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Przez  ostatnie  lata  kierowała  pani Kolegium  Języków  Obcych 
w Cieszynie. Aby się tam dostać trzeba było dany język obcy już 
w jakimś stopniu znać. Od którego roku życia najlepiej  zaczynać 
naukę języka obcego? 
W  Polsce  naukę  języków  rozpoczyna  się  od  5  klasy  Szkoły 
Podstawowej i okazuje się, że jest to za późno. Dzieci najłatwiej 
uczą się od 8 roku życia. Tak jest na Zachodzie, gdzie pierwszego 
języka  obcego  zaczyna  się  uczyć  od  pierwszej  klasy.  Dzieci 
w  wieku  od  814  lat  są  najbardziej chłonne,  nie  mają  takich 
obaw jak dorośli, którzy się wstydzą, jeżeli mówią źle. Dziecko 
uczy  się  przez  naśladownictwo.  Przebywając  w  środowisku, 
w którym  mówi  się danym  językiem  uczą  się w ciągu  dwóch 
miesięcy.  Dziecko  ma  umysł  otwarty,  jest  spostrzegawcze. 
W Polsce naukę języków  zaczynamy  stanowczo  za  późno. 
Jak można dziecku pomóc przy tym systemie nauczania języków 
w Polsce? Czy nauka w szkole jest wystarczająca? 
Jeżeli będzie dobra kadra nauczycielska. Po drugie klasy są zbyt 
liczne. Języka  nie można  uczyć w trzydziestoosobowej  grupie. 
Maksymalnie  może  to  być  piętnaście  osób,  a  konwersacje 
powinno prowadzić się w grupkach pięcioosobowych, by każde 
dziecko  miało  możliwość  zabrania  głosu.  Obecnie  jest  już 
opracowany  program  nauczania  języków  od  pierwszej  klasy 
szkoły podstawowej. 
Czy  zna  pani  przypadki,  gdy  ktoś  bardzo  dobrze  nauczył  się 
języka obcego przebywając tylko w kraju , bez kontaktu z żywym 
językiem? 
Jest to możliwe. Znam dziennikarza z Katowic, samouka, który 
przez trzy miesiące opanował język  francuski. Uczył się jednak 
od  rana  do  wieczora  mając  możliwość  zostać  sekretarzem 
ambasady w Paryżu. Po prostu do nauki języka potrzebna jest 
motywacja i dobry nauczyciel. Motywacji do tej pory nie było, 
ona się pojawia, choć nie wszyscy  to  rozumieją. 
Ustroń  jest  chyba  miastem,  gdzie  języki  szczególnie  mogą  się 
przydać. 
Oczywiście. Przyjeżdża coraz więcej turystów z Zachodu. Naj
więcej jest  grup  niemieckich,  ale  także  szwedzkich,  duńskich 
i belgijskich. Przeważnie przyjeżdżają tu starsi  ludzie, gdyż jest 
tu stosunkowo tanio. Przy dobrej reklamie i obsłudze tych grup 
mamy duże szanse, gdyż Ustroń im się bardzo podoba. Niestety 
jednym  z podstawowych  mankamentów  jest  brak  znajomości 
języków. Wyraźnie widać to w hotelach i domach  wczasowych. 
Dotyczy  to  nie  tylko  kierownika  i  recepcjonisty,  ale  także 
kelnera,  który  powinien  umieć  porozumieć  się  z  klientem. 
Wiem,  że  goście  z  Zachodu  na  ten  brak  narzekają. 
Dotyczy  to  nie  tylko  domów  wczasowych  i  hoteli.  Przecież 
przyjeżdżając  do  Ustronia  chodzą  do  sklepów,  chcą  korzystać 
z różnych urządzeń. 
Weźmy dla przykładu  Węgry. Byłam w Heviz. Miejscowość ta 
jest  opanowana  przez  turystów  niemieckich.  Tam  nie  tylko 
w hotelach znają język niemiecki, ale kobiety na targu potrafią 
bez kłopotu  porozumieć  się z  Niemcami. 
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30 października  odbyła  się 
4  sesja  Rady  Miejskiej.  Ob
rady  prowadził  przewodni
czący RM  Franciszek  Korcz. 

W „Zapytaniach  mieszkań
ców", proboszcz  parafi  Dob
rego Pasterza  w Polanie  Alo
jzy Wencypel,  raz jeszcze  po
wrócił do  sprawy planu  prze
strzennego  zagospodarowa
nia,  a  konkretnie  do  zapisu 
umożliwiającego  zabudowę 
jednorodzinną przed wejściem 
do  kościoła  w  Polanie.  Bur
mistrz Kazimierz Hanus wyja
śnił, że zmiana planu wymaga 
całej  skomplikowanej  proce
dury. Jedyne co można  załat
wić już teraz, to  spowodować, 
by powstające budynki  znala
zły się w maksymalnej  odleg
łości  od  kościoła.  Ksiądz  A. 
Wencypel  podkreślał,  że  koś

ciół  jest  dobrem  wspólnym 
i nowa Rada powinna ten pro
blem rozpatrzyć. Radny Jerzy 
Bałdys  stwierdził,  że  działal
ność  Rady  ubiegłej  kadencji 
doprowadziła  do  patowej  sy
tuacji.  Należy  raz  jeszcze 
usiąść i próbować sprawę roz
wiązać. Z tym, jakoby poprze
dnia Rad a popełniła błędy, nie 
zgodził  się  burmistrz,  gdyż 
w  takim  przypadku  uchwała 
o planie przestrzennym  zosta
łaby uchwalona.  F. Korcz za
proponował, aby sprawą zaję
ła  się  Komisja  i  przedstawiła 
wnioski  na  jednej  z  najbliż
szych  sesji. 

Jan Małysz z Polany  zwró
cił uwagę  na pogarszające się 
bezpieczeństwo  w  Polanie. 
Były  już  wypadki  pobić. 
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Na  IX Centralnych Targach  Myśli Technicznej dla  Indywidu
alnego  Budownictwa  Mieszkaniowego  INBUD  '94,  główną 
nagrodę  „Złoty Kask" przyznano ustrońskiemu  Inwestbudowi 
za opracowanie projektowe i realizację osiedla w Hermanicach. 
Nagrodę  przyznała  Izba  PrzemysłowoHandlowa  Budownict
wa, a z rąk wiceministra  budownictwa  odebrali ją  pracownicy 
Inwestbudu Jan  Szklorz i Józef Oksiński. O znaczeniu nagrody 
niech  świadczy,  że  „Srebrny  Kask"  otrzymała  znana  śląska 
firma  ceramiczna  „Jopek". 



I
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Jakie są możliwości przełamania tej  bariery w Ustroniu? 
Złożyłam Towarzystwu Rozwoju Turystyki list intencyjny w tej 
sprawie. Najwyższy czas rozpocząć naukę. Średnio zajmuje to 
trzy  lata,  a  chcemy  także  dać  uczniom  niejakie  wyobrażenie 
o  historii,  kulturze  i  geografi  kraju,  którego  język  będą  po
znawać. Często zdarza  się, że przyjmuje się do pracy kogoś ze 
znajmością języka, a nie sprawdza się on jako np. recepcjonista. 
Dlatego konieczne  też byłyby  równoczesne  kursy w kierunku 
obsługi ruchu turystycznego. W Ustroniu wszyscy docenią czym 
jest znajmość języków, gdy nasza turystyka się rozwinie. Wtedy 
będziemy  szukać w całej Polsce wykwalifikowanych  ludzi dla 
miejscowych zostawiając gorsze prace. 
Mówi się o przeniesieniu cieszyńskiego Kolegium do Ustronia. 
Czym to jest spowodowane? 
Kłopotami lokalowymi. Kuratotium nie jest w stanie pokrywać 
tak wysokiego czynszu, który dodatkowo stale rośnie. Obecnie 
płacimy około  140 min  miesięcznie. 
Słyszałem, że pomysł przeprowadzki do Ustronia nie podoba się 
młodzieży uczącej  się w Kolegium. 
Młodzież nie  zdaje sobie  sprawy  z tego,  że i  dla  nich jest  to 
szansa. Byłby  to cały ośrodek na wzór campusu. Znając bazę 
Jaszowca,  myślę  że  Kolegium  mogłoby  się  tam  rozwijać. 
Młodzież boi się jednak wyizolowania, co moim zdaniem nie jest 
problemem  przy  kursujących  co  pół  godziny  autobusach  do 
Cieszyna. 
Jaki jest status Kolegium? 
Jest  to  bezpłatna  szkoła państwowa  podlegająca pod  kurato
rium.  Na przeniesienie nie chciał się zgodzić poprzedni kurator, 
ale  w  obecnej  sytuacji  finansowej  nie  ma  lepszego  wyjścia. 
Nigdzie nie  znajdziemy  lepszych  warunków  niż  w Jaszowcu, 
tym  bardziej,  że  adaptacja  Domu  Kultury  wymaga  jedynie 
nieznacznych poprawek. Sale wykładowe są już gotowe trzeba 
je jedynie wyposażyć, a my mamy wszystkie urządzenia. 
He osób  uczy  się  w  Kolegium? 
W  zeszłym  roku  było  205  studentów  plus  35  osób  kadry 
naukowej. Tych  ponad  dwustu  ludzi  na  pewno  ożywi  dolinę 
Jaszowca,  zacznie  ona  tętnić  życiem.  Poza  tym  uczący  się 
mogliby odbywać praktyki  w szkołach, pracować jako  tłuma
cze. 
Skąd pochodzi młodzież ucząca się w Kolegium? 
Większość pochodzi  spoza naszego terenu. Z okolic Cieszyna, 
Ustronia  jest  tylko  kilka  osób.  Jest  to  konsekwencja  zbyt 
niskiego poziomu  nauczania  na  naszym  terenie. W tym  roku 
w sekcji angielskiej mieliśmy  120 kandydatów na 30 miejsc. 24 
osoby, które zdały egzamin, niestety nie zostały przyjęte. Mamy 
dobrą  markę na  terenie całej Polski i młodzież do nas ciągnie. 
Czy  poprawiła  się,  pani  zdaniem,  znajomość  języków  obcych 
wśród młodzieży w ostatnich latach? 
Znają coraz lepiej języki. Widać to na egzaminach wstępnych. 
Otwarte zostały granice i młodzi ludzie wiele podróżują w czasie 
wakacji  szukając  dorywczej  pracy,  a  przy  okazji  uczą  się. 
W  Kolegium  jest  zdecydowana  większość  dziewcząt,  które 

Opuszczony  Dom  Kultury  w  Jaszowcu.  Fot.  W.  Suchta 

często wyjeżdżając, opiekują się dziećmi. Szczególnie dotyczy to 
sekcji francuskiej. Po prostu Francuzi chętnie przyjmują polskie 
dzieczęta do opieki nad  dziećmi. 
Jaki tytuł uzyskuje się po ukończeniu Kolegium? 
Niestety  podlegamy  pod  Kuratorium  i  nie  jesteśmy  szkołą 
wyższą.  Po  Kolegium  studenci  otrzymują  dyplom  upoważ
niający do  nauczanua  w szkołach  średnich  i  podstawowych, 
a  o tytuł  licencjata ubiegają  się ci, którzy chcą, zdając dodat
kowe egzaminy na  UŚ w Katowicach. 
Kto uczy w Kolegium? 
Jest to świetnie wyszkolona kadra. Wszyscy nauczyciele byli na 
kilku stypendiach zagranicznych, a poza tym mamy dziesięciu 
nauczycieli  obcokrajowców. Są Amerykanie, Anglicy, Niemcy 
i Francuzi. Są  to  tzw.  „native  speaker"  — ludzie dla  których 
nauczany  język  jest  językiem  rodzimym.  Zastępuje  nam  to 
praktyki  zagraniczne. 
Obecnie Kolegium przygotowuje nauczycieli Czy byłaby w przy
szłości możliwość wprowadzenia nowego profil u nauczania? 
Jest to absoluutnie konieczne w związku z rozwojem turystyki 
na  naszym  terenie.  Wiem,  że  pan  Izdebski,  który  ma  być 
współwłaścicielem  kompleksu  rozrywkowego  na  Zawodziu, 
chce zatrudnić  3000 osób, ale takich,  które znają język  obcy. 
Jeżeli więc nie zabierzemy się od razu do pracy, to potem będzie 
za  późno.  Jest  to  ostatni  dzwonek,  by  coś  zacząć.  Mamy 
nadzieję, że pierwszy kurs rozpocznie  się 1 listopada. 
Kiedy, patrząc realnie, mogłaby się rozpocząć nauka w Jaszowcu? 
Od przyszłego roku szkolnego jeżeli Kuratorium  wyrazi zgodę 
na przeprowadzkę  i wystąpi z odpowiednią  ofertą. 
Czego oczekuj  pani od władz Ustronia? 
Liczę na poparcie radnych. Chodzi  o nieodpłatne przekazanie 
niszczejącego Domu Kultury w Jaszowcu. Remonty i utrzyma
nie  budynku  opłacalibyśmy  sami,  miasto  zaś  miałoby  kadrę 
kształconą na miejscu. Liczę na zrozumienie konieczności nauki 
języków. Ustroń jest wspaniałą miejscowością, ale wiele trzeba 
zrobić,  by  odwiedzający nas  goście  byli  w pełni  zadowoleni. 
Jedną  ze  spraw  do  załatwienia  jest  na  pewno  przałamanie 
bariery językowej. 

Rozmawiał: Wojsław Suchta 

W ostatnim  czasie w Gole
szowie  przybyło  600  telefo
nów. W br. ma być podłączo
nych kolejnych  1280 abonen
tów,  głównie  w  Cisownicy, 
Dzięgielowie,  Lesznej  i  Puń
cowie. 

245 min  zł wydał  Skoczów 
na  likwidację  dzikich  wysy
pisk w latach  199294. 

*
Barman  z motelu  „Orbis" 

w  Cieszynie  „wymieszał" 
X miejsce w centralnym  kon
kursie w naszej stolicy. Przy
gotował własne coctaile  i dri
nki. 

  *  * 
Promocją walorów Brennej 

zajmuje  się  od  blisko  roku 
Stowarzyszenie  Rozwoju Tu
rystyki.  Z  bogatą  ofertą  wy

stąpiono na  wiosennych  i je
siennych MTT „Beskidy '94". 

*   *
„Pogwizdo wianka" zagrała 

w finale międzywojewódzkie
go przeglądu  orkiestr  dętych. 
Zespół od lat zaliczany jest do 
czołówki  orkiestr. 

  *
OSP w Kisielowie obchodzi 

80lecie istnienia. Z tej okagi 
jednostka  otrzymała  sztan
dar. 

  *
Społeczny Komitet  Fundu

szu  Darów  Charytatywnych 
miasta Cieszyna zdobywa pie
niądze  i  dary  rzeczowe,  or
ganizując m. in. kiermasze do
broczynne. 

  *
Uczniowie  SPS  z Cieszyna 

wywalczyli  I miejsce na Woj. 
Spartakiadzie  Szkół  Specjal
nych w la, zdobywając 13 zło
tych, 3 srebrne i 5 brązowych 
medali. Szkoła wygrała trzeci 
raz z rzędu. 
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Sąd Wojewódzki w Bielsku Białej zarejestrował Towarzystwo Wspiera
nia Starań o Przyznanie Organizacji  Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku 
Rzeczpospolitej  Polskiej.  Siedzibą  Towarzystwa  jest  Ustroń  i  jak 
zaznaczono w dokumencie  rejestracyjnym, terenem  działania jest  cała 
Polska,  jednak  bez  możliwości  tworzenia  terenowych  jednostek  or
ganizacyjnych.  Pomysłodawcą  całego  przedsięwzięcia  jest  Andrzej 
Georg, znany  animator  życia  sportowego  w naszym  mieście, 

ń  *  ćr 

Przy przychodni dziecięcej w Ustroniu powstaje nowy parking. Budu
je go  firma  Sigmat na  zlecenie  Urzędu  Miejskiego.  Parking  ma  rozła
dować tłok panujący w przyległej uliczce i zapewnić możliwość bezpro
blemowego  zaparkowania  samochodu  korzystającym z przychodni. 

iir   ic 
20 września  1994 roku  odbyła  się wycieczka zorganizowana  przez 

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Koło Związku 
Emerytów  i  Rencistów  z  Ustronia.  Wzięło  w  niej  udział  40  osób. 
Uczestnicy  wycieczki  zwiedzili  wystawę  z  okazji  50  rocznicy  udziału 
lotników  amerykańskich  w  walce  o  wolność  Polski,  zorganizowaną 
w Muzeum  Historycznym  Ziemi Wadowickiej. Zwiedzono także  zaby
tki sakralne: Bazylikę Ofiarowania NMP, dom rodzinny Ojca Świętego 
Jana  Pawła  II , Bazylikę  i Klasztor  O.O.  Bernandynów. 

&  *  a
Na ślubnym kobiercu stanęli: 

1 października  1994 r. 
Władysława  Chraścina,  Ustroń  i Edmund Lazar,  Mikołów 
Wioletta Kuczera, Ustroń  i Krzysztof Surowiec,  Ustroń 
Aldona Mendrek,  Ustroń  i Rafał Nakonieczny,  Ustroń 

•żr  •  ń
Na  zaproszenie pastora parafii ewangelickoaugsburskiej w Żorach, 

ks. Tadeusza Makuli, bawił tam Kameralny Zespół Wokalny  „Ustroń" 
pod kierownictwem  artystycznym Ewy BocekOrzyszek. W nabożeńst
wie dziękczynnym kończącym okres żniwowania ustrońscy  kameraliści 
odśpiewali  pieśni  religijne  i  patriotyczne.  Oprócz  chóru  ustrońskiego 
śpiewał  chór  mieszany  z  Szopienic,  a  także  wystąpił  zespół  dziecięcy 
z programem  poetyckim. Nabożeństwo koncelebrowali  wywodzący się 
z Ustronia ks. T. Makula i ks. Stanisław Dorda. W czasie nabożeństwa 
na  organach  grała  Maria  Dorda.  Śpiewacy  ustrońscy  zostali  przyjęci 
bardzo  serdecznie  i gościnnie  przez gospodarza  parafii  oraz  tamtejszy 
zespół  parafialny,  który  dziękując  za  piękny  koncert,  życzył  KZW 
Ustroń dalszych  sukcesów  artystycznych. 

•żr  •  ir 
W  środę  4  października  Czantorię  przykryła  warstwa  pierwszego 

śniegu. Tegoroczna  zima  pojawiła  się nagle  w  środku  kalendarzowej 
jesieni.  Niedzielny  poranek  9  października  przywitał  nas  kolejnymi 
opadami  mokrego  śniegu.  Spadło  go już  na  tyle,  że ucieszone  dzieci 
pobiegły  lepić  bałwana.  Poniedziałek  za  to  okazał  się  słoneczny  i  ze 
śniegu  zostały  tylko  kałuże. 

Serdeczne podziękowania  za udział w pogrzebie 

śp.  Jana  FIEDORA 
wszystkim  sąsiadom  i  znajomym,  którzy  okazali  serce 
i współczucie 

składa pogrążona  w smutku żona z rodziną 

24.09.94 r. 
O  godz.  18 zatrzymano  nietrzeź
wego mieszkańca Cieszyna  kieru
jącego  fiatem  126. Wynik  — 1,44 
prom. 

24.09.94 r. 
O godz. 18.30 na ul. Daszyńskiego 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Ustronia  kierującego  fia
tem  126. Wynik —  2,66 prom. 

24.09.94 r. 
O godz. 23.50 na ul. Cieszyńskiej 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Cieszyna  kierującego  fia
tem  126. Wynik  —  1,48 prom. 

25.09.94 r. 
O godz. 7.15 KP Ustroń  otrzymał 
zgłoszenie  o  włamaniu  do  fiata 
126 na  parkingu  przy  DW  Róża. 
Nieznany sprawca  skradł z samo
chodu  rzeczy  osobiste  o  wartości 
ok.  9.000.000  zł. 

25.09.94 r. 
O  godz.  7.30  na  os.  Manhatan 
wybito szybę w samochodzie ma
rki Hyundai. Straty ok. 2.000.000 
zł. 

28.09.94 r. 
Na  ul. Daszyńskiego  zatrzymano 
nietrzeźwą  kobietę  kierującą  sa
mochodem  FSO  1500.  Wynik 
—  1,64  prom. 

30.09  —  ukarano  mandatem  w 
wysokości 500 tys. osobę odpowie
dzialną  za  wykonanie  przekopu 
przez ulicę Chałupniczą. Po wyko
naniu prac nie doprowadzono dro
gi do właściwego stanu. Nakazano 
wykonanie prac do  17.10. 

30.09  —  w  trakcie  kontroli  tar
gowiska zabroniono handlu grzy
bami  trzem  osobom  nie  posiada
jącym  zaświadczenia  Sanepidu. 

1.10 — przeprowadzono  kontrolę 
terenów  leśnych. 

2.10—interweniowano w sprawie 
rozwieszania  ogłoszeń  w  miejs
cach  do  tego  nie  wyznaczonych. 
Udzielono  nagany  właścicielowi 
jednej z  restauracji. 

3.10  —  zatrzymano  obywatela 
Czech  handlującego  alkoholem 
w  Szpitalu  Uzdrowiskowym  na 
Zawodziu.  Nałożono  mandat 
w wysokości  300  tys. 

26  września  na  trasie  w  Lipowcu  rozegrano  Mistrzostwa 
Ustronia w Indywidualnych Biegach Przełajowych dla uczniów 
klas 6—8. 
Wystartowali  reprezentanci  wszystkich  ustrońskich  szkół pod
stawowych  poza  SP—1,  w  sumie  158  zawodników.  Wśród 
dziewcząt zwyciężyła Justyna Holeksa (SP—2) przed Agnieszką 
Chrapek (SP—5) i Jolantą  Krystą  (SP—5). Wśród chłopców: 1. 
Dawid Szpak (SP—5), 2. Piotr Janeczek (SP—2), 3. Mieczysław 
Sikora (SP—6). Mistrzostwa zorganizował Miejski Zarząd SZS. 
Najlepszym  dyplomy  wręczył  dyrektor  szkoły  w  Lipowcu 
Marek  Konowoł. 

(WS) 

Ze zbiorów Muzeum 
W  Muzeum  znajduje  się  kilkanaście  zbiorowych  fotografii 
pracowników  Kuźni  Ustroń  z  lat  powojennych,  wykonanych 
przy  okazji  spotkań,  kursów  itp.  Prezentowane  dziś  zdjęcie 
pochodzi z 1950 roku i przedstawia uczestników szkolenia BHP. 
A może  ktoś znajdzie tu  siebie  lub  swoich  bliskich? 

3  Gazeta  Ustrońska 
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Szczególnie  niebezpieczne  są 
przydrożne  krzaki  między 
mostem  na  Wiśle  a  szkołą. 
Tam mogą  się gnieździć ban
dyci. F. Korcz zaproponował, 
by sprawę  sprawdzić  i jeżeli  to 
możliwe, krzaki wyciąć. 

Także radni mieli szereg py
tań  i  postulatów  do  władz 
miasta.  Stefania  Borowiecka 
upominała  się  o  obchody 
10lecia  otwarcia  dworca 
UstrońZdrój.  Z  tej  okazji 
Stanisław Głowacki  zamierza 
wydać  znaczek  i  miasto  też 
powinno  wziąć  udział  w  ob
chodach, argumentowała rad
na.  Zapytała  też  o  budynek 
przy  ul.  Fabrycznej.  Bur
mistrz odpowiedział, że należy 
on do FSM.  Czyniono  stara
nia, by powstało tam pogoto
wie ratunkowe.  Niestety  nikt 
tego  pomysłu  nie  podjął, 
a miasto samo nie może brać 
odpowiedzialności  za  funkc
jonowanie i finansowanie po
gotowia. Rudolf Krużołek za
pytał dlaczego Ustroń nie bie
rze  udziału  w  targach  turys
tyki  w  Bielsku.  Na  36  tylko 
4  domy  wczasowe  zgłosiły 
chęć uczestnictwa. W tej sytu
acji miasto musiałoby wszyst
ko  finansować,  odpowiadał 
burmistrz. Jan Szwarc nie krył 
swego rozczarowania  po  roz
mowie z PT  „Czantoria".  Je
go  zdaniem  pieniądze  ze 
sprzedaży hotelu  „Czantoria" 
są przejadane. Burmistrz poi
nformował  radnego,  że  pie
niądze nie są przejadane, a je
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dynie  poszły  na  podatki.  J. 
Szwarc miał jeszcze zastrzeże
nia  do  pracy  Zakładu  Usług 
Komunalnych  i  Mieszkanio
wych i sposobu  w jaki  urzęd
nicy  UM  traktują  petentów. 
Nie była to jedyna wypowiedź 
na  sesji, w której  krytykowa
no  sposób w jaki  pracownicy 
UM  traktują  mieszkańców. 
—  Sprawę  urzędników przy
jmuję jako  uwagę. Zaskakuje 
mnie  jednak  interwencja  po
przez  radnego.  Proszę,  by 
w przypadkach  złego potrak
towania  w  UM  mieszkańcy 
zwracali  się  bezpośrednio  do 
burmistrza, gdyż  tylko wtedy 
mogę  szybko  interweniować 
— odpowiadał na zarzuty  K. 
Hanus. 
Alojzy  Sikora  zwrócił  uwagę 
na  kilka  zaniedbań.  Np.  na 
parkingach nie ma informacji 
kto  nimi  zarządza,  ul.  Wik
linowa to jedna wielka dziura, 
dalej  bardzo  niebezpieczne 
jest skrzyżowanie ul. Zagajnik 
z  „dwupasmówką".  Wyda
rzyło  się  tam  już  5  śmiertel
nych  wypadków.  W tej spra
wie burmistrz obiecał interwe
ncję w DODP, choć na wcześ
niejsze sugestie, by zrobić tam 
przejście dla pieszych, bielscy 
drogowcy nie reagowali. Wło
dzimierz  Chmielewski  pytał 
dlaczego  brak  przejścia  dla 
pieszych  przy  przedszkolu 
w Polanie, skoro przed każdą 
knajpą takie przejście się znaj
duje.  Irena  Pawelec  została 
poinformowana przez naczel

nika  Wydziału  Ochrony  Śro
dowiska, że badania nad reku
ltywacją  wysypiska  prowa
dzone  są  na  zasadzie  umowy 
dżentelmeńskiej. — Jakie jest 
umocowanie  prawne  takiej 
umowy?—pytała radna radcę 
prawnego  UM. 
—  Żadne — brzmiała  odpo
wiedź  Teresy  Banszel,  a  bur
mistrz dodał, że takie pytanie 
może  wynikać  z  często  zbyt 
barwnych wypowiedzi naczel
nika WOŚ. 

Mari a Tomiczek pytała, czy 
świetlica  w  Lipowcu  została 
sprzedana,  na  co  burmistrz 
odpowiedział,  że nie.  Michał 
Jurczok  upominał  się  zaś 
o mieszkańców Wysznej, któ
rzy ostatnio mają  utrudniony 
dojazd  do  domu.  Burmistrz 
obiecał doprowadzić do kom
promisu  w tej sprawie. 

Na sesji podjęto też uchwa
ły dotyczące zmian  w budże
cie, wskazówek i ustalenia try
bu uchwalenia budżetu na rok 
1995  (uchwałę  publikujemy 
na str.  6). Dyskutowano  nad 
uchwałą o wysokości podatku 
od  śmieci.  Postanowiono,  że 
będzie on w tej wysokości jaką 
podawano w materiałach pro
pagandowych  przed  referen
dum.  Powróciła  sprawa  od
bierania  śmieci  z  peryferii 
miasta,  zastanawiano  się  też 
nad formą ściągania podatku. 
Skarbnik  Teresa  PolBłachut 
poinformowała  o  sposobie 
w jaki  to  będzie  się odbywać 
na osiedlach domów wieloro
dzinnych.  Mieszkańcy  obok 
czynszu otrzymają decyzje po
datkowe, czynsz zaś powinien 
być  pomniejszony  o  kwotę, 

którą płacono za wywóz śmie
ci. Uchwałą  powołano zespół 
opiniujący kandydatów na ła
wników.  Tworzą  go  radni: 
Henryk Hojdysz — przewod
niczący  oraz  Jolanta  Chwas
tek,  Bronisław  Brandys,  Les
ław  Werpachowski  i  Włady
sław  Zieliński.  Radni  posta
nowili  poprzeć  kandydaturę 
Karola  Grzybowskiego  na  le
karza naczelnego uzdrowiska. 
Rada Miejska zajęła negatyw
ne stanowisko w sprawie prze
jęcia  szkół  przed  1  stycznia 
1996 roku. 

Postanowiono,  że  ponie
działek 31 października będzie 
dniem  wolnym  od  pracy 
w Urzędzie  Miejskim. Zosta
nie on odpracowany w sobotę 
22 października. 

F.  Korcz  odczytał  pismo, 
które RM zamierza wysłać mi
nistrowi  Strąkowi  w związku 
z  ankietą  przysłaną  Radzie. 
Wcześniej nad  ankietą  dysku
towały  komisje Rady  i posta
nowiono  nie  odpowiadać  na 
pytania  a  jedynie  ustosunko
wać się do ankiety w odrębnym 
piśmie.  Na  sesji  radni  Halina 
Dzierżewicz,  Jerzy  Bałdys, 
Bronisław  Brandys,  Włodzi
mierz  Chmielewski  i Stefania 
Borowiecka  wypowiedzieli  się 
zdecydowanie  przeciw  powo
ływaniu  powiatów,  widząc 
w tym groźbę rozrostu admini
stracji. Radni optowali równo
cześnie za zwiększeniem  kom
petencji gminy. Pismo z takimi 
postulatami  F.  Korcz  zobo
wiązał się wysłać na ręce minis
tra, dodając, iż podobnie czyni 
90%  gmin województwa biel
skiego.  (ws) 

1 października w Szkole Pod
stawowej nr 2 im. Jerzego Michej
dy, odbyła się uroczystość paso
wania  klas pierwszych.  Wstępo
waniu  pierwszaków  w  szeregi 
uczniowski  przyglądali  się  bur

mistrz  Ustronia  Kazimierz  Ha
nus, przewodniczący Rady Miej
skiej Franciszek Korcz, ks. Hen

Fot.  W.  Suchta 

ryk Czembor, nauczyciele i rodzi
ce.  Pasowania  dokonali  Emilia 
Czembor,  Zbigniew  Gruszczyk 
i Halina Broda. Program dla pier
wszaków  przygotowały  klasy 
trzecie. Przerażonym aktem paso
wania  maluchom  wręczono cze
kolady, ufundowane przez Komi
tet  Rodzicielski.  Po oficjalnych 
uroczystościach pierwszaki bawi
ły się na zorganizowanym specjal
nie dla nich balu, zaś ich rodzice, 
nauczyciele i goście wzięli udział 
w przygotowanym, po raz pierw
szy  w  tradycji  szkoły  festynie. 
Wszystkie  stoiska  obsługiwane 
przez uczniów i ich rodziców cie
szyły  się  ogromnym  powodze
niem. Szaszłyki, kiełbaski i ciasta 
zniknęły w mgnieniu oka. Zbiera
no  też pieniądze na  obiady dla 
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dzieci. Uczestnicy imprezy, obej
rzeli program akrobatyczny i po
kaz mody szkolnej, w wykonaniu 
uczniów. Odbywały  się też kon
kurencje sportowe dla dzieci i ro
zegrano  mecz  koszykówki  nau
czyciele kontra uczniowie. Festyn 
trwał do godz. 17. Dochód z fes
tynu wyniósł 30 min złotych. Naj
więcej zarobiła klasa 8c — 2 min 
700 tys. Pozostałe klasy zarobiły: 
3a — 2 min 500 tys, 4 a — 1 min 
380 tys, 4d — 1  min 800 tys, 5a 
—800 tys, 5b—560 tys, 6b—526 
tys. 6c — 2mln 500 tys, 6d —420 
tys, 7a — 800 tys, 7b — 1 min 350 
tys, 7c—800 tys, 7d — 500 tys, 8a 
— 200 tys, 8b — 2 min 376 tys, 8d 
— 1  min 724 tys. Dużym powo
dzeniem  cieszyła  się  loteria,  na 
którą  fanty  przynieśli  wszyscy 
uczniowie. Opiekująca się nią kla
sa 6a przekazała kwotę 5 min 240 
tysięcy złotych.  (G. M.) 



B  Listy  do redakcji F< 
26  września  zakupiłam  w  sklepie  spożywczym  na  os. 

Manhatan  litr  mleka  w woreczku  plastikowym.  Dostawcą 
mleka  jak  wynika  z opakowania  jest  Okręgowa  Spółdziel
nia Mleczarska  ze Skoczowa.  Po przyjściu  do domu,  jedną 
czwartą  mleka  odlałam  sobie  w celu  uzyskania  kwaśnego 
mleka.  28 września stwierdziłam,  że w śmietanie  zbierającej 
się na powierzchni  znajdują  się zanieczyszczenia  widoczne 
gołym  okiem  wielkości  polowy  małego  paznokcia.  Nie  był 
to pierwszy  wypadek,  gdy  stwierdziłam  zanieczyszczenia 
mleka  ze  Skoczowa. 

Imię  i nazwisko  do  wiadomości  redakcji 

Pracownicy  Zieleni  Miejskiej  rozpoczęli  jesienne  sadzenie  róż.  Róże 
ozdobią  ulicę  Grażyńskiego  i  Park  Lazarów.  Posadzonych  zostanie 
2700  sztuk  w  czterech  gatunkach:  Lavaglut,  Pussta,  Eleanor,  Fresia. 
Latem  przyszłego  roku  będziemy  mogli  podziwiać  rezultat  pracy 
ustrońskiej Zieleni Miejskiej. Dodajmy, że róże rosnące obok  pomnika 
w  parku  przy  Urzędzie  Miejskim  zostały  przesadzone  do  Parku 
Lazarów. 

Fot  W.  Suchta 

— Rodzina cygańska, która przebywała u nas i sprawiała nam 
trochę kłopotów, została odesłana najpierw do podobnego ośrodka 
w Dębaku,  a następnie miała  być deportowana  do byłej  Jugo
sławii. Najprawdopodobniej  jednak uciekła, ponieważ widziano ją 
w Wiśle.  — mówią  w  „Sasance".  Obecnie  przebywa  tam  81 
uchodźców z Bośni. Dorośli, młodzież i dzieci. Wszyscy posia
dają  już  status  uchodźcy  i  paszporty  genewskie.  Nie  mogą 
jednak ani opuścić naszego kraju, ani podjąć pracy bez specjal
nej wizy 06. 
Niczego w zasadzie nie brakuje — mają zapewnione wyżywie
nie, mieszkanie i opiekę. Otrzymują także kieszonkowe w wyso
kości 150 tys. miesięcznie. To wszystko zapewnia im MSW, pod 
który bezpośrednio podlegają. Prowadzone są też zajęcia szkol
ne  dla  dzieci  na  terenie  ośrodka.  Dwójka  starszych  dzieci 
uczęszcza do polskiej szkoły. Na pytanie,  kim chciałby  zostać 
w przyszłości, gdyby nie udało mu się opuścić Polski, dwunasto
letni  chłopiec  odpowiada,  że  nie  wie.  —  Chciałbym  jednak 
wyjechać. — mówi.  —  Gdzie? Na  zachód? — pytam  — Nie 
— zaprzecza  — Chciałbym  wrócić do siebie, do Bośni jak  się 
skończy wojna. Przyjechałem  tu z mamą i z siostrą,  tam został 
tata  i  reszta  rodziny  .  Dziewczynka,  która  przyjechała  tylko 
z  babcią,  jest  bardziej  nieśmiała.  Jedyne  co  udaje  nam  się 
usłyszeć  to  potwierdzenie,  że jest  jej  tu  dobrze,  ale  tęskni  za 
rodzicami. 
Grupka  kobiet  jest  nieco  roztrzęsiona.  —  Na  wyżywienie 
i zakwaterowanie nie można narzekać, ale dużym problemem są 
pieniądze. Nie mamy prawa pracować, a miesięczne kieszonkowe 
nie wystarcza na odzież. Kilkakrotni e zwracaliśmy się do MSW 
w tej  sprawie i byliśmy odsyłani do Czerwonego Krzyża, gdy zaś 
zwracaliśmy się do Czerwonego Krzyża odsyłano nas do MSW. 
Od dwóch lat nie otrzymaliśmy ani odzieży ani obiecanych na nią 
pieniędzy. 
Po ostatnich interwencjach Czerwony Krzyż przysłał jedwabne 
koszule. W lecie zbierali borówki, żeby mieć jakieś pieniądze na 
ubrania  i książki dla  dzieci.  Obiecano,  że wszystkie przybory 
szkolne  dzieci  dos taną,  ale  nic  dostały. 
—  150  tysięcy,  które  dostajemy  nie  starczają  nawet  na  trzy
minutową  rozmowę  telefoniczną  z  Bośnią,  a  przecież musimy 
wiedzieć co dzieje się z naszymi bliskimi. W Polsce nie istnieje 
agencja,  która  umożliwiałaby  nam  kontakt  z  Bośnią.  Listy 
otrzymujemy  przez  agencję  znajdującą się  we Włoszech, przez 
nią  możemy  też  kontaktować  się  z  bliskimi,  ale  tylko  z  ty
mi, którzy  przebywają  w Sarajewe.  Jeżeli  chcemy  skontakto
wać  się  z  nimi  telefonicznie  musimy  dzwonić  przez  jakiś 

Od  7.10  do  9.10  w  BielskuBiałej  odbywały  się  piąte 
Międzynarodowe  Targi  Turystyczne  „Beskidy  '94". 
W  imprezach  o podobnym  charakterze  Ustroń  starał  się 
zawsze  uczestniczyć,  jednak  nigdy  do  końca  nie  było 
wiadomo  w jaki  sposób  promować  nasze  miasto  —  czy 
przez  reklamę  w  specjalistycznych  wydawnictwach,  czy 
przez  uczestnictwo  w  targach.  Przed  tegorocznymi  tar
gami  w  Bielsku  Urząd  Miejski  zwrócił  się  z  propozycją 
uczestnictwa  do  wszystkich  domów  wczasowych.  Od
powiedziały  zaledwie  cztery.  Po  raz  kolejny  Ustroń  nie 
został  zaprezentowany  jako  całość. 

G.M. 

trzeci kraj , a to kosztuje  i nie stać nas na to — żali  się jedna 
z kobiet. 
Wiele  z  nich  chętnie  podjęłoby  by  pracę,  ale  żeby  uzyskać 
na  nią  zezwolenie,  muszą  mieć  wizę,  za  którą  trzeba  zapła
cić  400  tysięcy.  Jest  więc  dla  nich  nieosiągalna.  Swoimi 
problemami  starali  się  zainteresować  MSW,  bez  rezultatu. 
Gdyby  otrzymali  wizę  wyjazdową  wyjechaliby  do  Niemiec, 
Holandii,  Austrii,  wszędzie  tam,  gdzie  znajdują  się  ich  ro
dziny. 
W  „Sasance"  mieszka  im  się  dobrze,  ale  czują  się  wyizolo
wani.  Dzień  zaczynają  od  śniadania,  potem  grają  w  karty, 
później obiad i znowu wracają do kart. Każdy z nich przeżywa 
jednak  swój  mały  dramat.  Zdarzało  się  już,  że  niektórzy 
otrzymywali  wiadomość  o  śmierci  kogoś  z  rodziny  w Bośni. 
Mogliby  się nazwać  szczęśliwcami,  bo  przecież  im  się  udało. 
Jednak  to,  że mają  gdzie  mieszkać  i  co jeść  nie  załatwia  ich 
problemów.  Na  mieście  słyszy  się  o  kłopotach  uchodźców 
z  policją.  Kierownik  „Sasanki"  nie  uważa,  żeby  sprawiali 
duże  kłopoty.  Zbliża  się  zima.  Nie  wiadomo  w jaki  sposób 
poradzą sobie z zakupem zimowej odzieży. Może zanim spadnie 
pierwszy śnieg Czerwony  Krzyż lub MSW odpowiedzą  na ich 
prośby.  31  grudnia  będą  obchodzić  już  trzeciego  sylwestra 
w Polsce. 

Gabriela Madzia 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam dwa dwumiesięczne  wilczu
rlti . Tel.  3740. 

Mieszkanie 3pokojowe kupię  lub wy
najmę. Tel. 2567 do  15.30. 

Poszukuję  barmanki  do  pracy  w  ka
wiarni. Tel.  2436. 

Rady Miejskiej  Uzdrowiska Ustroń 
w sprawie:  ustalenia  trybu  przygotowania  budżetu miasta  na 

rok  1995 

Na podstawie  art.  53 ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 zpóźn. zm.) 

Rada Miejska Uzdrowiska Ustroń 

uchwala: 

§1
1.  Budżet  Miasta  uchwalony  będzie  drogą  debaty  na  dwóch  sesjach 

budżetowych. 
2.  Zarząd Miasta przedstawia na pierwszej sesji projekt budżetu  miasta 

wraz z jego założeniami  i przekazuje go do  rozpatrzenia  Komisjom 
Problemowym  Rady  Miejskiej  (15  listopada  1994  r.). 

3.  Komisje Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach  rozpatrują projekt 
budżetu w przewidzianym dla nich zakresie działania, a swoje uwagi 
oraz  wnioski  opracowane  pisemnie  przekazują  Komisji  Budżetu 
i  Przestrzegania  Prawa  (30  listopad)  1994  r.). 

4.  Komisja  Budżetu  i Przestrzegania  Prawa  na  swoim  posiedzeniu 
z  udziałem  Przewodniczących  Komisji  Problemowych  rozpatrzy 
całość  budżetu;  biorąc  pod  uwagę  wnioski  oraz  uwagi  Komisji 
przygotuje  na  sesję  Rady  Miejskiej ewentualne  propozycje  zmian 
wprzedłożonym przez Zarząd Miasta projekcie budżetu. (14 grudnia 
1994  r.). 

5.  Na  drugiej  sesji  budżetowej  będzie  ostatecznie  uchwalony  budżet 
miasta na  rok  1995.  (30  grudnia  1994  r.). 

§2. 
Ustala się następujące rodzaje materiałów informacyjnych niezbędnych 
do  przygotowania  projektu  budżetu  miasta  na  1995 r.: 
1.  Wskazówki do budżetu miasta na  1995 r. (Uchwała Rady Miejskiej) 
2.  Dane  statystyczne  o  mieście  Ustroń  —  termin  20.10.1994  r. 
3.  Propozycje  zadań  budżetowych  na  1995  r.  przedstawione  przez 

Wydziały Urzędu Miejskiego, Samorządy Osiedlowe,  mieszkańców, 
Komisje Problemowe  Rady  Miejskiej —  termin  20.10.1994  r. 

4.  Analiza  planowanych  dochodów  na 1995  r. — termin 
20.10.1994  r. 

5.  Wykaz  zadań  inwestycyjnych  na  1994  r.  —  termin  20.10.1994  r. 
określający: 

a)  rodzaj zadania  inwestycyjnego 
b)  termin  rozpoczęcia  i zakończenia  inwestycji 
c)  wartość  inwestycji 
d)  poniesione  nakłady  do  31.12.1994  r. 
e)  planowane  nakłady  na  rok  1995,  w  tym  zaciągnięte  kredyty 

i  pożyczki. 
6.  Plany  finansowe  gospodarstwa  pomocniczego  i zakładów  budżeto

wych  — termin  20.10.1994  r. 
§3. 

Terminarz  czynności  związanych  z  przygotowaniem  budżetu  opub
likuj e Gazeta  Ustrońska. 

§4. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach  ogłoszeń 
na  terenie  miasta. 

§6. 
Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem  podjęcia. 

SPROSTOWANIE 
W  raporcie  Rady  Miejskiej dotyczącym  Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej  w  GU  nr  39/94  pomyłkowo  podano,  że  punkty 
biblioteczne zostały zlikwidowane w 1990 r. zamiast w 1992 r. 

dyr. MBP Anna  Guznar 

Niedawno  odwiedziła  nas  mieszkanka  ulicy  9  Listopada  informując 
o  przepełnionym  śmietnisku  znajdującym się nieopodal  jej domu.  Na 
miejscu  zastaliśmy  poniższy  obrazek.  Niestety  nie  udało  nam  się 
uwiecznić baraszkujących  sobie w najlepsze szczurów, które  widać nie 
miały nastroju na pozowanie.  Czyżbyśmy, sprzątając świat,  zapomnieli 
o  własnym  podwórku?! 

Poradnia  Dziecięca  w Ustroniu  przy ul.  3  Maj a  12 
przypomina o obowiązku szczepienia dzieci z rocznika 1989, 
które nie były szczepione: 
— przeciwko błonicy  +  tężcowi 
— przeciwko  HainegoMedina. 
Szczepienia  te, wykonujemy codziennie  oprócz  poniedział
ków, w godzinach  od  8 do  12tej. 

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  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze  nabytki 
—  Malarstwo  Karola Ferefeckiego 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku wgodz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00.  w  sobotę  w  godz.  9.00—13.00.  W  niedzielę  po 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

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

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 

Ognisko Pracy  Pozaszkolnej   (teł.  3244) 
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań  i zespołach  artystycnych,  rytmika, 
języki obce, informatyka, taniec towarzyski  i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo),  koło modelarskie,  fotografika, koło  teatralne  i  szachowe. 

Koncert 
21.10.1994  r.  Koncert  z cyklu:  „Wieczory  muzyczne  przy  świecach" 
piątek  zatytułowany:  „O d Mozarta po Beatlesów"  w wykona
godz.  17.00  niu  kwintetu  DA  CAMERA  z  Zabrza  —  Muezum 

Hutnictwa  i Kuźnictwa  —  Wstęp wolny 

UWAGA ! Domy wczasowe, hotele itp.: afisze — programy 
impre z  odbierać  można  bezpłatn ie  w  Centra lnej   Informacj i 
i  Recepcji  —  Rynek  7 
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PIERWSZY  NAKŁA D 
JUŻ  SIĘ  ROZSZEDŁ 
4 października w sali sesyj

nej Urzędu Miejskiego odbyło 
się już drugie spotkanie z au
torem książki „Na skrzydłach 
RAF",  Tadeuszem  Dytko. 
Zainteresowanie  książką  jest 
w  Ustroniu  wyjątkowo duże 
o  czym  świadczy  chociażby 
liczba przybyłych  na  spotka
nie.  Zjawiło  się  około  pięć
dziesięciu  osób.  Wielu  z nich 
znało Jana Cholewę osobiście. 
Na  spotkaniu  obecne  były 
także  dzieci  Jana  Cholewy. 
Czytano  fragmenty  książki, 
oglądano zdjęcia z uroczysto
ści zorganizowanych  z okazji 
50 rocznicy wybuchu Powsta
nia Warszawskiego w Krako

jest prawie nieznany. Zapyta
ny czy wziąłby udział w spot
kaniach  zorganizowanych 
w szkołach  odpowiedział: 
— Bardzo chętnie. Jeżeli tylko 
będzie  jakikolwiek  wydźwięk, 
to chętnie przyjadę i spotkam 
się z młodzieżą. 
Tajemniczymi planami na naj
bliższą  przyszłość autor  ksią
żki „Na skrzydłach RAF" wy
raźnie nie chciał się podzielić 
z czytelnikami GU  twierdząc, 
że nie chciałby uprzedzać fak
tów. Jedyne co mi zdradził to 
plany dotyczące mającego po
jawić  się już  niedługo  na  na
szym rynku prasowym nowe
go pisma. 

WUt
wie,  na  których  córka  Jana 
Cholewy odebrała z rąk woje
wody  krakowskiego  medal 
pamiątkowy. Tadeusz  Dytko 
opowiadał o kulisach wydania 
książki, swojej pracy nad nią, 
kontaktach  jakie  nawiązał 
z towarzyszami Jana Cholewy 
oraz ludźmi, których los w ja
kiś  sposób  zetknął  z  bohate
rem  książki.  Po  spotkaniu 
udało mi się chwilę porozma
wiać z autorem  książki. 
—W Krakowie i okolicy książ
ka rozeszła się bardzo dobrze. 
Prezes  oficyny  Tadeusz  Sko
czek robi dodruk około dwóch 
tysięcy  egzemplarzy.  Podsta
wowy nakład, trzy tysiące, już 
się  rozszedł.  W  październiku 
książka  ma  się  znaleźć  na  tar 
gach „Dobrej  książki"  w Kra
kowie. Oprócz Krakowa książ
ka ukazała się też na Górnym 
Śląsku. 
Na spotkaniu Tadeusz Dytko 
stwierdził,  że  wśród  ustrońs
kiej młodzieży i uczniów szkół 
podstawowych  Jan  Cholewa 

Fot.  W.  Suchta 

— Ma to być gazeta krakows
kiego kręgu wojskowego. Pis
mo  ogólnowojskowe,  również 
kulturalne .  Rozkazem dowód
cy okręgu została wyznaczona 
osoba,  która  zwróciła  się  do 
mnie,  abym zorganizował  ga
zetę. 
Nie możemy przecież zapomi
nać o  tym, iż Tadeusz  Dytko 
oprócz tego, że bywa publicy
stą, dziennikarzem  i lteratem, 
jest  przede  wszystkim  żołnie
rzem.  W  związku  z  tym, 
chciałby  sprostować  swą wy
powiedź  zamieszczoną  w nu
merze sierpniowym  GU. 
— Powiedziałem, że wojsko jest 
skostniałą instytucją, co się zga
dza. Nic się tu nie zmieniło. Nie 
powiedziałem jednak, że nic nie 
powinno się zmienić. Jestem jak 
najbardziej  za tym, żeby coś się 
zmieniło, ale jest to niemożliwe. 
Wojsko  jest  instytucją  hierar
chiczną,  wszystko  robi  się  na 
rozkaz, tu demokracja niestety 
nie weszła i nie wejdzie. 

Gabriela  Madzia 

PKS drożeje, a podróżni  nie mają  wyboru...  Fot.  W.  Suchta 

Ciąg dalszy  raportu Rady Miejskiej  kadencji  199094. 

Pomoc  Społeczna 
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przy  Urzędzie  Miejskim 

w Ustroniu powołany został uchwałą  nr  IX/51/90 przez Radę Miejską 
w  Ustroniu.  Od  19  listopada  1990  roku  działa  jako  jednostka  or
ganizacyjna  miasta. 
Wszystlde zadania realizowane są zgodnie z ustawą  o Pomocy Społecz
nej z dnia 29 listopada  1990 r. (z. późn. zm.) oraz ustawą  o samorządzie 
terytorialnym  z dnia  8 marca  1990 r. 
Przdmiotem  działalności  Ośrodka  jest: 
—  diagnostyka  jednostkowa  i  środowiskowa  wynikająca  ze  spadku 
stopy  życiowej  społeczeństwa,—  przyznawanie  i  wypłacanie  przewi
dzianych  ustawą  świdczeń, 
—  pobudzanie  społecznej  aktywności  w  zaspokajaniu  niezbędnych 
potrzeb  życiowych  osób  i  rodzin, 
—  praca  socjalna  skierowana  na  pomoc  osobom  i  rodzinom  we 
wzmacnianiu  lub  odzyskaniu  zdolności  do  funkcjonowania  w  spo
łeczeństwie  oraz  na  tworzeniu  warunków  sprzyjających  temu  ce
lowi. 
W dniu  15.03.1991 r. zostało również zawarte porozumienie w sprawie 
realizacji  zadań  zleconych  oraz  zadań  własnych  gminy  w  zakresie 
pomocy społecznej pomiędzy Dyrekcją Wojewódzkiego Zespołu Pomo
cy Społecznej w BielskuBiałej, Burmistrzem Miasta Ustronia i Kierow
nikiem Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Ustroniu, w którym 
określone  są  zadania  i obowiązki  oraz  zabezpieczenie  środków  finan
sowych. 

rok 
zadania  własne 
zadania  zlecone 

1991 
240 

1992 
622,5 
750 

1993 
1.136  (min  zł) 
1.119  (min  zł) 

Na  zadania  własne  w roku  1994 przeznaczono  kwotę  —  1.645 min  zł 
plus 1.000 min zł na remont Domu Pomocy Społecznej „Pałacyk", który 
zostanie  zakupiony  za kwotę 900 min  zł. 
Na zadania zlecone otrzymano  1.234 min zł, co wg zapewnień Wojewó
dzkiego  Zespołu  Pomocy  Spełecznej  w  BielskuBiałej  nie  stanowi 
ostatecznej kwoty, bowiem nie zabezpiecza potrzeb  finansowych  wynia
kających  z  nowej  ustawy  o  ochronie  macierzyństwa.  Wojewódzki 
Zespół  Pomocy  Społecznej  w  BielskuBiałej  według  umowy  ustnej 
zobowiązał się również do partycypowania w kosztach remontu  obiektu 
przeznaczonego  na  Dom  Pomocy  Społecznej  „Pałacyk"  w  Ustroniu, 
a  później w jego  utrzymaniu. 
Z  uwagi  na  zubożenie  społeczeństwa  co  rok  wzrasta  ilość  podopiecz
nych  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ustroniu.  Dawniej 
z jego pomocy korzystały przede wszystkim: osoby samotne,  inwalidzi, 
rodziny  niepełne  i  rodziny  wielodzietne.  Dzisiaj  trafiają  do  Ośrodka 
również rodziny pełne, w których dochód na osobę jest  tak niski, że nie 
pozwala  na  godną  egzystencję.  Powodem  takiej  systuacji  rodzin  są 
najczęściej bardzo  niskie  zarobki  lub  bezrobocie  któregoś  z  żywicieli 
rodziny przy jednocześnie  stale  wzrastających cenach  czynszu,  energii 
i  gazu.  Zniesienie  dopłat  mieszkaniowych  spowodowało,  że  coraz 
większa  liczba  rodzin  staje  się dłużnikami  spółdzielni  mieszkaniowej, 
zakładu  energetycznego  czy gazowni. Stale  także wzrasta  grono  osób, 
którym zgodnie z ustawą przysługuje pomoc  finansowa,  dlatego z roku 
na  rok  wzrastają  potrzeby  finansowe  Ośrodka. 
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Bez większych  k łopotów  piłkarze  „Kuźn i "  Ustroń  wygrali 
kolejny  mecz  o  mistrzostwo  „Aklasy" .  LK S  Iskrzyczyn 
musiał  uznać  wyższość  ustroniaków,  gdy  już  w  15  minucie 
strzałem  z  12  m.  B.  Kukuczka  ulokował  piłkę  w  siatce. 
Nasępnie  A.  Krzystek  strzela  w  okienko,  potem  K .  Waw
rzyczek  wykorzystuje  zamieszanie  podbramkowe,  a  S.  Piet
rzyk  lobuje  z  20  m  nad  bramkarzem  Iskrzyczyna  i  Kuźnia 
wygrywa  4:0.  Przy  tym  stanie  błąd  popełnia  bramkarz  J. 
Szczepański  i  jest  4:1.  Kolejne  bramki  zdobywają  Krzystek 
i  Wawrzyczek,  w  końcówce  jednak  znów  po  błędzie  bram
karza  Iskrzyczyn  strzela  gola  i  jest  6:2.  Kolejny  mecz,  tym 
razem  na  wyjeździe,  Kuźnia  wygrywa,  umacniając  się  na 
trzecim  miejscu  w  tabeli  z  tą  samą  ilością  punktów  co 
Kończyce  Małe.  W  zespole  Kuźni  udanie  zadebiutował  Woj 
ciech  Kozłowski,  zawodnik  starszego  poklenia. 
— Przeciwnik był wyraźnie słabszy, choć niezbyt dobrze nam się 
gra  na  tak  małych  boiskach  jak  w  Iskrzy czy nie.  Gospodarze 
mieli  prostą  taktyk ę —  długa  piłk a  do  przedu,  wszyscy  lecą  za 
nią  „n a  żywioł"   i  kt o  pierwszy  dobiega,  strzela  od  razu  na 
bramkę  —  powiedział  nam  po  meczu  trener  A .  Czermak. 
—  Obecnie sytuacja  w tabeli jest niezła,  tym bardziej, że  mecze 
ze  wszystkimi  silniejszymi  drużynami  mamy  już  za  sobą. 
—  Niezła  jest  też  atmosfera  w  drużynie,  o  wiele  lepsza  niż 
w ubiegłym sezonie. Jesteśmy zgrani, nie ma konfliktów . Widać 
to  było  w  meczu  z  Iskrzy czy nem  wygranym  bez  problemów 
—  dodaje  kapi tan  drużyny  Jarosław  Ficek. 

Jedną  z atrakcji  festynu w SP2 był pokaz  akrobacji  sportowej. 
Fot. W. Suchta 

POZIOMO: 1) francuska czapka wojskowa 4) oaza miejska 6) 
remis  szachowy  8)  przystań  statków  9)  rude  chytrusy  10) 
rosyjski marynarz  11) miejska w Ustroniu  12) rodzaj mszy 13) 
słynny gawędziarz góralski  14) drąg metalowy  15) niepopraw
ny marzyciel 16) kule bilardowe 17) archipelag wysp portugals
kich  18) z 12 miesiącami  19) ptak  morski  20 umowa  między
państwowa 
PIONOWO:  1) grzejące żeberka  2) mocny sznurek  3) amery
kańskie grosze 4) przeróbka utworu 5) maturalna w ogólniaku 
6) kiepska robota 7) ostatnia wola na papierze  11) pożywienie 
13) zasłona, kotara  14) wróbel  albo  sikorka 
Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań upływa  2  listopada. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  37 
SPRZĄTAM Y  MIAST O 

Nagrodę  100 000 zł otrzymuje Anna Herda  z Ustronia,  ul. Lipowa  3. 
Zapraszamy do  redakcji. 

Kochany  Jónku! 
Było  to  za  sanacyji.  Miałach  takóm  ciotkę  Hane  co 

miyszkala  w  Kozim  Mieście.  Miała  już  pięńdzia  trzycet 
roków,  ale  jeszcze  nie  była  wydano.  Fórt  zganiała  za 
rozmaitymi  chłopami.  Wszyski  baby  na  Koloniji  miały  na 
nióm  strasznóm  złość,  a  najbardziyj  Sikorzino.  Jurowi 
Sikorze  Hana  sie podobała.  Nic  dziwnego,  że dowoł  sieprzez 
nióm  ściągać  i zamiast  z  werku  iść ku  swojij  i do dziecek,  to 
walił prosto  do jejij   chałupy.  Sikorzino  wywrzaskiwała,  że 
kiesi  tej  czutorze,  fifidłu  i  torbie  zęby  wysuje,  coby  sie  już 
wiyncyj  nie  szczyrziła  do  chłopów.  Oprócz  Sikory  i  innych 
feszoków,  Hana  zwiodła  jeszcze  młodego  Bujoka.  Tego  już 
staro  Bujoczka  zdzierżeć  ni mógła.  Prziwachowała  se  ich na 
festynie  w Równi  i jak  nie skoczyła  Hanie  do kudeł  i  zaczła 
wrzeszczeć  na cały  hyrtóń:  ty  lupo jedna,  ty mandoro,  pikslo 
co  w  literackim  jynzyku  znaczy  stare  pudło.  Mało  mosz 
innych  chłopów,  jeszcze  ci takigo  holca  trzeba.  Chcesz  mi  go 
zepsuć,  a  ón sie  mo  iść  uczyć  na  ksiyndza. 
Kudlóno  za  włosy  joszczała  niemiłosiernie,  ale  żodyn  nie 
prziszoł  jóm  obronić.  Za  jakiś  i  czos  Hana  wykludziła  sie 
z Hermanie,  a jak  potym  w rodzinie  po  cichu prawili,  to  sie 
jeszcze  dobrze  wydała,  a we wojnę, jako  z nij  byłapatryjotka 
(dzierżała  z partyzantami),  to wiedzom  jyno  ci ze  Zbowidu, 
bo  ji   wyrobiali  papióry,  żeby  miała  wiynkszóm  pyndzyj 
i  zniżkę  na  pociąg. 
Piszesz  Jónku,  że  ci  sie  nie podobo  moja  godka  ze  starom 
Śliwkulóm.  No,  nic  na  to  nie  poradzym,  że  se  z  nióm  tak 
właśnie fulóm.  Jak  ty dó mnie przidziesz  na kołocz,  to by dym 
z takim  inteligyntym  inaczyj  rządzić.  To ci też  wtedypowiym 
co mówiła  mi  twojo  sekretarka  Ira.  Snoci  jak  byłeś  dyrek
torym,  toś na podaniach  od ludzi pisol  akceptujym  pozytyw
nie,  a jak  ci zwracali  pozór,  toś  se  nie  doi  nic  powiedzieć. 
Teraz  jak  siedzisz  na  tej  pyndzyji,  a  w  telewizyji  jyno 
oglóndoszprofesora  Miodka,  tego szpecą  od jynzyka  lojczys
tego  to  cie  gniywajóm  błyndy  w  mówiyniu.  A  jak  zawsze 
oglóndosz  tyn  program,  toś  natrefił  na  to,  jak  Profesor 
strasznie  chwolił  Gazete  Ustróńskóm  , że z naszła  miejsce  dla 
gwary. 

Stecka  ze  Zowodzio 

PS 
Jónku,  jak  na  Zowodziu  uwidzisz  taki  wielki  obszor  owsa, 
albo  szloge  ziymnioków  —  to je  na  mojim  gruncie. 

100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy  100 tysięcy 100 tysięcy 

GAZETA 
USTRONSKA 


