
G4ZETA = 
USTROIM Y 

|  N r   4 5 ( 1 7 0 ) / 94  1 0 — 16  l i s t o p a da  3 0 00  zł  I S SN  1 2 31   9 6 5 l | 

28 października  odbyła  się  5 sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady 
prowadził  przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz. 

Radni J. Bałdys i W. Chmielewski złożyli interpelację w zwią
zku z planowaną  sprzedażą  obiektu  „Groń"  w Polanie i jedno
cześnie zaproponowali,  by  uzyskane pieniądze przeznaczyć  na 
budowę przedszkola w Polanie. Wywołało to dyskusję, w której 
J. Szwarc zwrócił uwagę, że już obecnie przedszkola pochłaniają 
1/10 budżetu miasta. Należy wystrzegać się pochopnych decyzji, 
tym bardziej że od  1.01.96 miasto przejmuje finansowanie szkół. 
—  W  Polanie  dzieci  przebywają  w  zagrzybionym  budynku, 
a nowe przedszkole  obiecywane jest  od  kilku  lat. Jeżeli  przed
szkola kosztują za dużo to  trzeba je zamknąć, jednak  to władze 
miasta powinny  powiedzieć mieszkańcom,  że w Polanie  przed
szkole jest  niepotrzebne  —  odpowiadał  W.  Chmielewski,  a  J. 
Bałdys przypomniał, iż przedszkole miało powstać, gdy  „Groń" 
został  przejęty  przez  Urząd  Wojewódzki.  Niestety  nic  z  tego 
wyszło. J. Korcz poinformował radnych, że „Groń" proponuje 
się sprzedać za  2,5 mld. zł. Burmistrz  K. Hanus  dodał,  że cena 
jest niska ze względu na konieczność przeprowadzenia w budyn
ku  remontu.  Obecnie  miasto  decydując  się  na  pozostawienie 
sobie  tego  obiektu  musiałoby  sukcesywnie  wydawać  pieniądze 
na  zabezpieczenie  budynku.  O  koszt  budowy  nowego  przed
szkola zapytał S. Malina. J. Bałdys oszacował to na ok. 6,8 mld. 
zł. 

—  Skoro chcemy  „Groń"  sprzedać  za  2,5 mld,  a  koszt  przed
szkola  wynosi  prawie  7  mld,  to  może  lepiej  zaadaptować 
„Groń"  na  przdszkole  —  zaproponował  F.  Korcz. 
Radni postanowili wycofać z porządku obrad  sprawę sprzedaży 
„Gronia"  i  dokładnie  rozeznać  co  w  obecnej  sytuacji  będzie 
najbardziej korzystne  dla  miasta  i mieszkańców  Polany. 

Mówiono  również  o  domu  kultury  w  Jaszowcu.  L.  Wer
pachowski pytał burmistrza jak miasto zareagowało na postulat 
M. Jurczyńskiej, wyrażony w Gazecie  Ustrońskiej, by  budynek 
domu kultury przekazać Kolegium Języków Obcych. K.  Hanus 
odpowiedział,  że  miasto  nie  mogło  zareagować,  gdyż  nie 
wpłynął  formalny  wniosek  w  tej  sprawie.  J.  Waszek  dodał,  że 

(dokończenie  na str.  2) 

Fot. W. Suchta 

Ten  dzień  pełen  zadumy 
i wspomnień  o  bliskich  i  zna
jomych,  którzy  odeszli,  spę
dzamy na cmentarzach, w ko
ściołach,  w  gronie  rodziny. 
Zapalamy  znicze  na  grobach 
ozdobionych  wieńcami  i chry
zantemami.  Myślimy  wtedy 
o  śmierci,  która  kiedyś  nas 
także  zabierze.  1 listopada  na 
ustrońskie cmentarze przycho
dziły  przeważnie  całe  rodziny, 
przynosząc kwiaty  i zapalając 
znicze,  aby  pokazać,  że  nie 
zapomnieli  i nie  zapomną... 

Obchodzenie  Święta  Zmar
łych  w Polsce jest  specyficzną 
tradycją  nie  zawsze  rozumia
ną przez obcokrajowców.  Nie 

obchodzimy  w tym dniu świę
ta  Hallowe'en,  jak  robią  to 
tysiące Amerykanów, choć ki
lku  młodych  ludzi  w  przebra
niach  starało  się  przenieść  tę 
tradycję na polski  grunt.  Było 
to nawet  interesujące, ale jak
że  odmienne  od  rodzimych 
obyczajów  zakorzenionych 
w nas od lat. Kiedy wieczorem 
wracałam  do domu, nad  cme
ntarzami unosiły się łuny. Pło
nęły  tysiące  zniczy  —  wyraz 
naszej  pamięci.  Przypomnia
łam sobie wtedy słowa księdza 
Twardowskiego:  „Śpieszmy 
się  kochać  ludzi,  tak  szybko 
odchodzą...". 

(G.  M.  ) 

Były  to  ostatnie  miesiące wojny,  front wschodni  załamał  się 
i  zbliżał  do  Wisły,  nasiliła  się  akcja  partyzantów  beskidzkich, 
następstwem  której  były  represje  i  terror. 

W takiej atmosferze nastąpił czarny dla Ustronia  9 listopada 
1944.  Dzień  ten  trudno  zapomnieć.  Pracowałem  wtenczas 
w  fabryce  w  Łyżbicach,  k.  Trzyńca.  Załogę  fabryki  stanowili 
głównie  miejscowi  Polacy,  którzy  odmówili  „volkslisty"  oraz 
kilku  robotników  z  Ustronia,  Wisły,  Skoczowa.  Rankiem 
przechodziłem  jak  zwykle  przez  halę  maszyn  i  nie  spotkałem 
przy szlifierce Rudka z Ustronia, dojeżdżającego na  rowerze do 
pracy. Znając jego punktualność  zaniepokoiłem  się. W  godzinę 
później dotarła do nas wiadomość o wydarzeniach  w  Ustroniu, 
a  około  południa  wysłany  przez  matkę  sąsiad  ostrzegł  mnie, 

bym  nie  wracał  do  domu.  Nieco  później  z  relacji  świadków 
dowiedzieliśmy  się  o  przebiegu  masakry.  Kilk u  policjantów 
wchodziło do domu  i wywlekali mieszkańca. Niektórym  nawet 
nie  pozwolono  się  ubrać.  Rozstrzeliwali.  Były  przypadki  roz
strzeliwania  w  drodze  do  pracy  (np.  kol  Janka  Sztwiertnię). 
Listę  skazańców  przygotowała  miejscowa  placówka  NSDAP. 
Pozostali  przy  życiu  mieszkańcy,  młodzi  Polacy,  nie  wiedzieli, 
czy przeżycie zawdzięczali pracownikowi  referatu meldunkowe
go  Urzędu  Miejskiego,  któremu  udało  się  schować  kilka  kar
totek, czy też ukrywaniem się przed Niemcami. Nie zastanawiali
śmy  się  nad  tym.  Przerażało  nas  to,  że  odeszli  nasi  bliżscy, 
koledzy,  z  którymi  spotykaliśmy  się  na  co  dzień,  którzy  pod
trzymywali nas na duchu  w najtrudniejszych sytuacjach. Odeszli 
mało  znani,  skromni  lecz  mocni  duchem.  Wierzyli,  że  Polska 
wróci,  Polska  dla  wszystkich  i  że już  więcej wojny nie  będzie. 

Jan  Małysz 



(dokończenie  ze str.  1) 

miasto  nie  ma  żadnego  interesu  w  robieniu  komukolwiek 
prezentów. Nieco  inaczej sformułował to J. Szwarc, proponując 
ustalenie jakiejś  czasowej  opłaty  za przekazanie  tego  budynku, 
a na  pewno  Kolegium  w Ustroniu  byłoby placówką  pożądaną. 
Również  do  tej  sprawy  postanowiono  powrócić. 

Głównym  tematem  obrad  sesji,  były  drogi  w  Ustroniu. 
Informację  przedstawił  burmistrz  K .  Hanus.  W  93  r.  na 
utrzymanie  dróg  i  ulic  miejskich  zaplanowano  10.780  min  zł. 
W 93 r. było to 6.218 min, a akcja zimowa kosztowała  1.159 min. 
W  Ustroniu  znajduje  się  13.349  m  dróg  krajowych,  38.285 
m dróg wojewódzkich,  86.188 m dróg miejskich i 19.962 m  dróg 
zakładowych.  Burmistrz  przedstawił  też  ulice przewidziane  do 
remontów,  rozbudowy  i  modernizacji.  W  dyskusji  mówiono 
głównie o  tym czego z drogami  w mieście nie udało  się zrobić.  J. 
Bałdys  proponował,  by  lepiej  przygotować  wszelkie  sprawy 
formalnoprawne  przed  przystąpieniem  do  prac  na  konkretnej 
drodze.  Burmistrz  odpowiadał,  że  zawsze  pod  tym  względem 
wszystko jest  przygotowane,  jednak  bywa  i  tak,  że  w  ostatniej 
chwili  z  uzgodnień  wycofują  się  mieszkańcy. 
—  Trzeba  doprowadzić  do  sytuacji,  gdy  dobro  publiczne 
będzie  dobrem  nadrzędnym  —  postulowała  H.  Dzierżewicz. 
J.  Korcz  odpowiadał,  że dokonanie  wykupu  terenu  pod  drogę 
z wyroku sądu trwa  około 3 lat, a taki okres oczekiwania  nikogo 
nie  satysfakcjonuje. 

Na  sesji  podjęto  również  uchwały  dotyczące  m.  in.: 
—  powołania  inkasentów  do  poboru  podatku  za  wywóz  od
padów  komunalnych, 
—  powołania  oddziału  Muzeum  pod  nazwą  „Estrada  Ludowa 
Czantoria"  z  siedzibą  w  Szkole  Podstawowej  nr  2, 
—  trybu  i  warunków  umieszczania  plakatów  na  obiektach 
komunalnych. 
Wybrano  również  Ławników  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie 
oraz  członków  Kolegium  d/s  Wykroczeń  przy  Sądzie  Rejono
wym  w  Cieszynie. 

Piąta  sesja  Rady  Miejskiej  trwała,  z  piętnastominutową 
przerwą,  od  godz.  14.00  do  19.30.  (ws) 

Jesienne porządki. 
i 

Fot. W.  Suchta 

W dniach  od 27 do 31 października  1994r. przebywała  w Ustroniu 
na  planowanym  corocznym  spotkaniu  roboczym  delegacja  STÄD
TEPARTNERSCHAFSTVEREIN.  NeukirchenVluyn  —  nasze 
miasto  partnerskie  —  reprezentowali:  Paul  RATAY  —  przewod
niczący  Stowarzyszenia,  Gunter   FISCHER  —  naczelnik  Wydziału 
Kultury,  Franjo  TERHAR T  —  kierownik  d/s  kultury  oraz  Leo 
SIEBIERSKI  — kierownik d/s Ustronia  w Stowarzyszeniu  Partners
kim  Miast. 

W planach  wspólnych  działań  na  rok  1995 uwzględniono  między 
innymi: 
—  udział 2  filatelistów z NeukirchenVluyn  w wystawie  filatelistycz
nej, której wernisaż  odbędzie  się w naszym  Muzeum  15.07.1995  r. 
—  wspólne 4  osobowe jednotygodniowe  plenery  malarskie  (BRZI
MY) , 
—  udział piłkarzy KS „Kuźnia" w turnieju piłkarskim (czerwiec 1995 
r) , 
—  udział 2 plastyków z NeukirchenVluyn w aukcji obrazów na rzecz 
niepełnosprawnych  w  Ustroniu, 
—  udział  delegacji  NeukirchenVluyn  na  dożynkach  '95, 
—  próba  wydania  wspólnego  kalendarza  na  rok  1996  z  udziałem 
NeukirchenVluyn, 
—  pobyt  na  leczeniu  w  Ustroniu  23  grup  emerytów  z  Neukir
chenVluyn, 
—  udział  ustroniaków  w  „Musiksparten"  (program  11,5  godz.), 
koszty  podróży  i honorarium  pokrywa  NeukirchenVluyn, 
—  przygotowanie przez Ustroń pobytu  35 osób z NeukirchenVluyn 
na  tygodniowym  kursie  „Beskidy  — kultura  i  tradycja". 

Nasi  goście  złożyli  kurtuazyjną  wizytę  burmistrzowi,  zwiedzili 
miasto, przebywali na zaproszenie 2 rodzin w ich domach. Przy okazji 
przekazali dla ustrońskich przedszkoli książeczki do malowania  oraz 
dla  dzieci  uczących  się  języka  niemieckiego  literaturę  dziecięcą 
i  młodzieżową. 

Przywieźli  również  listy,  zdjęcia  i  przesyłki  od  zaprzyjaźnionych 
rodzin niemieckich dla rodzin polskich. Byli również gośćmi Komite
tu  Organizacyjnego na jego  zabawie  podożynkowej. 

Wracając do  NeukirchenVluyn  ledwo pomieścili  w  samochodzie 
listy  i przesyłki  dla przyjaciół w  NeukirchenVluyn. 

Za  rok  Zarządy  spotkają  się  w  NeukirchenVluyn  celem  pod
sumowania  zrealizowanych  zadań  i  przygotowania  nowych  na  na
stępny  rok. 

W  grodzie nad  Olzą  produ
kowanych  jest  ok.  17  tys.  m3 

ścieków w ciągu doby.  Trzeba 
wymienić  całą  kanalizację 
w centrum, gdyż rury mają  już 
ponad  sto  lat. 

Co  najmniej  6  mld  zł  po
trzebuje  Państwowa  Szkoła 

Muzyczna  w  Cieszynie  na  do
kończenie  generalnego  remo
ntu.  Uczęszczają  do  niej  mło
dzi  ludzie  z  całego  regionu 
cieszyńskiego. 

Duże  uznanie  zyskała  cyk
liczna  impreza  śpiewacza 
„Trojo k  Śląski".  W  koncer
tach,  które  odbyły  się na  Zie
mi  Cieszyńskiej  i Zaolziu,  wy
stąpiło  ponad  50  chórów. 

Telefony dla regionu  cieszy
ńskiego są nadal  we mgle.  Coś 

kopią  w Cieszynie  i  Ustroniu, 
coś  zaczęli  podłączać.  Coś 
może  z  tego  wyjdzie... 

  *

Od  maja  skoczowskie  tar
gowisko  działa  na  nowym 
miejscu.  Pod  stragany  miasto 
przeznaczyło  blisko  1,5 ha  te
renu  za  rzeką  Wisłą.  Ruch 
panuje  duży. 

  *
Strażacy  z  Górek  Wielkich 

otrzymali  prezent  w  postaci 
wozu  bojowego  od  strażaków 
z  BaiersdorfWellerstadt. 

W  Dzięgielowie jedno  z po
mieszczeń  w  szkole  przygoto
wano dla potrzeb centrali  tele
fonicznej.  Roboty  w  goleszo
wskiej  gminie  prowadzone  są 
od  1990  r.  Podłączono  dotąd 
ponad  300 nowych  telefonów. 

*

PKS  wprowadził  bezpośre
dnie  połączenie  na  trasie  Cie
szynJaworzynka  oraz  dodat
kowe  kursy  expresowe  do 
Krakowa  i Katowic.  Autobu
sy nadal  kursują do  Czeskiego 
Cieszyna.  (nik) 

Polne drogi  też mają  swój urok.  Fot.  W.  Suchta 

2  Gazeta  Ustrońska 
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14  listopada  o  godzinie  17.00  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego 
odbędzie się spotkanie  posła  KPN  Kazimierza  Wilka  z mieszkańcami 
Ustronia.  Jak  poinformował  nas  K.  Wilk  tematem  będzie  projekt 
konstytucji  KPN. 

¿r  *  ćr 
Na ślubnym kobiercu stanęli: 

29 października  1994 r. 
Tatiana Brodowska,  Ustroń  i Daniel  Pacuła  Racibórz 

ń   & 
Najlepsze życzenia  dla jubilatów: 

Jerzy  Dubiel,  lat  80, ul. Daszyńskiego  6 
Eleonora Krysta,  lat  92, ul.  3 Maja  13/2 

r   & 

27.10.94  r.  w  Muzeum  odbył  się  koncert  pt.  „Od  Beethovena  do 
Beatlesów".  Fot.  W.  Suchta 

r   ćr 
Klub  Sportowy  „Kuźnia"  w  Ustroniu  zawiadamia,  że  Sekcja  Kul

turystyki  i  Trójboju  Siłowego  organizuje  w  dniach  26.11.1994  r. 
Andrzejkowy Turniej w Wyciskaniu Leżąc. Wszystkich chętnych prosi
my o zgłaszanie się do godz. 9.00 26.11.94 r. na sali gimnastycznej ZST 
ul. Daszyńskiego  36b  w Ustroniu  lub do  22.11.94  r.  na  siłowni  sekcji 
(korty  tenisowe)  w godzinach  od  16.00 do  20.00 

•¿r  *  ćr 
3 listopada dwie najstarsze grupy dzieci z Przedszkola w Hermanicach 

zwiedził}' wystawę pt. „Ustroń w starej fotografii" w Oddziale Muzeum 
Zbiory  Skalickiej.  Po  zwiedzeniu  wystawy  jedna  grupa  pojechała  do 
Wisły,  a  druga  na  Równicę.  Wyprawę  udało  się  zorganizować  dzięki 
ścisłej współpracy  dyrekcji przedszkola  z rodzicami,  którzy  zapewnili 
dzieciom  transport.  (G.M.) 

i!r  *  ćr 
20  października  w  Śląskim  Centrum  Rehabilitacyjnym  „Repty" 

w  Ustroniu  Zawodzi u  odbyło  się  spotkanie  nauczycielek  zawodu  ze 
szkół medycznych. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom promocji 
zdrowia. Uczestniczyły  w nim przedstawicielki  szkół z Żywca, Bielska, 
Wadowic, Oświęcimia i Cieszyna.  Inicjatorką  spotkania  była  dyrektor 
Liceum Medycznego  z Cieszyna  Barbara  Górniok. 
Przypomnijmy,  że ŚCR  „Repty"  należy do  Europejskiej Sieci  Szpitali 
Promujących Zdrowie. 

O,  którzy  od nas odeszli: 

Szczepan Grzechacz,  lat  54, ul.  Cieszyńska  VII/16 
Stanisław  Karasiewicz,  lat  65, ul. Różana  48 
Stanisława Krawczyk,  lat  63, ul. Daszyńskiego  9 

Serdeczne  podziękowanie  za  udział  w  pogrzebie 

śp. Heleny  Kaczmarek 
ks.  kanonikowi  Leopoldowi  Zielasce,  ojcu Bogumiłowi, 
proboszczowi  z  Hermanie,  wszystkim  sąsiadom  i  znajo
mym, którzy  okazali  serce i współczucie 

składa pogrąiona  w smutku Rodzina. 

27.10.1994 r. 
O  godz.  16.00  na  ulicy  3  Maja 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Ustronia  kierującego  fia
tem  125p. Wynik badania — 2,21 
promila. 

29.10.1994 r. 
Między  godz.  19—22.00  zostało 
dokonane  włamanie  do  prywat
nego  budynku  przy  ulicy  Wiejs
kiej  w  Nierodzimiu.  Łupem  zło
dziei padła m.in. dubeltówka  ma

rki  Merkel.  Ogólna  kwota  strat 
wynosi  60 min  zł. 

30.10.1994  r. 
Między  godz.  17—19.00  zostało 
dokonane włamanie do domu jed
norodzinnego przy ulicy Cholewy 
w  Ustroniu.  Ogólna  kwota  strat 
wynosi  19 min  zł. 

Od 28.10. do 1.11.  1994 r. 
Prowadzono wzmożone działania 
policyjne regulując ruch w rejonie 
cmentarzy  i przeciwdziałając kra
dzieżom na cmentarzach. W ciągu 
tych paru dni nie doszło do żadnej 
kolizji ani  wypadku  drogowego. 

27.11.  —  28.10  —  w  trakcie 
szczegółowej kontroli  targowiska 
ukarano  pięć  osób  za  nieprawid
łowości związane z prowadzeniem 
handlu. 

29 i 30.10. — kontrolowano  cent
rum  miasta  oraz  tereny  wokół 

Szpitala  Uzdrowiskowego na  Za
wodzi u. 

31.10.  —  w  trakcie  kontroli  tar
gowiska  ukarano  jedną  osobę  za 
handel  bez  zezwolenia. 

1.11.  —  kontrola  terenu  wokół 
cmentarzy. 

2.11.  —  nakazano  naprawienie 
tablicy  reklamowej  przy  ulicy 
Skoczowskiej. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Muzeum otrzymało w darze od długoletniej emerytowanej nauczycie

lki pani Józefy Jabczyńskiej interesujący i unikalny dar. Jest to  kronika 
kółka  biologicznego,  które  istniało  przy  Technikum  Mechanicz
noKuźniczym  w  Ustroniu  w  latach  50tych.  Kółko  prowadziła  pani 
Józefa,  która  w  tej  szkole  była  wykładowcą  biologii.  Kronika  jest 
starannie  pisana  przez  uczniów,  często  ozdabiana  rysunkami  i  foto
grafiami. 
Na pierwszej stronie  zamieszczono informację w jaki  sposób  powstało 
w tej szkole kółko  biologiczne. 
„ W latach  50tych w programie nauczania  w technikum  była biologia. 
Chodziło  o  to  aby  technik  kończący  średnią  szkołę  posiadał  trochę 
wiedzy  z  zakresu  nauk  przyrodniczych.  Program  nauczania  biologii 
obejmował:  zoologię,  botanikę,  anatomię,  cytologię  i  paleontologię. 
Kiedy przychodziłem na pierwszą  lekcję biologii uczniowie pytali: po co 
nam  ta  biologia? 
Odpowiadałam:  zastanówmy  się  razem.  Bio  —  znaczy  życie,  logos 
—  mowa,  czyli  będzie  to  nauka  o  życiu,  o  tym  co  nas  otacza.  Wy 
będziecie kuć żelazo 8 godzin, a resztę czasu spędzicie w lesie lub na łące. 
Egzamin z biologii będziecie zdawać przed swoimi maluchami. Zaśmiali 
się,  ale  przedstawiłam  im  cały  program  nauczania,  który  tak  ich 
zainteresował, że wkrótce powstało kółko biologiczne, czego dowodem 
jest  kronika". 
Kronika  prowadzona  jest  od  roku  1953 do  1957. 

TKctkc r   biologiczne 

Piły. 

Technikum  KechanicznaKuzniczyrri  M.P.M. 
w  Ustroniu. 

zostato  założone  dnia  16września  1953  rok. 

Kiedy 

Dyrektorem  byt 

Wykiadowcą  biologu 

]ózefa  Jabfczyńska. 
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Fot. G.  Madzia 

Tradycją  1  listopada  stała  się  doroczna  kwesta  urządzana  na 
ustrońskich  cmentarzach.  Pierwszą  kwestę w  1990 roku  zorganizował 
Komitet  Obywatelski,  zbierając  699.102  zł  i  20  marek,  które  prze
znaczono na sfinansowanie obiadów dla dzieci potrzebujących. Podczas 
kwesty w 1991 roku zorganizowanej również przez Komitet  Obywatel
ski zebrano 8.061.999 zł. W 1992 roku  organizację kwesty na  ustrońs
kich  cmentarzach  przejęło Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnospraw
nymi angażując nie tylko swoich członków, ale także młodzież i znaczą
ce osobistości naszego miasta. Zebrano wówczas 12.276.050 zł. W 1993 
roku  kweście patronowało  także TONN,  które dzięki hojności miesz
kańców Ustronia i przyjezdnych zdołało zebrać  16  min zł, 50 szylingów 
i 20 marek. Tegoroczna  kwesta  tradycyjnie już zorganizowana  została 
przez  TONN.  Od  godziny  9  do  16  na  ustrońskich  cmentarzach 
kwestowała  młodzież  szkół  podstawowych  i  średnich:  Sylwia  Kubala, 
Marzena Kędzior, Ewa Sikora, Agata Heczko, Dorota Paszul, Gabriela 
Brudny, Agnieszka Jochaczy, Agnieszka Brenner, Jola Wrzecionko, Asia 
Wantulok,  Asia  Golisz,  Magda  Malina,  Alicj a  Kędzior,  Agnieszka 
Legierska, Agnieszka Wróblewska, Agnieszka Łukasz, Joanna Konefał, 
Monika Szturc, Anna Kujawa, Barbara Bujok, Aleksandra Stec, Karolin a 
Gałczyńska, Agata  Głowinkowska, Marek  Chabrowski, Maciej  Błanik, 
Renata Tomaszko,  Magda Kawecka, Agnieszka Szymkiewicz,  Monika 
Rakowska oraz dorośli: Bernadeta Błanik, Anna HanusDyrda, Halina 
Dzierżewicz, Andrzej  Georg, Agnieszka Głowinkowska, Krzysztof Krys
ta, Włodzimierz  Głowinkowski,  Elżbieta  Głowinkowska,  Helena Szcze
pańska, Kazimierz Hanus, Lidi a Mieszek, Antoni Dyrda, Zofia Ferfecka, 
Danuta Klimek, Danuta Kubala, Anna Markuzel, Joanna Firla , Krystyna 
Firl a i Emilia Czembor. 

W sumie  zebrano  21.959.900  złotych.  (G.  M. ) 

Na  zaproszenie  Zarządu 
Głównego PZKO,  Nauczycie
lska  Estrada  Ludowa  „CZA 
NTORIA"  przebywała  w  so
botę  22  października  1994  r. 
w  JabłonkowieNawsiu.  Po 
zwiedzeniu  uroczego  miaste
czka,  w  godzinach  popołud
niowych  wystąpiła  z  koncer

wi  Organizacyjnemu  „Gorol
skiego  Święta",  jak  również 
kieruje zespołem  regionalnym 
„GOROL" .  To  człowiek  in
stytucja. Na widowni był  rów
nież  legendarny  „Jura" 
—  Władysław  Niedoba 
—  symbol  „Gorolskiego 
Święta". To  właśnie on,  „Jura 

POKŁOSI E 

tem  w  budynku  PZKO.  Wy
stęp  dedykowano  wszystkim 
organizatorom  pracującym 
przy przygotowaniu,  obsłudze 
i  prowadzeniu  GOROLS
KIEGO  ŚWIĘTA. 

Jabłonkowskie  święto  swą 
tradycją  sięga  roku  1947,  bę
dąc  symbolem  braterstwa 
i pojednania, wytrwałości,  ha
rtu  i jedności  Polaków  miesz
kających na  Zaolziu.  I  właśnie 
na  47  już  „POKŁOSIU  GO
ROLSKIEGO  ŚWIĘTA" 
„CZANTORIA "  miała  za
szczyt  wystąpić wspólnie  z ja
błonkowskim  „GORO
LEM" . 

Wiele  wylanych  łez,  rzęsiste 
brawa, bisy i głośno  wyrażany 
aplauz  były  potwierdzeniem, 
że Zespół programem  i  pozio
mem  wykonania  trafił do  serc 
naszych  rodaków  zza  Olzy. 

Mieliśmy  również  okazję 
wysłuchania  poezji  ludowej 
Ziemi Cieszyńskiej, między  in
nymi  autorstwa  Władysława 
Młynka — nauczyciela,  litera
ta,  społecznika,  animatora 
kultury  ludowej.  Już  na  eme
ryturze,  a  pomimo  tego  mię
dzy  innymi  szefuje  Komiteto

spod  Grónia",  na  białym  siw
ku  tradycyjnie  otwiera  barw
ny  korowód  góralskiego  po
chodu.  To  on  bawił  publicz
ność  wspólnie  z  nieżyjącym 
już  „Maciyjym" . 

Po  koncercie  przy  wspól
nym  biesiadnym  stole  mieliś
my  okazję  bliżej  poznać  his
torię  i  genezę  „Gorolskiego 
Święta".  Odbył się też nie  pla
nowany  swoisty  turniej  gawę
dziarzy. Zaolziaków  reprezen
towali:  „ H A D A M  Z  DRU
GIJ  J IZBY"  (Władysław 
Młynek)  i  „F IL IP "  (Tadeusz 
Filipczyk).  W  imieniu  „Czan
tori i "  popisywali  się:  „JU
RA" ,  „TADZIO "  i  „JAŚ
KO" .  Wynik  tego  osobliwego 
współzawodnictwa  był  bar
dzo  wesoły.  Akordeoniści 
wspomagali  śpiewających 
wspólnie  nasze  cieszyńskie 
pieśniczki. 

Zespół  regionalny  „GO
R O L"  został  zaproszony  na 
ustrońskie  dożynki,  a  „CZA 
N T O R I A "  otrzymała  za
proszenie  do  udziału  w  przy
szłorocznym  Gorolskim  Świę
cie. 

Bibo 

Od dłuższego już czasu  DW 
„Daniel"  współpracuje  ze 
Szkołą  Podstawową  nr 
2  w  Knurowie.  Dzięki  tej 
współpracy  dzieci  z  Knurowa 
przyjeżdżają  do  Ustronia  do 
zielonej szkoły. Zielone  szkoły 
organizowane  są  od  maja  do 
końca  października.  Grupy 
dzieci  goszczące  w  „Danielu" 
brały  czynny  udział  w  inic
jatywach  miasta.  Tak  np. 
działo  się  17  września,  kiedy 
podobnie  jak  wszyscy  miesz
kańcy  Ustronia  uczestniczyły 
w  akcji  „Clean  up  the  world" 
przyczyniając się do  „odśmie
cenia"  beskidzkich  lasów. 
Ostatnia  tegoroczna  grupa  li 
cząca  osiemdziesięciu  trzecio
klasistów gościła w  „Danielu" 
od  11  do  30  października. 

 I I 

Dzieci  miały  zapewnione  wy
żywienie ze zwiększoną  ilością 

Fot.  W.  Suchta 

owoców  i  warzyw,  specjalne 
inhalacje,  gimnastykę  korek

cyjną. Zorganizowano  im  tak
że  dwie  wycieczki  z  licznymi 
atrakcjami  — pętlą  beskidzką 
i do  Cieszyna.  Dzieci  zaliczały 
też górską  odznakę  popularną 
zdobywając okoliczne  „szczy
ty" . W nagrodę za dobre  spra
wowanie  urządzano  im  dys
koteki  i  duże  ognisko. 
—  Dzieci  nie  sprawiały  żad
nych  kłopotów.  Same  dbały 
0  ład,  porządek  i  czystość. 
— powiedział  kierownik  „Da
niela"  Arkadiusz  Kuczmik. 
Któregoś  z  październiko
wych,  słonecznych  dni  spot
kałam  część  grupy  w  parku 
Lazarów.  Choć  z dala  od  do
mu,  dzieci  były  roześmiane 
1 bawiły  się  wesoło. 

(G. M. ) 
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NIESMACZN Y RAK 
Kazali  iść  na  13  do  amfiteatruposzlam.  Kazali  wrzucić  te 

dziesięć,  tak  mozolnie  uzbieranych  kuponówwrzuciłam,  po 
czym myślę sobie: pomieszają, wylosują i o wpół do drugiej będę 
z powrotem  w domu.  Siadłam  na  widowni  i czekam.  Okazało 
się, że sprawa  wcale  nie jest  taka  prosta.  Pan  konferansjer był 
bardzo  miły  i  kilka  razy  przypomniał  zgromadzonym,  którzy 
siedzieli jak na rozżarzonych  węglach, po co w ogóle przyszli do 
amfiteatru: aby wygrać  „strzałę polskich dróg", jak  określił  ten 
samochód  prezes  PSS  Społem,  który  życzył  tego  wszystkim 
z całego  serca. No  ładnie byśmy  wyglądali, gdyby  każdy  chciał 
się zabrać tym maluchem. Potem pooglądaliśmy garsonki, dresy 
i  futra. Dobrze,  że  sztuczne,  bo  odezwałoby  się we mnie  moje 
ekologiczne  sumienie  i wyszłabym  już  wcześniej. Konferansjer 
na prawo i lewo zachwalał wyroby spółdzielni  i z jego wypowie
dzi  można  było  wywnioskować,  że  nie  ma  takiego  produktu, 
którego  by  nie  spróbował.  Wszystkie  te  zabiegi  miały  na  celu 
podgrzanie  atmosfery  na  widowni.  W  moim  przypadku  na
stępowało coś zupełnie odwrotnego. Ciągle wiejący wiatr powo
dował,  że  moja  temperatura  spadała  i  nie  była  w  stanie  jej 
podnieść  ani  historia  PSS  Społem,  ani  orkiestra,  ani  nawet 
marynarka konferansjera podobno z firmy Cardin.  „Czantoryj
kom"  w  strojach  reprezentacyjnych  też  chyba  nie  było  do 
śmiechu  w  tych  zwiewnych  sukieneczkach.  Wszyscy  mówią 
o  losowaniu,  a  tu  nawet  się  bęben  ani  razu  nie  obrócił.  Dla 
rozbawienia  tych,  którzy  obgryźli  już  wszystkie  paznokcie 
wpuszczono  na  scenę  kabaret  „Rak".  Nie  chciałabym  zbyt 
krytykować,  ale  wydaje  mi  się,  że  wystawiający  coś  takiego 
aktorzy  powinni  pomyśleć,  że  na  widowni  mogą  być  dzieci, 
a ponadto,  że nie wszystkie  tematy  mogą  być  tematem  żartów 
bez  przekraczania  granicy  dobrego  smaku.  Życzę  kabaretowi 
„Rak"  dalszych  sukcesów  w tym  i zdrowia. Ponieważ  godzina 
już była odpowiednia,  temperatura  moich  uszu niska,  dowcipy 
na podobnym  poziomie jak  temperatura,  a ja  bliska  uduszenia 
dziecka,  które  ciągle  skakało  po  ławce  —  wyszłam  przed 
ostatecznym  losowaniem.  Przepraszam,  kto  wygrał  malucha? 

Ania  Dobranowska 

Urząd Miejski Wydział Finansowy  informuje, że podatek  od 
wywozu  odpadów  komunalnych  jest  płatny  do  15  listopada. 
Decyzje o  wymiarze  podatku  są  do  odbioru. 
Mieszkańcy  ADM  mogą  płacić  w  siedzibie  ZUKi M  przy  ul. 
Konopnickiej. 
Mieszkańcy  SM  Zacisze  u  inkasenta  Anny  Śliż,  zam.  ul. 
Gałczyńskiego  45. 
Mieszkańcy Polany, Jaszowca,  Dobki  u Haliny Gluza, zam. ul. 
Polańska  53. 
Mieszkańcy  Lipowca  u  Emilii  Glajc,  zam.  ul.  Wesoła  8. 
Mieszkańcy Nierodzimia  u Urszuli Ciemała,  zam. ul. Kreta  13. 
Mieszkańcy pozostałych dzielnic w Urzędzie Miejskim, pok. 20. 

i i i i ilf̂ i.i. 
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Fot. W. Suchta 

Darowane róże nie kolą....  Fot. W. Suchta 

Gaździnki  a  gazdowie! 
Łopowiym  wóm  zaroi  co  mi  sie  wczora  przitrefilo.  Idym  se 

chodnikym kole paniyn ku chałupie i rozmysłom  co warzić na łobiod. 
Łowiynzina  tyrczy  mi z  łaszki,  to  isto musi starczyć.  Ziymnioków 
pore łoszkrobiym  i poły wka bydzie  roz dwa. Taszke  z rynki  do rynki 
przeklodóm,  bo  smyczym  dwa  chleby  i  żymłe  a  tu pizla  do  mnie 
liana  z  wrzaskym  czy mu  sie nie  rozglóndóm  i jako  sie  szmatlym. 
Postawiła swoji taszki  na chodniku  i prawi,  że mo nowinę —  a óna 
wszystko  wiy najpryndzyj.  Izaczyno:  w r o tuzie fojt  iradnidłógo  nad 
tym  rozmyślali  i  rozprawiali,  tóż  doista  to  bydzie  móndre.  Od 
nowego roku wszyscy ustroniocy muszóm  rzóndzićpo  naszymu.  Gdo 
nie poradzi  prawić  gwarom,  bo nima  z  tela  bydzie  za  kore  płacił 
podatek.  Pobiyrać go bydóm  razym  z podatkym  za śmieci.  Kapkę 
mi to było dziwne, bo przeca zdo sie mi, że moc tych naszych  radnych 
je  nie  z  tela.  Ale  Hana  prawi,  że  było  tam  w  rotuzie  tełkownego 
wrzasku  i znaszli  sie  tacy  co se nie dali pozór  na głosowani,  a ni
kiere  paniczki  sóm  tam  tak  zawziynte  na  łobcych  i  zagłosowały 
na  dwie  rynce.  Snoci  w  sejmie  też  tak  głosowali  i  u  nas  też  to 
przeszło. 

Tóż  bydymy  mieć podatek  od pochodzynio,  a  raczyj  od niepo
chodzynio,  dyć  płaci  iyn  co  z  tela  nie  pochodzi.  Uśmiychnie  sie 
niejedyn  —  przeca  po  to  sóm przepisy,  coby  ich  łómać.  Prowda, 
cosik sie wymyśli.  Ci z tela już  teraz  idom na fare,  bo potym  bydóm 
kolejki  i bieróm papióry  do pióntego  pokolenia  do zadku,  że  tu sie 
urodził łojciec, starzik  i starzik  odstarzika.  Hóczy  ta Hana  i hóczy 
a  tu  dwanost  bije  na  kościele  tóż  bierym  swoji  pinkle  prawiym 
z pónbóczkym  i smyczym  sie  dali.  Fórt  mi  chodzi  po  głowie  tyn 
podatek.  Piernika,  łóńskigo  roku  moja  cera zaniosła jakąsik  jakie 
i  żywotek  do  Muzeum  a przeca  przydałoby  to sie gizdowi  Zuzce. 
Latoś poszła do szkoły  a w sukni cieszyński  isto chodzić  jiprzyjdzie. 

W chałupie stawióm  na blasze chabanine i fórt  rozmyślom  o  tym 
podatku.  Dziwom  sie  po  kontach  co  jeszcze  my  niechali  po 
starzikach.  Staro  szpajska  stoji  kole  króliczoka  i  ledwo kupy  sie 
dzierży,  tóż  zaroz  jóm  kożym  prziniyś  i  posztrajchować.  Ku 
wieczoru prziszla  moja  dziełucha z  tym  małym  ze szkoły,  tóż  też  ji 
prawiym  coby rozmyślała kaj co jeszcze  znóńś. Piernika,  niejedyn co 
tu przijechol  i chałpe postawił  mo  na paradę  koło  od tragacza  abo 
toczek,  a  tu  człowieku  trzeja  bydzie  cosik  przikupić  na  targach 
staroci,  coby mieć  dowody  na  pochodzyni. 

Przikozałach  wszystkim  domownikom  do  końca  roku  chałupę 
wypucować a co sie znóndzie skłodać  na jednóm  kupe,  coby  to było 
na podoryndziu.  Zuzka  —  bystre  dziywcze  jeszcze  wieczór  naszła 
w jakimsikastliku  hernondle tóż dalach jipore  tysiyncy  na bónbony. 
Ta poszła  chładać dali.  Za  chwile przismyczyła  mój  stary  łajbik, 
kapkę  zesandrzany.  Kupilach  go  łóńskigo  roku,  jak  żech  była 
nimocno  i szłach do dochtora.  Prawiym,  że  to kapkę  nie pasuje na 
staroć,  a  ta mało  czutra  tak  sie zawziyła,  że fórt  chlado. 

Tóż ludzie dejcie se pozór  cobyście w gańbie nie zostali  i podatku 
za  niepochodzyni  płacić  nie  musieli.  Mówcie  jyny  po  naszymu 
a  stare  papióry  i  insze  żdziorba  po  starzikach  niechejcie  se  pod 
rynkom. 
Napiszym  chnet. 

Jewka  spod  Kopiyńca 
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Znakowanie  samochodów  —  ponie
działek,  środa, piątek  — od  12 do  17. 
Ustroń,  ul.  Stalmacha  7,  tel.  2601. 

Oddam  szczeniakikundelki.  Ustroń, 
ul. Reja  7. 

Sprzedam  sypialnię  antyk  w  dobrym 
stanie.  Ustroń,  ul.  Skoczowska  36. 

A  Firm a 

W  W  PROINBUD 
^ ^ ^ ^  oferuje: 

  HOTEL ^ 
„MUFLON " 

w Ustroniu 
z a t r u d n i 

RECEPCJONISTKI 
wymagane  kwalifikacje  hote
larskie, wiek do  30 lat  i znajo
mość  języków  obcych  (angiel
ski, niemiecki,  francuski). 
Istnieje  możliwość  zakwatero
wania. 
Kandydatki  proszone  są  zgła
szać  się  osobiście  w  dyrekcji 
Hotelu  w Ustroniu  ul.  Sanato
ryjna 32  (Zawodzie). 

UCHWAŁ A Nr V/33/94 
RADY  MIEJSKIE J  UZDROWISK A  USTROŃ 

z dnia  28  października  1994  r. 
w  sprawie  trybu i warunków  umieszczania  plakatów  na  obiektach 
komunalnych 

Na  podstawie  art.  40  ust.  2  pkt  4  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
0 samorządzie  terytorialnym  (Dz. U.  Nr  16, poz.  95 z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 

uchwala 
§ 1 

Uchwala następujący tryb i warunki  umieszczania plakatów na  obiek
tach  komunalnych  takich  jak:  tablice  stojące,  słupy  ogłoszeniowe 
1 tablice na  drzewach: 
1.  Plakatowaniem  zajmuje  się  wyznaczony  pracownik  przez  Zakład 

Usług  Komunalnych,  ul.  Konopnickiej  40,  tel.  3500  w godz.  od 
7.00—15.00. 

2.  Ustala  następujący cennik  za wykonanie  usługi: 
a)  zlecenie umieszczenia  1 szt. plakatu  w ciągu 48 godzin 

3  tys. zł  +  22%  VAT 
b)  zlecenie  umieszczenia  1 szt. plakatu  w ciągu  24 godzin 

6  tys. zł  +  22%  VAT 
3.  Pracownik wyznaczony do przyjmowania zleceń w zakresie plakato

wania jest  zobowiązany do  informowania  na  bieżąco Straży Miej
skiej w przedmiocie  ilości  i treści  przyjętych  plakatów. 
Inna  forma  organizowania  plakatowania  jest  zabroniona  i  będzie 
ścigana przez Straż  Miejską. 

Wykonanie  uchwały powierza  Zarządowi  Miasta. 

§3 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

§4 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie miasta  oraz w. Gazecie  Ustrońskiej. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej 
(—) inż. Franciszek  Korcz 

SPROSTOWANIE 
W artykule Józefa Pilcha  „Historia  pomnika"  zamieszczone

go  w  numerze  44/94  GU  błędnie  podano,  że  arch.  Paweł 
Rakowski był sekretarzem gminy, a Józef Szczepański  przewod
niczącym  ZBWP.  Powinno  być:  Sekretarz  Gminy  —  Józef 
Szczepański,  Przewodniczący ZBWP  —  arch. Paweł  Rakowski. 
Błąd  powstał  z winy  redakcji.  Czytelników  i  autora  prze
praszamy. 

6  Gazeta  Ustrońska 

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 Ferfeckiego  (do 4.11.1994  r.) 
—  Ustroń w starej fotografii do  14.11.1994  r. 
—  NeukirchenVluyn  w fotografii od  15.11.94  r. 

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  „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. Blaszczyka  19 — czynna codziennie 

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

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

Klub  Propozycji 
7.11.1994 r.  Spotkanie  z  Władysławem  ŻYDLIKIE M  rodem  ze 
poniedziałek  Skoczowa,  śpiewakiem  operowym  i aktorem  z Teatru 
godz. 17.00  Opery i Operetki  w Szczecinie i Franciszkiem  SŁUPS

KIM  — muzykiem. 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 

09.11.1994  r.  godz.  12.00  Składanie  kwiatów  przy  pomniku  ul.  Par
(środa)  tyzantów 

godz.  16.00  Złożenie  wieńca  przez  władze  Miasta 
w imieniu Społeczeństwa Ustronia przy pomniku w Ryn
ku. 
godz.  1630  Wieczornica z okazji 50 rocznicy  rozstrzela
nia  34  mieszkańców  Ustronia  połączona  z  koncertem 
Kameralnego  Zespołu  Wokalnego  „Ustroń" 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

10.11.1994  r.  Międzyszkolny  Konkurs  Wiedzy  z  okazji  76  Rocznicy 
(czwartek)  Odzyskania  Niepodległości  i 50 Rocznicy  Rozstrzelania 
godz.  10.00  34 Mieszkańców  Ustronia 

Szkoła  Podstawowa  nr  2 

11.11.1994 r.  Uroczystości  religijne: 
godz.  830  Kościół  EwangelickoAugsburski 
—  Nabożeństwo  z okazji Święta  Niepodległości 
godz.  1130  Kościół  Katolicki 
—  Msza  św. w intencji  Ojczyzny 
godz.  1230  Uroczyste  złożenie  kwiatów  przy  pomniku 
w Rynku przez społeczeństwo Miasta. 
Koncert  Orkiestry  Dętej KWK  „PNIÓWEK" 

10—13.11.94 r.  Zawody  Rowerów  Górskich  w  Ustroniu 
czwartek —  ZOSTAŁY  ODWOŁANE 
niedziela 

U W A G A !  Domy  wczasowe,  hotele  itp. : af isze —  programy 
Impre z odbierać  można  bezpłatnie  w  Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji  —  Rynek  7 

URZĄD MIEJSK I  ZAPRASZA  WSZYSTKIC H  ZAINTERESO
WANYCH .  RODZIN Y  I  ZNAJOMYC H  ROZSTRZELANYC H 
PRZED PÓŁ WIEKIE M USTRONIAÓW NA WSPÓLNE SPOT
KANI E POŚWIĘCINE  ICH  PAMIĘCI . 

(piątek) 

Sport 



Publikowany  w poprzednich  numerach  Raport  Rady  Miejskiej 

kadencji  199094 pozwolił  czytelnikom  GU  uzyskać  szczegółowe 

informacje dotyczące naszego miasta. Wszystkim,  którzy  chcieli

by  uzyskać  pełniejszy  obraz  Ustronia  polecamy  lekturę  danych 

zawartych w publikacji „Podstawowe  dane o gminach i wojewódz

twie"  wydanej  przez  Sejmik  Samorządowy  Województwa  Biels

kiego  i  Wojewódzki  Urząd  Statystyczny.  Ukazują  one  Ustroń 

w  skali  całego  województwa,  jak  również  zmiany  w  latach 

198993. 

Fot.  W.  Suchta 

1993  Udział  (w  %)  miejsce 
Wyszczególnienie  1989  1993 

1989 = 100 
w  województwie 

1989 = 100 
1989  1993  1989  1993 

Ludność ogółem  15759  15874  100,7  1,8  1,7  11  11 
w tym:  kobiety  8394  8434  100,5  1,8  1,8  U  11 

kobiety  na  100 mężczyzn  114,0  113,4  99,5  X  X  3  3 
Ludność w wieku — w odsetkach 

przedprodukcyjnym  27,9  26,6  X  X  X  12  13 
produkcyjnym  59,3  59,6  X  X  X  11  11 
poprodukcyjnym  12,8  13,8  X  X  X  11  11 

Bezrobotni zarejestrowani  ogółem  335  1,0  28 
w tym: kobiety  202  1,0  35 
absolwenci  szkół  podstawowych  39  1,4  19 
zwolnieni  z przyczyn  dot.  zdu  pracy  108  0,9  27 
pozostający bez pracy  powyżej  roku  65  0,8  41 

Powierzchnia  użytków rolnych w ha  2236  2236  100,0  1,2  1,2  39  38 
Lasy w ha  2797  2797  100,0  2,0  2,0  20  21 
Sieć wodociągowa  w km'  62,5  67,0  107,2  3,0  2,5  11  16 
Sieć kanalizacyjna w  km  27,6  32,4  117,4  4,5  4,2  8  8 
Przepustowość  komunlanych  oczyszczalni  ścieków  w dam3/rok  4483  4483  100,0  10,5  6,4  5  6 
Abonenci  telefoniczni  1368  1359  99,3  2,4  1,8  9  12 
Zasoby mieszkaniowe  zamieszkane 

mieszkania  ogółem  4638  4825  104,0  1,9  1,9  10  10 
w tym:  komunalne  383  X  X  1,5  X  11 

Oświata  i wychowanie 
przedszkola  7  7  100,0  1,9  2,1  12  11 
oddziały  przedszkolne  przy  szkołach  podstawowych  3  1,1  33 
dzieci  objęte wychowaiem  przedszkolnym  618  470  76,2  2,0  1,9  10  9 
nauczyciele  pełnozatrudnieni  38  37  97,4  1,8  1,9  11  10 

szkoły  podstawowe  6  5  83,3  1,5  1,3  24  31 
uczniowie  2291  2148  93,8  1,8  1,7  11  11 
nauczyciele  pełnozatrudnieni  131  126  96,2  1,9  1,7  12  14 

szkoły  ponadpodstawowe  3  6  200,0  1,3  2,1  15  10 
uczniowie  385  834  216,6  0,7  1,3  16  13 
nauczyciele  pełnozatrudnieni  22  29  131,8  0,9  1,1  16  15 

Ochrona zdrowia 
łóżka w szpitalach  ogólnych  360  480  133,3  7,7  9,7  6  5 
przychodnie  2  5  250,0  1,2  3,6  15  6 
ośrodki  zdrowia 
apteki  i punkty  apteczne  2  3  150,0  1,4  2,1  21  11 
lekarze  31  32  103,2  2,0  1,9  10  9 
lekarze  dentyści  8  6  75,0  2,2  1,7  9  11 
pielęgniarki  101  103  102  2,6  2,5  9  9 

Pomoc społeczna 
osoby  objęte pomocą  społeczną  550  X  X  1,2  X  23 
świadczenia  pomocy  społecznej  w  min  zł  1765  X  X  1,0  X  27 
w tym: pokrywane  z budżetu  gminy  884  X  X  1,7  X  15 

Placówki  biblioteczne  10  7  70,0  2,0  2,4  17  12 
księgozbiór  w  tys.  woluminów  90,6  95,1  105,0  2,8  2,9  7  7 
czytelnicy  7613  7453  97,9  4,4  5,0  3  3 

Dochody budżetu ogółem  w min zł  4634  43116  9  razy  2,6  2,3  8  9 
na jednego  mieszkańca  w tys.  zł  296  2716  9  razy  151,0  130,6  3  8 

Wydatki budżetu ogółem  w min zł  2722  47117  17 razy  1,8  2,4  11  9 
na jednego  mieszkańca  w tys.  zł  174  2968  17 razy  104,8  137,8  10  5 
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Sukcesami  zakończyli  sezon hodowcy  zrzeszeni w  ustrońskiej 
sekq'i  Polskiego  Związku  Hodowli  Gołębi  Pocztowych.  Sekcja 
liczy  25  członków,  a  swym  zasięgiem  obejmuje  tereny  od 
Goleszowa  po  Wisłę  Malinkę.  15  lotów  gołębi  rozgrywano  na 
dystansach  od  250 do  850  km.  Drużynę  stanowi  10 gołębi  i  te, 
które  przylecą  ze  stratą  czasu  mniejszą  niż  20%  zdobywają 
punkty.  Klasyfikację  hodowców  tworzy  się  po  zsumowaniu 
punktów  za  wszystkie  loty  w  sezonie.  W  oddziale  cieszyńskim 
hodowcy  z  ustrońskiej  sekcji  zajęli  czołowe  pozycje.  Na  77 
klasyfikowanych hodowców, pierwsze miejsce zajął Jerzy  Palka, 
który  nieoficjalnie  jest  wicemistrzem  okręgu  BielskoBiała, 
czwarte Karol Paszek, a dziewiąte Piotr Łupieżowiec. W  jednym 
z lotów wszystkie gołębie J. Palki zmieściły się w limicie czasu, co 
jest  rzadkim  zjawiskiem.  Również  w  lotach  gołębi  młodych, 
urodzonych  w 94 r., ustroniacy  zajęli czołowie miejsca:  1.  Karol 
Paszek, 2. Kazimierz  Glajc, 5. Gustaw  Sikora,  6. Jerzy Palka,  9. 
Piotr Łupieżowiec.  Odbyło  się 6 lotów na dystansie  130350  km. 
Rozgrywana  jest  też  konkurencja  „asów  lotowych".  Punkty 
zdobywają  poszczególne  ptaki  mieszczące  się  w  limicie  czasu. 
I tu ustrońskie gołębie okazały  się najlepsze w oddziale  cieszyńs
kim. Pierwsze miejsce zajął gołąb RJP1491321471 należący  do 
J.  Palki,  drugi  był  RP049386363  P.  Łupieżowca,  a  trzeci 
RP049165102  G.  Sikory,  zaś  wśród  gołębi  młodych:  1. 
RP049437799,  2.  RP049437648  K .  Glajca.  Ustrońska 
sekcja  P Z H GB  powstała  przed  35  laty,  a jej  założycielami  byli 
Wiktor  Wantuła  i  Jan  Zawada. 

(ws) 

Liderzy  mistrzowskiej drużyny.  Fot.  W.  Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Powiydzcie,  ludeczkowie  złoci,  czy  my  sie  czasym  nimómy 

ostatnio za dobrze? Na dyć oto póldrugo  ty dnia tymu, na piyrszego 
listopada, było trzi dni wolnego, a teraz zaś bydóm  trzi dni wolne, 
bo w pióntek  mómy  to państwowe  świynto. 

Nó,  przido  sie  nóm  kapkę  tego  wolnego,  coby  cosi  dóma 
porobić, gazety  poczytać  czy  sie do  telewizyji  podziwać  i tak  se 
0  wszyckim  porozmyślać.  Myślym,  że  w pyndzialek  ostatnigo 
października se paniczki zdónżyłyfany  wyprać i wysuszyć,  bo była 
doś piękno pogoda. Przeca na to nasze narodowe świynto  trzeja by 
było  te biołoczyrwiónóm fane  na chałupie powiesić.  Chocioż nie 
bydóm nas kontrolować,  ale pieknie  bydzie.jak  to zrobiymy  sami 
od siebie. 

Przi  tym  wolnym  czasie  mogymy  se  też  porozmyślać  o  tym 
podatku  od  wywózki  śmiecio,  kiery  już  od  listopada  bydymy 
płacić.  Jyny  nie  zapomnijmy,  że  to  trzeja  zapłacić  do  patno
stego  listopada,  coby  nóm  gmina  nie  musiała  kartek  posyłać 
1 przypominać.  Na  dyć  to  nima  moc  piniyndzy,  tóż  to  każdy 
uniesie. 

Ruda z Dobki prawił, że se bydzie przeca  musioł  tyn baniok na 
śmieci kupić. Po teraz mu sie fórt  jakosi  udowało po cichu kansikej 
ty swoji żdziorba wykludzić  i nie musioł nic płacić za wywózkę, ale 
teraz jak  bydzie musioł  tak czy  tak podatek  zapłacić  to sie już  mu 
nie bydzie  opłacało kombinować.  Cosi mi sie zdo,  że  takich  jako 
Ruda  bydzie  wiyncyj  i może  od  teraz  bydzie  w  Ustroniu  kapkę 
lepszy porzóndek.  Coby jyny  ty  Leónowe  auta  nastarczyły  tyn 
wszystek  mar as p owy wozić. 

Z  tóm wywózkom  śmiecio je nikiedy  doś łostudy.  Ci chłapcy, co 
wywożóm  tyn maras,  tak  hónym przez  hólice przejadóm,  że  jako 
ludzie prawióm,  ani sie człowiek  nie łobezdrze,  a óni już  sóm na 
drugim końcu  hólice, a baniok je  dalij pełny, jako  był.  To by sie 
musiało  zmiyniyć.  Jyny  ludzie  by  też  musieli  wystawiać  swoji 
banioki na holice, bo teraz nikierzi dzierżóm  ich u siebie za  płotym, 
coby im kiery  cudzych śmieci nie podchynył.  Nó,  ale teraz  każdy 
bydzie  płacił  podatek  i  nie  bydzie  sie  opłacało  śmieci  pod
chybować. 

Nó,  myślym,  że  nóm  to  jakosi  pujdzie  z  tym  podatkym. 
Najgorzij  to je  z poczóntku,  a po tym sie już  to rozkuło.  Może  nas 
kaj  na  wyrchu  za  tyn  podatek  pochwałom  i  przi  tym  kapkę 
groszyczka  kapnóm,  coby w Ustroniu my se mógli rozmaite wieca 
porychtować.  Dyć  Ustroń  isto  bydzie  drugi  w  Polsce,  co  tyn 
podatek  zaprowadził.  Tóż jak  kiery pujdzie płacić  tyn podatek  do 
gminy,  niech se nie myśli,  że mu piniyndzy  z kapsy  ubydzie,  jyny 
niech głowę dżwigo do wyrchu,jaki  to je hónor dło ustroniaków, że 
mómy  tyn  podatek.  Ze  wszyckigo  sie  idzie  radować,  jak  sie 
naprowde chce, nó ni? 

Hanka  z Manhatanu 

POZIOMO :  1) rodzaj narzuty 4) wielgachny  talerz  6) dumny 
z ogona 8) na pokrycie dachu 9) kanalizacyjna 10) do mierzenia 
czasu  11)  horror  Hitchcocka  12)  in.  masery  optyczne  13) 
w klapie bohatera  14) najmniejsza część pierwiastka  15) dobry 
z serem i marmoladą  16) miasto nad Gąsawką  17) grosz na tacę 
18) duża  papuga  19)  Cyganka  z  „Chaty  za  wsią"  20)  męski 
w bok 
PIONOWO:  1)  poszła  do  Gogolina  2)  teraz  szczególnie 
przydatna 3) przyjęcie ogrodowe 4) ulubiona zabawka 5) kwiat 
jesienny  6) część  pieca  kaflowego  7)  ogród  z kapustą  i  mar
chewką  11) wyrażona  ustnie  lub  pisemnie  13) danie  z jaj  14) 
opera  Verdiego 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  upływa 30 hm. 

Nagrodę 
Polna  21. 
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100.000  zł  otrzymuje  Helena  Sikora,  Ustroń,  ul. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

1D0 tysięcy  100 tysięcy  100 tysięcy  100 tysięcy  100 tysięcy 


