedla doprowadzona jest
woda, gaz, kanalizacja i energia elektryczna. Druga to zmiany
wprowadzane przez właścicieli domków. Na przykład ktoś nie
chce płytek a woli parkiet. Powstaje kwestia załatwienia par
kietu, położenia go, a to wszystko trwa. Jest też trzecia sprawa
— kłopoty z ludźmi.
Nie ma chętnych do pracy?
Przychodzą tacy, którzy często nic nie potrafią, przepracują
dwatrzy dni i rzucają robotę. Bardziej opłaca się brać zasiłek
dla bezrobotnych i pracować „na czarno" niż iść normalnie do
firmy. My z nimi spisujemy umowy o pracę i na pewno płacąc za
pracownika wszystkie świadczenia możemy wypłacić mu mniej
niż osoby zatrudniające go „na czarno". Teraz nadchodzi jesień
i do nas zaczynają ściągać ci wszyscy, którzy wakacje spędzili na
fuchach. Jest to cykl powtarzający się w naszym budownictwie
od lat. Marzec, kwiecień, maj — opuszczają stałą pracę,
wrzesień, październik — powracają. W tej chwili zastanawiamy
się nad tym, czy nie ściągać obcokrajowców; takie są kłopoty
z pracownikami na tym terenie. Po prostu brakuje solidnych
fachowców. Ile można zarobić w waszej firmie. Ile dostaje
pracownik podejmujący tu pracę?
Mniej więcej płacimy tyle, ile inne firmy budowlane na tym
terenie. Chłopak świeżo po szkole zawodowej czy nawet
podstawowej zarabia brutto około 2.800.000, a najlepsi wycią
gają gdzieś w granicach 6.300.000.
Czy osiedle w Hermanicach jest jedynym budowanym przez was
w Ustroniu?
Mamy jeszcze tereny kupione na Zawodziu. Na jednym jest
6 działek budowalnych i proces inwestycyjny będzie polegał na
tym, że klient wybierze działkę, określi architekturę, która mu
się podoba, przedstawi program użytkowy, rozwiązania we
wnątrz mu odpowiadające. Zostanie opracowany projekt, a na
stępny etap to już budowa.
Wygraliście też przetarg na teren nad mającym powstać kasynem.
Jakie plany z nim wiążecie? Czy może zamierzacie go sprzdać gdy
cena działki wzrośnie?
Nie! W tej chwili nie chcemy ciągnąć dziesięciu srok za ogon by
nieprzeinwestować. Obecnie robimy Hermanice i zadanie to
musimy mieć zaawansowane w 60% by brać się za następne.
Dlatego teren na Zawodziu narazie czeka, ale okres jesien
nozimowy chcemy przeznaczyć na proces dokumentacyjny.
Kupując ten teren wiedzieliśmy, że jest on przeznaczony pod
działki budowlane. Jednak jest to stromy stok i dużo terenu
odpadłoby na same podjazdy i dojazdy. Z drugiej strony poni
żej ma powstać kasyno, co moim zdaniem jest bardzo dobrą
sprawą dla miasta. Naszym zdaniem zabudowa jednorodzinna
(dokończenie na str. 2)
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31 sierpnia Związek Komu
nalny Ziemi Cieszyńskiej pod
sumował swą działalność
w minionej, czteroletniej ka
dencji. Było to pierwsze zgro
madzenie po wyborach samo
rządowych. Poza Strumie
niem w pozostałych gminach
należących do ZKZC nadal
gospodarzą ci sami wójtowie
i burmistrzowie. We władzach
Związku również nie zaszły
wielkie zmiany. Jedynie wójt
Goleszowa Jan Sztwiertnia
zrezygnował z pełnienia funk
cji przewodniczącego Zgro
madzenia
Przedstawicieli
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gdyż od kilku tygodni stoi na
czele Sejmiku Samorządowe
go Województwa Bielskiego.
Nowym
przewodniczącym
wybrano jednogłośnie Karola
Nogowczyka, burmistrza Wis
ły. Zastępcą przewodniczące
go pozostał burmistrz Ustro
nia Kazimierz Hanus, funkcję
prezesa Zarządu pełni podob
nie jak w minionej kadencji
burmistrz Cieszyna Jan Olb
rycht, a dyrektorem Biura
ZKZC jest nadal radny
z Ustronia Lesław Werpacho
wski.
(ws)
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(dokończenie ze str. 1)
gryzłaby się z funkcją rozrywkową kasyna. Skoro powstaje tam
kompleks rozrywkowohotelowy, to przymierzamy się do zabu
dowy tarasowej. Powstałby budynek mieszkalny, z tym, że
mieszkania traktowalibyśmy tam tak, jak apartamenty w hote
lach. Teren byłby ogrodzony i przez nas administrowany.
Gdyby były to same mieszkania, to nie różniłoby się to od
normalnego bloku. My zamierzamy w tym ogrodzonym kom
pleksie wybudować basen, saunę, siłownię itp. tak by ludzie bez
wychodzenia z budynku mieli wszystko zapewnione. Być może
do wiosny urodzi się dokumentacja.
Wróćmy jeszcze do Hermanie. De budynków tam powstanie?
W realizacji jest 12 domów, a następnych 12 jest na etapie
fundamentów. Poza tym pozostanie jeszcze do wybudowania 18
budynków.
Kiedy zakończycie budowę tego osiedla?
Budowę realizujemy w miarę napływu klientów i w miarę
naszych możliwości. W sumie liczymy, że z tego placu budowy
zejdziemy gdzieś za trzy, może cztery lata.
Jak się układa współpraca z miastem podczas budowy tego
osiedla?
Popychamy tematy do przodu. Są pewne trudności i kłopoty, bo
miasto jest chętne do wszystkiego, ale ma ograniczone środki.
Nie na wszystko są pieniądze. Dlatego np. z kanalizacją
umówiliśmy się tak, że płacimy i my i miasto, przy czym miasto
teraz nie ma pieniędzy i my przekazaliśmy bezprocentową
pożyczkę na ten cel. Jest to moim zdaniem korzystne dla obu
stron. Budowa naszego osiedla przyspieszyła też budowę kolek
tora głównego. Jest trochę problemów z drogami.
Czy nie ma sytuacji, w której można by powiedzieć, że miasto
przeszkadza wam w budowie? Czy spotykacie się z nieudolnością?
Często jest tak, że miasto ma swój punkt widzenia, my swój.
Wszystko polega na dogadaniu się. O nieudolności nie ma
mowy. Bardzo dobrze współpracowało się nam na etapie planu
realizacyjnego. Gdyby wszystko miało iść normalnym urzęd
niczym trybem, to może teraz ten plan byśmy kończyli. Polegało
to na szybkich decygach ze strony miasta, bo gdyby urzędnicy
chcieli się uprzeć, to do dziś nic by tam nie powstało. Z obopólną
korzyścią rozwiązywana jest sprawa uzbrojenia terenu.
Ile kosztuje dzisiaj wybudowanie domu?
Różnie. Odpowiedź jest taka sama jak na pytanie, ile kosztuje
samochód.
Mówmy o standardowym domu jednopiętrowym budowynm przy
udziale rodziny.
Rodzina buduje, ale nie zawsze są w niej fachowcy. Powstają
domy z gazobetonów, być może niezdrowych ale tanich i koszt
można zamknąć w kilkuset milionach złotych. Trzeba przecież
kupić materiały. Minister budownictwa ogłosił w ubiegłym roku
koszt metra kwadratowego w budownictwie na 7,5 min. Można
to przyjąć za średnią krajową mieszkania w bloku. W tej chwili
wg naszego rozeznania Spółdzielnia Mieszkaniowa oddając
ostatni budynek w Wiśle osiągnęła 13 min za metr kwadratowy.
Tu połowę kwoty stanowiły koszty budowy, a połowę obsługa
kredytu, gdyż budowa trwała dosyć długo. Budopol wygrał
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przetarg na budowę budynku na osiedlu Liburnia proponując
za metr 9 min i też nie mogą ruszyć z budową bez zaan
gażowania finansowego przyszłych mieszkańców. Jako cieka
wostkę powiem panu, że w Cieszynie powstało osiedle gdzie
metr kwadratowy kosztuje 22 min. Nawet Niemczycki budując
luksusowe osiedle Curtis Plaża pod Warszawą metr obliczał na
1000 dolarów, czyli na obecne około 23 min. Ale gdzie standard
tego osiedla pod Warszawą, a gdzie tego w Cieszynie.
He kosztują domki w Hermankach?
Można powiedzieć, że są tanie, ale to i tak dużo pieniędzy. Koszt
metra kwadratowego uzależniony jest u nas od wielkości działki
i od terminu zapłaty przez przyszłego właściciela. My cenę
określamy w dniu rozpoczęcia budowy i ta cena z upływem
czasu jest waloryzowana o koszt odsetek od kredytu. Dlatego
cena budynku waha się od 83 do 103 tys. DM za 180 m2 wraz
z działką.
A ile kosztuje dom, gdy zlecimy wybudowanie go „pod klucz"
firmie budowlanej?
W tej chwili trzeba liczyć te 7,5 min za metr kwadratowy, czyli
jak podaje minister. Dom 200 m 2 musi kosztować około 1,5 mld
zł. Wiadomo, można tę cenę obniżyć, gdy buduje rodzina, gdy
ma się kawałek lasu i drewno nic nie kosztuje, gdy stosuje się
najtańsze materiały. Ta średnia cena nie mówi nam nic o stan
dardzie. Bo wystarczy zastosować tak jak my stolarkę plas
tikową i już koszty znacząco rosną.
Słyszy się zarzuty, że nie budujecie dla ustroniaków, a dla ludzi
spoza terenu mających pieniądze, co nie rozwiązuje problemu
mieszkaniowego w Ustroniu.
W tej chwili na 10 sprzedanych budynków 2 kupili ustroniacy
a resztę ludzie ze Śląska. Jest spore zainteresowanie Polonii takimi
budynkami. My wychodzimy z założenia, że obojętne skąd jest
klient, to on tu będzie płacił podatki, tu będzie działał, a można
podejrzewać, iż mając pieniądze na taki domek, jest to człowiek
z inicjatywą. Widzę zaściankowość w mówieniu, że jeżeli ktoś jest
„nie z tela" to nie wolno mu się tu osiedlić. Z drugiej strony
wyrażający takie opinie, gdy mają jakieś działki, bardzo chętnie je
korzystnie sprzedają nie patrząc czy kupującym jest ktoś „z tela".
Rozmawiał: Wojsław Suchta

W Cieszynie działa od kwiet
nia Klub „Gazety Polskiej".

z SP6 w CieszyniePastwi
skach, Andrzej Łukasiak. Zna
my go również ze startów w bie
gach organizowanych w Ustro
niu.
*
*
I w województwie i w kraju
Cieszyn został okrzyknięty gmi
ną sukcesu. Jego gospodarze
brali udział w ogólnopolskich
konferencjach i mówili jak się to
robi.

Sześć tytułów mistrza Polski
wśród nauczycieli ma wuefista

W cieszyńskiej „Olzie" ma
ruszyć linia produkcyjna gumy

zatora Wisły jako uzdrowiska
i miejscowości wypoczynkowej.
*

Bobrówka, Olza i Młynówka
płynące w Cieszynie, to rze
kiścieki. Żadna z nich nie mie
ści się w żadnej klasie jakości.
*
Bez rozgłosu minęła 100 rocz
nica śmierci Bogumiła Hoffa,
(przypadała w lutym br.) wiś
lańskiego etnografa i populary
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Od listopada ub. r. dzieci
z Dębowca i Kostkowie uczą
się w nowej szkole. 250 min zł
na budowę przyznał Europej
ski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej.

*

do żucia. Jakiej? — Chyba
„Hollywood"...
*
*
Macierz Ziemi Cieszyńskiej
liczy ponad 1300 członków, któ
rzy należą do 18 kół w różnych
regionach kraju, m. in. w War
szawie, Olsztynie, Katowicach
i ... Istebnej.
*
Wkrótce nastąpi rozstrzyg
nięcie kolejnej edycji konkursu
„Cieszyn miastem kwiatów
i zieleni", organizowanego
przez TMO i UM.
(nik)

Urząd Miejski informuje, że poprzez Centrum Informacji Rynkowej
w Warszawie, otrzymaliśmy czerwcowy numer biuletynu ofert systemu
„PARTNER". Komputerowy Bank Ofert „PARTNER", pomaga w na
wiązaniu współpracy handlowej, kapitałowej i kooperacyjnej z pod
miotami zagranicznymi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
zapoznania się z zagranicznymi ofertami współpracy. Biuletyn ten
znajduje się w Urzędzie Miejskim — Wydział Finansowy (pokój nr 20).
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2/3.9.94 r.
W nocy dokonano włamania do
sklepu PSS ze sprzętem A G D przy
ul. Partyzantów. Przecięto pręt
zabezpieczający szybę i po jej wy
biciu sprawca wszedł do środka
skąd skradł magnetowid i kamerę
o łącznej wartości 35 min zł. Po
stępowanie wyjaśniające w toku.
2/3.9.94 r.
W nocy z parkingu przy pen
sjonacie Źródełko Zelaziste skra
dziono Poloneza własności miesz
kańca BielskaBiałej. 7 września
skradziony samochód odnaleźli
funkcjonariusze K P Ustroń w sta
nie nieuszkodzonym nad Wisłą
w okolicy Lipowca.
3.9.94 r.
O godz. 11.50 na ul. 3 Maja
kierująca Cinquecento najechała
na poprzedzającego Fiata 126.
Sprawczynię kolizji ukarano ma
ndatem karnym w wysokości 250
tys. zł.
3.9.94 r.
Między godz. 15.00—16.30 z par

Bolesław Micza prowadzący Punkt Filatelistyczny w Muzeum zajął się
konserwacją niedawno przywiezionych do Kuźni pras, z powodu małej
ilości zainteresowanych jego działalnością. Przypominamy, że Punkt
Filatelistyczny w Muzeum czynny jest w każdy wtorek od 9 do 16
i piątek od 9 do 14.
r

ft

Na ślubnym kobiercu stanęli:
1 września 1994 r.
Anna Jonek, Drogomyśl i Jarosław Głowinkowski, Ustroń
3 września 1994 r.
Monika Węglorz, Ustroń i Wiesław Śramkowski, Mogilno
Mariola Wałach, Ustroń i Mirosław Dyka, Orzesze
ćr *
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Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Maria Gaś, lat 80, ul. Kościelna 15
r

ćr

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu wraz z oddziałem
Zbiory Marii Skalickiej od 1 września br. wprowadzają wstęp bezpłatny
dla uczniów wszystkich ustrońskich szkół przybywających do Muzeum
w grupach zorganizowanych z nauczycielem. Decyzję tę podjęto
w uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty, Kultury i Rekreacji z powodu
dotychczasowej małej frekwencji uczniów w Muzeum. Oprócz zwiedza
nia wystaw istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnych
zarówno w Muzeum jak i w Oddziale w następujących tematach:
historia Ustronia, etnografia, gwara, różne dziedziny działalności
plastycznej lub inne tematy do uzgodnienia. Terminy lekcji muzealnej
należy ustalić co najmniej z 3dniowym wyprzedzeniem.

Ze zbiorów Muzeum

kingu przy Kolei Linowej na Cza
ntorię skradziono VW Golfa war
tości 380 min zł. Sprawcy nie
znani.
3.9.94 r.
Na ul. Daszyńskiego na wysoko
ści Banku Śląskiego na jezdnię
wtargnął pijany osobnik pod pra
widłowo jadącego Fiata 126. Pie
szy po obdukcji lekarskiej został
zwolniony do domu a jego sprawą
zajmie się kolegium. Samochód
został w tym wypadku lekko
uszkodzony.
4.9.94 r.
O godz. 11 na skrzyżowaniu ulic
Katowickiej i Cieszyńskiej doszło
do kolizji Skody i Fiata 126.
Sprawcy nie ustalono i w tym
przypadku o winie rozstrzygnie
kolegium.
5.9.94 r.
O godz. 7.30 ujawniono włamanie
do kiosku w ogródku na skrzyżo
waiu ulic Skoczowskiej z Lipo
wską. Sprawcy ściągnęli okienni
ce, rozbili szybę i po dostaniu się
do środka skradli papierosy, sło
dycze i gotówkę na łączną wartość
ok. 7 min zł.
4.9. — nałożono dwa mandaty
karne za parkowanie za znakiem
zakazu zatrzymywania.

1.9. — przeprowadzono rek on 
trolę ul. Polnej. Stwierdzono, że
wykonano wszystkie wcześniejsze
zalecenia porządkowe.
2.9. — interwencja w Lipowcu
w sprawie psów biegających bez
uwięzi. Właścicielom psów udzie
lono nagany, sprawdzono też
szczepienia biegających psów.
2.9. — po skardze interwenio
wano na targowisku miejskim,
gdzie obywatele Słowacji handlo
wali alkoholem. Przed przyby
ciem SM sprawcy zbiegli.
3.9. — wezwano na komendę
osoby rozwieszające plakaty poza
wyznaczonymi miejscami.

5.9. — kontrolowano
osiedla
mieszkaniowe SM „Zacisze".
Wnioski porządkowe przekazano
Wydziałowi Ochrony Środowiska
UM i władzom Spółdzielni.
6.9. — wezwano na komendę
SM osobę rozwieszającą pla
katy poza wyznaczonymi miejs
cami i udzielono pouczenia i na
gany.
7.9. — wraz z policją i wojskiem
poszukiwano na Zawodziu kobie
ty, która zaginęła dzień wcześniej
po wyjściu z pracy w jednym z do
mów wczasowych. O zaginięciu
poinformowała rodzina. Kobiety
nie odnaleziono.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia prosi swych członków
o udział w akcji „Sprzątanie Świata" w miejscach wybranych przez
organizatorów.
Klub Ekologiczny i Towarzystwo Rozwoju Turystyki sprzątać będą
Zawodzie. 16 września od godz. 16.30 — zbiórka przy dyrekcji
Uzdrowiska. 17 września od 9.00 — zbiórka przy hotelu „Muflon".

Ten okazały budynek ujęty na widokówce pochodzącej z po
cżątku naszego wieku to Hotel Kuracyjny. Obecnie w obiekcie
tym mieści się Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czantoria" oraz
hotel, restauracja i kawiarnia „Parkowa". Budynek powstał
w 1802 r. i jak pisze historyk Jan Zahradnik w opracowaniu
z okresu m i ę d z y w o j e n n e g o „była to pewnie w U s t r o n i u pierw

sza jednopiętrowa budowla z materiału twardego, obejmująca
na piętrze kilka pokoi mieszkalnych dla kuracjuszy z wyższych
sfer towarzyskich, na parterze łazienki i ubikacje dla zarządu
i służby. Kuracjuszy zwano tu goście kąpielowi. Roczna frek
wencja wykazywała cyfrę do trzystu i nawet więcej, co wtedy
była liczba bardzo poważna. Nikt też z tych szukających
poratowania zdrowia nie widział w sąsiedztwie huty wielko
piecowej z domem zdrojowym jakiejś ujemnej strony".
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Na początku sierpnia .Cen
tralną Informację i Recepcję
odwiedziła grupa francuskich
turystów, przedstawicieli or
ganizacji des Foyers Ruraux
de l' Ain. Do spotkania z
kierownictwem CliR doszło
z inicjatywy Andrzeja Pie
chockiego. Rozmawiano o or
ganizacji turystyki we Francji
i Polsce, a także wykorzys
taniu informatyki w informa
cji turystycznej. O krótką roz
mowę poprosiliśmy Martine
Morel, sekretarza organizacji.
Nie był to jej pierwszy po
byt w Polsce. Odwiedziła
nasz kraj już cztery lata temu
w ramach wymiany kultural
nej. Wzięła wówczas udział,
wraz z grupą folklorystyczną,
w Tygodniu Kultury Beskidz
kiej.
— Porównuję to, co pamiętam
sprzed czterech lat z tym, co
widzę obecnie i muszę powie
dzieć, że w wielu rzeczach na
stąpił wielki postęp. Nie widzę
zbyt wielu różnic między turys
tyką we Francji i Polsce. Reze
rwacja miejsc
funkcjonuje
u was prawie tak. samo jak
u nas. Mamy nieco ułatwioną
sprawę dzięki minitelowi, ale
myślę, że to wkrótce i tutaj
dotrze. Jesteśmy bardzo zado
woleni, że mogliśmy mieszkać
w prawdziwym domu górals
kim, a nie hotelu. To pozwala
lepiej poznać ludzi, kulturę pol
ską, jest bardziej rodzinne. We
dług nas turystyka powinna iść
właśnie w tym kierunku. Tak
jest we Francji. Turystyka
opiera się głównie na pokojach
gościnnych. Ma to też pomóc
rolnikom. Gdy rodzina decydu
je się na wynajmowanie pokoi,
zgłasza to do centrum turys
tycznego, działającego w każ
dym departamencie. Od państ
wa dostają pieniądze na polep
szenie warunków w wynajmo

wanych pokojach. Wysokość
tej pomocy zależy od tego ile
dany gospodarz potrzebuje na
przystosowanie pokoi do tego
celu. Decydując się na taką
działalność, muszą ją prowa
dzić przez co najmniej 10 lat
i przeznaczyć na nią najmniej
trzy pokoje. Turysta, który chce
zarezerwować pokój u takiego
gospodarza, musi tylko za

nie pokoi w takich miejscach
nie jest tańsze. To zależy od
komfortu. Ten rodzaj turystyki
ma na celu między innymi po
móc rolnikom, którym trudno
jest utrzymać się tylko z rolnic
twa. Wraz z usługami turys
tycznymi oferują także wyroby
rzemiosła ludowego, artystycz
nego.
M. Morel opowiedziała nam

Francuzom spodobał się Ustroń.

Fot. W. Suchta

dzwonić do centrum turystycz
nego. Tam wszystko jest zare
jestrowane
w
komputerze
i klient dostaje pełną informa
cję o zakwaterowaniu, a także
o okolicznych atrakcjach. Po
koje wynajmuje się zazwyczaj
na pełny tydzień, dwa albo trzy,
ale nie na pojedyncze dni. Cho
ciaż można także zarezerwo
wać miejsce na jedną noc, jeżeli
turyści jadą dalej. Są takie
schroniska, które stanowią ba
zę noclegową dla wędrujących
grup, na przykład wycieczek
konnych. Gdy ktoś urządza ta
ką wyprawę, w centrum infor
macyjnym zostaje powiado
miony gdzie znajdzie miejsce
dla siebie i konia. Wynajmowa

także o organizacji, w której
działa.
— Prowadzimy działalność ku
lturalną i sportową w miejs
cowościach, w których mieszka
nie więcej niż dwa tysiące ludzi.
Organizujemy tam różne im
prezy sportowe i kulturalne
przeznaczone zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Nie ma
żadnego limitu wiekowego.
Jest to działalność prorodzinna
i całkowiecie społeczna. Mimo,
że nie dostajemy za nią pienię
dzy, bardzo wiele osób nam
pomaga. Ważne jest to, że swo
ją działalnością obejmujemy
cale społeczeństwo tych ma
łych miasteczek, wsi. Przykła
dem jest choćby grupa, która

GOŚCIE W KURHOTELU
Na zakończenie sezonu letniego przytaczamy kilka fragmen
tów artykułów z gazet wychodzących w Cieszynie przed I wojną
światową, dotyczących ówczesnej działalności uzdrowiskowej
Ustronia:
„Latosi sezon kąpielowy rozpocznie się z dniem 24 czer
wca. Przyjęte będą tylko osoby, które na podstawie atestu
lekarskiego potrzebują takich kąpieli oraz najniezbędniejsze
osoby towarzyszące im. W myśl powiatowego Urzędu gos
podarczego w Bielsku (...) powinni goście kąpielowi, zamiesz
kali stale na Śląsku Wschodnim lub w Mor. Ostrawie już przed
miesiącem zgłosić w gminnym Urzędzie gospodarczym w Ustro
niu termin swego przybycia i ilość osób i oddać certyfikat
odmeldowania miejsca swego stałego zamieszkania oraz prawo
do przyznania kart żywnościowych, na które atoli z różnych
przyczyn nie zawsze otrzyma się odnośne artykuły żywności.

4 Gazeta Ustrońska

przyjechała do Ustronia. Jest
wśród nas 11 — letnia dziew
czynka i osoby sześćdziesięcio
kilkuletnie. Nasza organizacja
jest jedyną tego typu działającą
w tych miejsowościach. Na
szym celem jest nakłonienie lu
dzi aby zostawali na wsi, a nie
uciekali do miasta. Chcemy,
jak najbardziej uatrakcyjnić
życie na wsi. Sprawić aby mie
szkańcy się nawzajem pozna
wali, zaprzyjaźniali, pomagali
sobie.
Organizacja Martine zajmuje
się także osobami bezrobot
nymi.
— Działają tzw. Zielone Bry
gady. Pomagają głównie lu
dziom, którzy od dłuższego
czasu nie mają pracy i nie do
stają już pieniędzy od państwa,
a poza tym trudno im powrócić
do pracy ze względów psychicz
nych. Organizacja zapewnia im
pracę w połowie wymiaru go
dzin. Zajmują się pracami pub
licznymi, jak czyszczenie dróg,
rzek, lasów. Są to prace o cha
rakterze ekologicznym. Stąd
ich nazwa — Zielone Brygady.
Merostwa poprzez organizację
proszą ich o wykonanie danych
robót i dają odpowiedni wykaz.
Płaci im organizacja, która
zdobywa pieniądze z departa
mentu. Każdy z ,,brygadzis
tów" dostaje kontrakt na rok.
Później pomaga w powrocie na
normalny rynek pracy. Celem
działalności Zielonych Brygad
jest właśnie uświadomienie tym
ludziom, że nadal są zdolni do
normalnej pracy i życia.
Na koniec Martine podzieliła
się z nami swoimi wrażeniami
z Ustronia.
— Uważam, że miasto ma pe
wien urok i czar, który powi
nien być właściwie wykorzys
tany. Na pewno bardzo przyje
mnie się tutaj żyje.
Magda Dobranowska

Utrzymanie gości kąpielowych (stołowanie) następuje w kur
hotelu."
„W całym tegorocznym sezonie (1913r.) zgłosiło się w Ustroniu
częściowo na kuracyę, częściowo na świeże powietrze (...) 334
osoby, a między niemi znakomite osobistości z Wiednia,
z Niemiec i innych miejscowości."
„... Romantyczny krajobraz ustroński ściąga ponadto w dni
świąteczne wycieczkowców i turystów z różnych okolic. Dzier
żawca hotelu kuracyjnego (traktyrnia) p. Benedykt z Cieszyna
starać się będzie o wszelkie wygody dla przybywających wycie
czkowców jak i kuracyuszów, a mianowicie o wygodne pomiesz
kanie jak i o dobrą i smaczną kuchnię."

SPROSTOWANIE
W GU nr 36/94 w artykule „Pierwszy dzwonek" napisaliśmy,
że uroczysta inauguracja roku szkolnego miała miejsce w SP1.
Tymczasem rok szkolny otwierano z udziałem władz Ustronia
w Szkole Podstawowej nr 2. Za pomyłkę przepraszamy.

17—18 WRZEŚNIA
W USTRONIU
SPRZĄTANIE ŚWIATA
 POLSKA 

1. zbierz grupę swoich przyjaciół
2. zadzwoń do organizatorów
3. ustał z organizatorami miejsce,
dzień i godz. sprzątania i miejsce
odstawienia śmieci
4. pobierz od organizatorów
worki na śmieci oraz ankietę
5. oddaj ankietę organizatorom
Organizatorzy nie zabezpieczają
rękawic. Szefów zorganizowa
nych grup prosimy o zabranie ze
sobę apteczki.

Miejsca zbierania śmieci muszą
być uzgodnione z Komitetem Or
ganizacyjnym, by uniknąć sytua
cji, by ten sam teren był sprzątany
przez kilka grup.
Drugim powodem, to ustalenie
miejsca odstawienia worków ze
śmieciami.

Zbieramy te śmieci, które będzie
można przenieść w worku do wy
znaczonego punktu. Jeśli spotka
cie Państwo duże wysypisko śmie
ci lub duże ciężkie przedmioty, to
prosimy o zapisanie w ankiecie
miejsca i ilości śmieci.
W miarę możliwości prosimy o se
lekcję śmieci na surowce wtórne,
które zbieramy w Ustroniu.
Osoby niezorganizowane prosimy
o zbieranie śmieci na dróżkach,

Ilość śmieci co roku gwałtownie wzrasta. Widzimy to na
każdym kroku, w d o m u , na ulicy, w lasach...
W tym roku, w sezonie letnim m o ż n a to było szczególnie
zauważyć.
Pojawia się na naszym rynku coraz więcej ładnych opako
wań. Szczególnie utrapieniem stają się w Ustroniu butelki
plastikowe o dużej objętości. Wystarczy parę butelek i kosz
jest pełny. Pół biedy, gdy śmieci trafiają d o kosza lub obok
kosza. Niepokojącym zjawiskiem jest wyrzucanie śmieci
w lasach, na polach, szlakach spacerowch i turystycznych.
T o zjawisko nie dotyczy tylko Ustronia.
J a k co roku, na wiosnę Ustroń został posprzątany. Zlik
widowano większość dzikich wysypisk, p o s p r z ą t a n o szlaki
turystyczne i spacerowe, potoki. Sprzątali rolnicy n a
zlecenie Urzędu Miejskiego jak i młodzież w czynach
społecznych.
Powstały też nowe dzikie wysypiska. Możemy znaleźć
śmieci w potokach, rowach przydrożnych, jarach, na tere
nach będących własnością skarbu państwa, w lasach itd.
Nadarzyła się szczególna okazja w dniach 17—18 września
1994 r. z inicjatywy organizacji „Oczyścić Australię" we
współpracy z Programem Ochrony Środowiska Natural
nego N a r o d ó w Zjednoczonych ( U N E P ) , zorganizowano
Światowy Dzień Sprzątania. W tamtym roku w p o d o b n e j
kampanii uczestniczyło 80 krajów. W tym roku włącza się
d o tej akcji Polska. K o o r d y n a t o r e m kampanii jest K r a j o w e
C e n t r u m Ekologiczne. N a terenie Ustronia powstał K o m i 
tet Organizacyjny (szczegóły obok). N a dzień dzisiejszy,
chęć sprzątania zgłosiły prawie wszystkie stowarzyszenia
i organizacje działające w Ustroniu. Zgłaszają się również
pojedyncze osoby. P o rozpoczęciu roku szkolnego zgłaszą
się na pewno szkoły. K a m p a n i a sprzątania odbędzie się
w całej Polsce. W jednych gminach będzie więcej sprzątają
cych w innych mniej.
Organizatorzy liczą przede wszystkim na posprzątanie tych
miejsc, które są na uboczu, rzadko odwiedzane, a jednak
zaśmiecane pojedynczymi papierami, puszkami...
Dlatego proszę się nie krępować. Przeznaczcie parę godzin
w sobotę czy w niedzielę i wyruszcie w teren. Pobierzcie
j e d n a k worek na śmieci od organizatorów i ustalcie, gdzie
będziecie sprzątać i gdzie zostawicie worek, by Wasza
praca nie poszła na marne.

w rowach przydrożnych i rowach

melioracyjnych.

Każda zorganizowana grupa
otrzymuje ankietę do wypełnie
nia. Na jej podstawie wykona się
ankietę zbiorczą dla Ustronia,
którą prześle się do Krajowego
Centrum Edukacji Ekologicznej.

Fot. W. Suchta

W kampanii oczywiście mogą
wziąć również osoby niezrze
szone. W tym celu fakt ten
prosimy zgłosić w Urzędzie
Miejskim w Ustroniu lub
w TrosEko w podanych ter
minach, w celu pobrania wor
ków i ustalenia miejsca pozos
tawienia worków ze śmieciami
pochodzącymi z akcji sprząta
nia oraz pobrania ankiet
Na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta będą wywieszone pla
katy informacyjne o kampanii.

KOMITET ORGANIZACYJNY
KAMPANII
.SPRZĄTANIE ŚWIATA" — POLSKA"
Przewodniczący Komitetu
Zca Burmistrza mgr inż. Tadeusz Duda
Sprawy organizacyjne i techniczne
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr Jan Sztefek

Fot. W. Suchta

Członkowie
Zygmunt Białas, Ryszard Dankiewicz, Aleksander Dorda,
Danuta Koenig, Jerzy Kosiński, Leon Mijał, Stanisław Nie
mczyk, Wojsław Suchta

MYŚL GLOBALNIE  DZIAŁAJ LOKALNIE
W1993 roku organizacja „Oczyścić Australię" we współpracy z Pro
gramem Ochrony Środowiska Naturalnego Narodów Zjednoczonych
(UNEP), zorganizowały wspólnie Światowy Dzień Sprzątania, mający na
celu zwrócenie uwagi świata na różnorodność problemów ochrony środo
wiska, a także na ważną rolę, jaką ma do spełnienia każdy z nas.
Co to znaczy „sprzątać świat"?
Idea „sprzątania" jet bardzo prosta, bezpo
średnio poprawia jakość życia w naszym oto
czeniu. Polega ona na tym, że grupy ochot
ników wspólnie sprzątają wyznaczony teren ze
śmieci i odpadów. Wybieramy takie miejsca
publiczne, w których zwykle gromadzi się
wiele ludzi, jak np. parki, skwery, okoliczny
las, ulice, drogi publiczne, plaże, kąpieliska,
tereny szkolne, przyszpitalne itp. Zebrane
śmieci winny być następnie wywiezione — czę
ściowo na wyznaczone do tego wysypiska
śmieci, częściowo zaś, do dalszej przeróbki
(recycling).
Sprzątanie takie łatwo jest zorganizować
i może stać się ono dobrą zabawą. Gdy akcje
takie podejmują wspólnie lokalne społeczności
i uczestniczą w nich ludzie młodzi i starsi,
budzi się w nich chęć wspólnego działania i emocjonalnie wyczuwają cel
swej pracy, rozumiejąc także jej racjonalne przesłanki.
Śmieci są problemem w każdym zakątku świata.
Akcja „Sprzątanie świata" przekracza granice państw i ideologii,
gromadząc ludzi wokół wspólnej sprawy.
Akcja „Sprzątanie świata" integruje rządy poszczególnych krajów,
ludzi interesu, przemysłowców oraz grupy obywateli, ale przede wszyst
kim skupia pojedynczych ludzi dobrej woli, którzy demonstrują jak
można można w sposób prosty i przyjemny aktywnie chronić nasze
środowisko i jak może się to stać częścią naszego pozytywnego myślenia,
codziennego życia, a w rezultacie prowadzić do utrwalania nawyku
dbałości o otoczenie.
„Sprzątanie świata" nie jest pomyślane jako jednodniowa i jedno
Okazuje się, że wystarczy tylko jeden człowiek... Czasem jedna
osoba może spowodować zmianę. Tak stało się w roku 1986, kiedy
to łan Kiernan, australijski przedsiębiorca budowlany i żeglarz,
bral udział w regatach dookoła świata i podczas rejsu uderzyła go
ilość śmieci pływających w oceanach. Po powrocie do Sydney
Kiernan zdecydował uczynić coś dla rozwiązania tego problemu
i postanowił zacząć od własnego podwórka, czyli od zatoki
Sydney. Zorganizował komitet składający się z przyjaciół i zwo
lenników i wspólnie przeprowadzili sprzątanie zatoki. W niedzielę
8 stycznia 1989 roku zgłosiło się 40 000 ludzi i oczyściło brzegi
i plaże zatoki Sydney. Usunięto przeszło 5000 ton śmieci.

razowa akcja. Celem jej jest pomoc w wyrabianiu pewnych stałych
postaw i zachowań, które w przeszłości powinny stać się sposobem
naszego życia i proekologicznych reguł tzn., takich, których prze
strzeganie pozwoli nam przetrwać.
W tym roku akcja „Sprzątanie świata" planowana jest na 17—18
września. W miastach, miasteczkach i wsiach
na całym świecie mężczyźni, kobiety i dzieci
wezmą udział w wielkiej akcji, która w efekcie
poprawi zdrowotne warunki naszego życia
i wygląd naszego otoczenia.
Wielkie sprzątanie na całym świecie powin
no przyciągać uwagę zagranicznych mass me
diów, gdyż przewiduje się, że w ciągu tylko
dwóch dni wezmą w nim udział setki zbioro
wości w wysoko rozwiniętych i rozwijających
się krajach świata. Ludzie powinni nauczyć się
w prosty sposób zmieniać swoje otoczenie, jak
oczyścić świat.
CELE AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA"
SĄ NASTĘPUJĄCE:
zgromadzenie ludzi ze wszystkich zakątków
Rvs K Kubala
świata wokół prostej metody poprawienia
stanu ich środowiska naturalnego;
podzielenie się informacjami i praktycznym dośwadczeniem, zdoby
tym przez organizację „Oczyścić Australię" z wszystkimi innymi
narodami i środowiskamu;
wzbudzenie zainteresowania zagranicznych mass mediów akcjami
sprzątania środowiska, zwracając w ten sposób uwagę rządów,
środowisk przemysłowych i władz lokalnych na problemy ochrony
środowiska, a zwłaszcza ograniczania ilości odpadów, ich prze
twarzania oraz zarządzania ochroną środowiska.

Fot. W. Suchta

wrzesicA 1 9 9 4

5 września w Oddziale M u 
zeum „Zbiory M a r i i . Skalic
kiej", odbyło się spotkanie po
święcone dwudziestej rocznicy
śmierci Pawła Stellera. Głów

nym gościem spotkania a za
razem prelegentką była Maria
Skalicka, która opowiedziała
o życiu Pawła Stellera. P o pre
lekcji wywiązała się ciekawa
dyskusja na temat sztuki.
W ś r ó d gości był Kazimierz
H a n u s , burmistrz Ustronia.
N a spotkanie przybyli rów
nież
państwo
Oszeldowie
z Cieszyna oraz Władysław
Żydlik — śpiewak operowy ze
Szczecina, któremu poświęci
my osobne spotkanie 7 listo
p a d a . Miły nastrój można za
wdzięczyć samym przybyłym
n a spotkanie gościom. Pragnę
także poinformować wszyst
kich zainteresowanych, że na
stępne spotkanie Klubu Pro
pozycji poświęcone będzie
Kazimierzowi Józefowi Węg
rzynowi — poecie, który
przedstawi nowy tomik wier
szy pt: „Zielona P a r a f i a " .
Wieczorek odbędzie się 3 paź
dziernika, j a k zwykle o godz

Fot. W. Suchta

Po raz drugi Przemek Chybiorz, Zbyszek Dutkiewicz, Marek Guzow
ski, Zbyszek Winter i Mateusz Werpachowski zorganizowali II Otwarte
Mistrzostwa Ustronia w Koszykówce na Asfalcie. Do rywalizacji
zaprosili wszystkich, którzy chcą grać w koszykówkę. Uroczyście
turniej otworzył zastępca burmistrza Tadeusz Duda. Wystartowały 22
drużyny w trzech kategoriach: niskich, wysokich i oldboyów. Or
ganizatorzy są uczniami szkół średnich, a pomagała im Grażyna
Winiarska z Wydziału Kultury UM.
Do profesjonalnego zorganizowania turnieju przygotowano się już
miesiąc wcześniej. Pomagali rodzice i przyjaciele. W sumie udało się
zebrać nagród za 15 min. zł. Ponadto sklep Maruś wystawił swe stoisko.
Przychodząc na boisko przy LO widzowie mogli się czuć tak jak na
meczach NBA. Była też opieka medyczna — Grażyna Piątek, Urszula
Siwiec i Walter Piątek bezpłatnie czuwali nad zdrowiem zawodników.
Przytaszczony z domu sprzęt muzyczny pozwalał wypełnić widzom czas

17.00 w Zbiorach Marii Skali
ckiej. Wszystkich serdecznie
zapraszam.
Iwona DzierżewiczWikarek

W prezentowanych zbiorach
pani Marii Skalickiej w Od
dziale Muzeum na Brzegach
wyeksponowano prace „Pol
skiego Diirera" jakim był uro
dzony w Ustroniu 23 stycznia
1895r. Paweł Steller. Z m a r ł
przed 20 laty w 1974r.
Był synem kotlarza z ustro
ńskiej Kuźni Antoniego i He
leny z Gorgoszów. Wspo
mnienia dotyczące przemysłu
hutniczego, Kuźni w Ustro
niu, jak i piękno otaczających
Ustroń Beskidów, w sposób
szczególny zaznaczyły się w je
go twórczości.
Artysta w sposób bardzo eks
presyjny potrafił przedstawić
ciężką pracę ludu śląskiego,

j e g o zwyczaje i upodobania.
Oddzielnym ulubionym tema
tem było studium charakte
rów ludzkich, uchwycone bar
d z o wyraziście w portretach.
Portretował dostojników pań
stwa, poetów i pisarzy, ale
najpiękniejsze jego drzewory
ty poświęcone są ludziom pro
stym — owczarzom, gaździn
k o m . D o lat dziecinnych cią
gle powracał w swej twórczo
ści urzeczony legendami, po
daniami ludowymi, pięknem
starych drewnianych
chat
i kościołów, które przedsta
wiał b a r d z o realistycznie i eks
presyjnie. Jest to niejednokro
tnie d o k u m e n t a c j a krajobra
zu i folkloru, który przeminął
bezpowrotnie. W pejzaż pol
skiej ziemi Paweł Steller wpi
sał całe swoje życie, m a l u j ą c
setki akwarel, rysunków oraz
w y k o n u j ą c 193 drzeworytów,
których część zaledwie posia
d a Muzeum w Ustroniu.

drużyny: Dream Team III, Koper, Tajfuny, Pastwiska Pacers, Amigos,
Pikantne Betony, Betony, No Name, Słowiki, Śrubki, Exspress Boys,
Kończyce Bulls, Atomy, Jorge, F. Hindenburg. W finale Słowiki
w składzie Marcin Cholewa, Rafał Rogacz, Dawid Dziedzic i Marek
Zgoda wygrały z 54:47 z Tajfunami w składzie: Krzysztof Kohut,
Zbigniew Gogółka, Piotr Tomczyk, Bartłomiej Waszek i Marcin
Cieślar. Najskuteczniejszy w meczu finałowym, K. Kohut zdobył 24 pkt.
Zwycięzcy otrzymali puchar ufundowany przez UM oraz nagrodę
główną Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej — profesjonalną
piłkę do koszykówki i stroje koszykarskie, które wręczyła im naczelnik
Wydziału Kultury UM Danuta Koenig.
Rywalizowano też indywidualnie. W konkursie rzutów za 3 punkty
najlepszy był K. Kohut z 4 trafieniami na 6 rzutów. Natomiast
najefektowniej wkładał piłkę do kosza Marek Guzowski.
Rozdano wiele nagród takich jak obiady w restauracjach, słodycze
koszulki, sprzęt sportowy, które ufundowali: Apteka „Galena" Sko
czów, Azbud, BarMan, Bar Mix, Basen Kąpielowy w Ustroniu, D&D,
Delicje, Abramowicz Ardo, Fotoland, Inwestbud, Kubala, Maruś,
Optyk Winter, Sklep Olimpie Cieszyn, Olza, Ośrodek Medycyny
Prewencyjnej, Promot Skoczów, Luber&Musioł, Ustronianka, Związek
Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, Pizzeria Włoska, ZibiHit oraz Zegar
mistrzostwo TikTakOn.
Zorganizowany przez ustrońską młodzież turniej koszykówki był
największym jaki odbył się w ostatnich latach na Śląsku Cieszyńskim.
Młodzi ludzie udowodnili, że potrafią przygotować imprezę, z której
widzowie i uczestnicy wychodzą zadowoleni. Za rok zapowiadają
podobną imprezę i wierzą, że wszyscy, którzy potrafią „wsadzić" piłkę
do kosza, się na niej zjawią.

między meczami. Organizatorzy pomyśleli o wszystkim i nawet deszczo

wa pogoda nie zakłócała rytmu rozgrywek — zabezpieczano wtedy
boisko sporą płachtą foliową.
Mimo niesprzyjającej pogody całemu turniejowi towarzyszyła wierna
publiczność, głównie znajomi drużyn. Grano systemem pucharowym.
W kategorii niskich zwyciężyły Skaczące Liliputy pokonując 9:8 Syfony.
Najskuteczniejszy Łukasz Bujok zdobył 5 pkt. W kategorii „oldboyów"
walczyli Kosiarze, Drink Team 33 1/2, Blaszane Motylki i Ciernie, które
okazały się najlepsze pokonując Blaszane Motylki 35:25. Najskutecz
niejszy Rafał Domajer zdobył 27 pkt. W turnieju głównym wystąpiły

Przez cały turniej dbano o asfaltową płytę.
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Fot. W. Suchta
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Od 1 października br. CIUCHO
LAND sprzedaje w nowym skle
pie — dawiej bar „Kameralna".
Sprzedam
tanio zamrażarkę
„Mors". Tel. 3752.
Biuro

Turystyczne
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DYŻURY APTEK

Karol Kubala maluje na ścianie Oddziału Muzeum reklamę wg
własnego pomysłu.
Fot. W. Suchta

Wystawy:

PODZIĘKOWANIE
Towarzystwo K o n t a k t ó w Zagranicznych w Ustroniu bardzo
serdecznie d z i ę k u j e t y m Wszystkim, którzy przyczynili się d o
godnego przyjęcia 150 G o ś c i z naszych miast partnerskich,
uczestniczących w uroczystościach d o ż y n k o w y c h , a w szczegól
ności Nauczycielskiej E s t r a d z i e L u d o w e j „Czantoria" n a czele
z jej prezesem Danielem Łabuz o r a z kierownikiem artystycznym
i dyrygentem Marianem Żyłą.
Członkowie Zespołu w r a z z P a ń s t w e m U . i H . Rakowskimi
przyjmowali G o ś c i w swoich d o m a c h .
T o w a r z y s t w o d z i ę k u j e również b a r d z o g o r ą c o P a ń s t w u
Urszuli, Henrykowi i Piotrowi Rakowskim, Andrzejom Więcław
k o w i — „ A W E X " , Wiesławowi G a d z i a c k i e m u — „ J A W O R E X "
(Wisła), Andrzejowi Piechockiemu i Henrykowi Frąckowiakowi
za p o m o c rzeczową i o r g a n i z a c y j n ą .

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, teł. 2996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wystawa Grupy Ustrońskich Twórców „BRZ3MY"
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00. W niedzielę po
uprzednim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, teł. 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.

llflllillHH

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

Galeria Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy"
— wystawa stała CIR — Rynek 7

Sprzątanie Świata — Polska
17—18.9.94
sobota—niedziela

Sprzątanie Ustronia, szczegóły w odrębnych afi
szach i Gazecie Ustrońskiej

Sport

PODZIĘKOWANIE

17.9.1994 r.
sobota

Mecz piłki nożnej o mistrzowstwo Ligi Okręgowej:
KUŹNIA — CHYBIE
9.30 — trampkarze
11.00 —juniorzy

25.9.1994 r.
niedziela
6.00—18.00

3. RAJD ROWERÓW GÓRSKICH (MTB) DOOKO
ŁA DOLINY WISŁY W USTRONIU
2 edycja: „Tylko dla tytanów, gigantów, herosów
o tytuł „CZŁOWIEKA Z TYTANU '94".
Trasa: Ustroń, Czantoria, Barania Góra, Równica,
Ustroń. Start i meta k/basenu kąpielowego,

Dyrekcja Przedszkola n r 2 w U s t r o n i u serdecznie dziękuje
Michałowi Jurczokowi za n i e u s t a n n ą p o m o c .

U W A G A ! D o m y w c z a s o w e , h o t e l e itp.: a f i s z e — programy
imprez odbierać m o ż n a b e z p ł a t n i e w C e n t r a l n e j Informacji
i Recepcji — R y n e k 7

Fot. W. Suchta
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W związku z wyborami członków Kolegium d/s Wy
kroczeń oraz ławników Sądu Rejonowego Zarząd Miasta
i n f o r m u j e , że d o d n i a 7.10.94 r. p r z y j m u j e zgłoszenia
k a n d y d a t ó w ( p o k ó j n r 2 7 , I I p . U M — tel. 2 4  1 5 ) . T r y b
zgłaszania regulują przepisy o p u b l i k o w a n e w Zarządze
n i u P r e z y d e n t a R P z d n i a 3 . 7 . 1 9 9 4 r. ( M P n r 2 6 p o z . 2 0 2 )
dot. Kolegium d/s W y k r o c z e ń oraz jednolity tekst ustawy
— P r a w o o u s t r o j u S ą d ó w P o w s z e c h n y c h z d n i a 30.9.93 r.
Dz. U. N r 7 — dot. ławników.

RAP0RT(8)
Ciąg dalszy raportu Rady Miejskiej kadencji 199094.
VII. Oświata
L P r z e d s z k o l a ( 7 placówek) zostały przejęte przez miasto od
stycznia 1991 r. Do maja obsługiwane były na podstawie umowy
przez MZEAS, a od czerwca 1991 r. do pracy w Urzędzie
Miejskim przyjęto dwóch pracowników (Wydział Finansowy),
którzy obsługują placówki przedszkolne w zakresie spraw
finansowych. Do roku 1993 wszystkie przedszkola funkcjono
wały jako zakład budżetowy pn. „Przódszkoła".
W roku 1992 przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska
dyrektorów we wszystkich placówkach. W niektórych placów
kach przeprowadzona została reorganizacja, co pociągnęło za
sobą redukcję zatrudnienia. Zatrudnienie pracowników kształ
tuje się na poziomie minimum dla zapewnienia sprawnego
funkcjonowania placówki i bezpieczeństwa dzieci. Wykorzys
tanie miejsc w placówkach wahało się w granicach 102106%.
Przedszkola położone w centrum miasta były zawsze przeciążo
ne, zaś w przedszkolach znajdujących się na obrzeżach miasta
nie wszystkie miejsca były wykorzystane. Żadna placówka nie
uległa likwidacji. W szkołach zostały zlikwidowane zerówki,
wszystkie dzieci zostały przejęte przez przedszkola. Na budżet
placówek składały się: dotacje z budżetu, opłaty rodziców
(żywienie oraz od IX '93 za godziny wychowawcze ponad
program minimum), opłaty personelu za żywienie (100% od
marca '93).
Plany finansowe poszczególnych placówek opracowywane
były na podstawie projektów przedłożonych przez dyrektorów
przedszkoli. Z dotacji pokrywane były koszty związane z utrzy
maniem obiektów, eksploatacją, remontami bieżącymi i kapita
lnymi oraz płace pracowników. Z opłat rodziców finansowany
był wsad do kotła, koszty związane z przygotowaniem posił

JYNDRYSIE

Ponadto przeprowadzono m. in. następujące remonty: malowa
nie pomieszczeń, konserwacja i malowanie ogrodzenia, sadzenie
drzew i krzewów, montaż filtrów wodnych, konserwacja i na
prawa dachu, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg,
remont kuchni, osuszenie budynków.

NIE STAREJ SIE!

Jeszcze w środę po wieczerzy przyleciała do mnie staro Śliwkula
z gazetom w gorści igodo: Stecko, albo jo je tako gupio, albo z tej
Ustróńskij zrobiła sie tako móndro gazeta, bo za nic ni mogym
pojóńć, czymu kajje pisane o sprzątaniu świata sóm na zdjyńciu
kómbatanty i po co óne tam sóm.
Jo do nij: nale Śliwkulo, sómście światowo Baba, jeździcie po tym
drugim obszorze płatniczym i poza czeskimi koninami znocie
jeszcze inne pinióndze. Slyszałach, ze mocie snoci moc na
szporowanych dularków na koncie w banku, a tu takij prostej
rzeczy jak „drót kolczasty" nie rozumicie.
Tóż tymu światowymu sprzątaniu patronuje Światowy Zwiónzek
Wojoków i oni oddajóm hónory, tym wszyckim, co znóndóm
kapkę czasu i chynci i pójdóm zbiyrać śmieci. Jo też idym ze
starym. Wy też weźcie swojigo i tego miglanca wnuka Ludwe
i pospołu wysprzątómy Gościradowiec. A po robocie zóndymy pod
Rotuz i zameldujymy: panowie Oficyry Stecka i Śliwkula z rodzi
nami meldujóm posłusznie, że Gościradowiec czysty. Mómy tu
dwa miechy szklónek po pocieszy cielce, trzy piksle kartonów po
sokach, stary lawór, opóne od traktora i drótowany gliniany
pónclok, kierego zaniesymy zaroz do muzeum do kolekcyji.
A potym, po tak fajnie spełnionym obowiązku bydzie dziepro
szmakować piwko we Wrzosie.
Na Stecko majóm recht, ani kwili nima sie co zastanowiać,
zrobiymy tak jak prawicie. Dziynkujym wóm pieknie, że tak
szumnieście to wyjaśnili starej babie. A pozdrówcie mi Jyndrysa
jak z nim bydziecie.
Widzisz kochany Jyndrysku ni mosz sie co naprzód starać,
światowe sprzątani

ków. Od września 1993 roku rodzice podpisują z dyrektorami
przedszkoli umowy cywilnoprawne, w których określają rodzaj
usług tzn. ilość posiłków i czas opieki nad dzieckiem. Opieka
nad dzieckiem wykraczająca poza program minimum (tj.
5 godz. dziennie) jest również finansowana przez rodziców (7
godz. dziennie — 60 tys. miesięcznie, 9 godz. dziennie —120 tys.
zł miesięcznie). Koszty związane z wsadem do kotła skal
kulowane były przez poszczególne placówki, na koniec 1993 r.
utrzymywały się na poziomie 10 tys. zł dziennie. Do tej kwoty
doliczane są koszty związane z przygotowaniem posiłków i do
września 1993 roku była to jednolita kwota w wysokości 100 tys.
zł miesięcznie, od września kwota została rozbita na koszty
przygotowania śniadania — 30 tys. zł miesięcznie, obiad — 50
tys. zł miesięcznie, podwieczorek — 20 tys. zł miesięcznie.
Ponadto przedszkola wspierane były finansowo przez spon
sorów, zakłady opiekuńcze oraz Komitety Rodzicielskie.
Oszczędna gospodarka budżetem pozwoliła na prawidłowe
funkcjonowanie przedszkoli. Na przestrzeni lat 19911993 we
wszystkich placówkach przeprowadzono remonty kapitalne
i bieżące m. in. została wprowadzona zmiana ogrzewania
z paliwa stałego na gazowe. Placówki opalane piecami zmieniły
system grzewczy na centralny. Tylko w P3 (Polana) obiekt
ogrzewany jest nadal piecami. We wszystkich placówkach
dokonano przeglądu i naprawy instalacji gazowej, elektrycznej,
odgromowej, wodnokanalizacyjnej, sprzętu p. poż. Doprowa
dzono wodę miejską do P4 (Hermanice), podłączone do
kolektora Pl. P7 (Manhatan) od 1992 r. posiada własną
kotłownię.

w Ustroniu na pewno

wyndzie!

Stecka ze Zowodzio
Wyjaśnienia Stecki są logiczne choć nie do końca prawdziwe.
Fakt, iż salutujący kombatanci znaleźli się we wkładce „Sprzą
tanie Świata" zaś na str 3 w GU 36/94 pod zdjęciem smreczków
jest opis uroczystości pod pomnikiem, wynika z błędu w mon
tażu. Po prostu zdjęcia zostały zamienione. Zainteresowane
osoby i czytelników przepraszamy.

Fot. W. Suchta

Starsi mieszkańcy pamiętają jak piękny był widok pstrągów,
które wśród kolorowych liści w blasku jesiennego słońca
przecinały wodę płynąc Bładniczką na tarło.
Rolnictwo wtedy było tradycyjne —hodowla i różne uprawy.
Przyszedł jednak okres polityki rolnictwa wysokoprodukcyj
nego. Rozpoczął się szybki rozwój głównie w wysokim nawoże
niu nawozami mineralnymi i specjalizacją. Dotacje spowodo
wały, iż nawet łąki na szczytach gór nie oparły się tej penetracji.
Pierwszym negatywnym tego objawem było wyginięcie raków.
Wpływ wysokiego nawożenia mineralnego na strukturę gleby
t r u d n o określić. Brak odpowiednich p o m i a r ó w nie pozwala na

podanie wzrostu przenawożenia wody w potokach i rzece oraz
wpływu na zubożenie w wodę. Obserwując zmiany jakie za
chodzą w ich korytach, można określić negatywne tego skutki.
Rolnictwo w górach musi się rządzić specyficznymi prawami.
Praca jest ciężka, nie przynosząca wystarczających dochodów.
Rolnik w górach jest ściśle uzależniony od przyrody. Jej
zachwianie wpływa na jego byt. Bardzo pomocna byłaby
publikacja badań.
(RK)

7

Gazeta Ustrońska

Roztomili ustróniocy!
— Najwięcej chętnych do gry
było w czerwcu i lipcu. Wtedy
trudno było wejść na kort
— mówią prowadzący w tym
sezonie korty Kuźni Ustroń.
Może dlatego turnieje rozgry
wane pod koniec wakacji nie
cieszyły się takim powodze
niem jak te na początku.
3 września w turnieju deb
lowym wystartowało 16 zawo
dników, a walczono o puchar
firmy Utex. Pary deblowe lo
sowano i nie zawsze zawod
nicy byli ze sobą zgrani. Mimo
to walczono do ostaniej piłki
w czym najlepsi okazali się
Piotr Przybyła i Leszek Piłat
wyprzedzając Romana Króla
i Mariana Nowaka.
Następny, ostatni w tym ro
ku, turniej rozegrany zostanie
2425 września na kortach
Kuźni Ustroń.

18 września o godz. 10.00 na
stąpi start do Marszobiegu
z Ustronia Polany na Czan
torię. Organizuje go Towarzy
stwo
Wspierania
Starań
o Przyznanie Organizacji Zi
mowych Igrzysk Olimpijskich
w 2006 roku w Rzeczypospoli
tej Polskiej. Zawodnicy po
wbiegnięciu na Czantorię mają
wziąć udział w akcji „Clean up
the World", a konkretnie
w sprzątaniu zboczy Czantorii.
Marszobieg jest imprezą otwa
rtą i mogą w nim startować
zarówno członkowie klubów
jak i niezrzeszeni. Biegacze za
powiadają, że ich udziałem bę
dzie spora podać czystej Czan
torii i nie przeszkodzi im w tym
wysiłek podczas biegu na
szczyt. Organizatorzy chcą
z Marszobiegu uczynić cyklicz
ną coroczną imprezę.

Aby uchronić boisko przed wodą organizatorzy turnieju koszykówki na
asfalcie, gdy tylko zaczynał siąpić deszcz, rozciągali nad placem gry
płachtę foliową.
Fot. W. Suchta
POZIOMO: 1) nie z każdej chleb 4) z krzywą wieżą 6) upięty
na głowie 8) baiwan morski 9) na pięciolinii 10) wyparł dropsy
11) niezbędne w szybowcu 12) we flocie wojennej 13) niebez
pieczny na drodze 14) Rzym dla Włochów 15) sposób płacenia
należności 16) miasto w woj. bydgoskim 17) tabletka na ból
gardła 18) duża papuga 19) nie chce znosić złotych jaj 20) broń
żmiji
PIONOWO: 1) instrument strunowy 2) przegroda na wodo
spadzie 3) przyjęcie, prywatka 4) kocha swój kraj 5) estrada
cyrkowa 6) grająca skrzynka z papugą 7) zakwitają na czas
matury 11) kupka 13) grządka z ziemniakami 17) miara pow.
gruntu
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do 5.X.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 33
CZAS DOŻYNEK

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje IRENA KIECOŃ Ustroń, ul.
Wodna 12. Zapraszamy do redakcji.

ISTRO\SK\

Sóm żeście już wszyccy przirychtowani ku tymu wielkimu sprzón
taniu, kiere mo być teraz w te sobotę i niedziele? Jako tak widzym, to
nikierzi sie fest ku tymu rychtujóm. Pore dni tymu wysiadóm
z autobusa na Rynku w Ustroniu i widzym Jyndrysa, jak sie kansikej
straszecznie śpiycho.
— Nale, witej Jyndrysku! Kaj tak żyniesz? — wołom na niego.
— Wybacz, Haniczko, ale nimóm kiedy teraz z tobóm łopowiadać, bo
móm straszecznie moc roboty. Wiysz, że teraz w te sobotę i nedziele
bydzie sprzóntani świata? — prawi Jyndrys.
— Sprzóntani świata, Jyndrysie? Na dyć wielki porzóndki na świecie
już były robione pore roków tymu, a zaczyl ich tyn Michoł na
wschodzie. Nó, trzeja by isto jeszcze na Kubie porzóndki porobić, bo
fórt cosikej w telewizyji lopowiadajóm, że tam nima wszycko jak sie
patrz i. Ale isto by se óni tam musieli porzóndki u siebie zrobić, bo jak
kies i w sześdziesióntych rokach insi im tam chcieli porzóndki robić, to
o mały figiel do bijatyki na świecie nie prziszło. Nó, u nas też już sóm
nowe porzóndki od piynciu roków, tóż o jaki porzóndki by sie jeszcze
miało rozchodzić? — pytóm sie Jyndrysa.
Tóż mi to Jyndrys musioł wszycko wyónaczyć, że to sie nie
rozchodzi o politykę, jyny o ukludzani rozmaitego śmiecio i inszych
harapuci, co ludzie lecy kany wyciepujóm. Ja, u siebie dóma to każdy
chce mieć porzóndek, ale jak sie tak podziwać naokoło, to widzymy,
kie la tego marasu je po przikopach, po lasach, w potokach. Jak tak
fórt bydymy robić, to pumału te naszóm Ziymie całkiym tym
marasym zasujymy.
Jedyn panoczek z Australije fest nad tym rozmyśloł i wymyślił już
szejś roków tymu, że jakby sie tak wszyccy w jedyn dziyń chycili za
sprzóntani, to by sie zrobił porzóndek. Nó i tak to zaczyli tam u siebie
w Australiji robić, a odlóńskiego roku ty wieli porzóndki sóm robione
na całym świecie.
Nó, w Ustroniu też bydzie doś do ukludzanio. Przeca Ustroń je
uzdrowiskym, to by tu miol być piyrszorzyndny porzóndek. Tóż niech
żodnymu nie bydzie ciynżko i niech w te sobotę i w niedziele sie
przyndzie z miyszkym kaj po lesie i cosi tego harapucio pozbiyro. Jyny
przedtym sie musi zgłosić na gminę abo do Leona z firmy TROSEKO
na Póniwcu, to dostanie miyszki na śmieci i dowiy sie, kaj może ty
pełne miyszki łodstawić. Ale nie byjmy tacy móndrzi jako jedyn, co
prawił, że już piynć roków w piwnicy i w szopce nie robił porzóndku,
tóż se go teraz zrobi i miyszki z marasym kansikej podchynie, to mu
ichprzi tejprzileżytości za darmo wywiezóm. Dyć wiymy, że to nie o to
sie akurat rozchodzi.
Hanka z Manhatanu

100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy

