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Kiedy mieszkańcy  Ustronia  mogą  się spodziewać  podwyżki  opłat 
za  wodę? 
Spóka  w  tym  roku  nie  przewiduje  zmiany  opłat.  Są  one 
przygotowywane  w pierwszym  kwartale  1996  r. Wynika to 
oczywiście z inflacji, a ponadto  Urząd  Antymonopolowy  za
kwestionował  sposób  ustalenia  opłat  za wodę  przez  gminy 
współwłaścicieli  Spółki,  gdyż  dla  ludności  ustalane  są  one 
poniżej  kosztów.  Stanowisko  Urzędu  Antymonopolowego  jest 
takie,  że  dla  ludności  opłaty  powinny  być  co  najmniej  równe 
kosztom,  a jeżeli  samorząd  miejski  chce  mieć  niższą  cenę, to 
powinien  na  ten  cel  zapewnić  dotację  z własnego  budżetu.  Dziś 
mieszkańcy  płacą  69  gr  za  lm3  wody, a średni  koszt  waha  się 
około  1 zł.  Urząd  Antymonopolowy  uznał,  że  znaczna  część 
kosztów  została  przerzucona  na  podmioty  gospodarcze,  co  jest 
praktyką  monopolistyczną. 
Czy  to  znaczy,  że  przed  ustaleniem  wysokości  opłaty  w  1996  r. 
konieczna  jest  podwyżka,  by sprostać  wymaganiom  Urzędu 
Antymonopolowego? 
Nie.  Proponujemy  by  uczynić  to  jednorazowo.  Zarząd  Spółki 
do  połowy  grudnia  przedstawi  propozycje,  tak  by  rady  miały 
czas  w pierwszym  kwartale  na  rozważenie  tego  problemu. 
Wynik a z tego, że prawdopodobnie w marcu można się spodziewać 
wzrostu opłat. Czy pana zdaniem będzie  to drastyczna  podwyżka? 
Przewidujemy,  że generalnie  będzie  to w granicach  inflacji. 
Według  przymiarek  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska  opłaty 
za pobieranie  wody  powierzchniowej  i wgłębnej mają  wzrosnąć 
0  28%.  Spółka  jest  członkiem  Izby  Gospodarczej  „Wodociągi 
Polskie",  poprzez  którą  tak  drastyczna  podwyżka  została 
oprotestowana.  Sądzę,  że  nasz  protest  zostanie  uwzględniony. 
Spółka  Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej   działa  już  prawie  rok. 
Przedtem było Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali
zacji.  Jak  pan  porównuje  działanie  WZ C i RPWiK ? 
Spółka  WZC  jest  własnością  12 gmin.  8  gmin  wniosło  majątek 
rzeczowy,  4 tylko  udział  finansowy.  Różnica  między  RPWiK 
1 WZC  jest  zasadnicza.  RPWiK  było  przedsiębiorstwem  państ
wowym  i zarządzało  siecią  wodociągową  i kanalizacyjną  jako 
majątkiem  państwowym.  Spółka  WZ C  zarządza  tylko  mająt
kiem  wodociągowym,  który  został  wniesiony  przez  gminy  do 
spółki,  natomiast  kanalizację  i  oczyszczalnie  eksploatuje na 
podstawie  umów  cywilnoprawnych  z poszczególnymi  gminami. 
Czy  WZ C  są  wydolniejsze  od  RPWiK ? 
Po roku  działalności  t rudno  odpowiedzieć.  Mogę jedynie  stwie
rdzić, żc W ZC  znajdują  się pod  większą  kontro lą.  Bezpośrednio 
przez  Radę  Nadzorczą  składającą  się z ośmiu  członkówbur
mistrzów  i  wójtów  poszczególnych  gmin,  a  następnie  przez 
ponad  200  radnych  tych  gmin  na  co  dzień  oceniających  naszą 
pracę. 
Czy  ustrońscy  radni  zgłaszali  krytyczne  uwagi? 
Współpraca  z  Radą  Miasta  Ustronia  układa  się dobrze,  poza
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PREZYDENT  KWASNIEWSK I 
Podobnie  jak  w  całym  kra ju,  również  w  Ust ron iu  w  drugiej 

lurze  wyborów  prezydenckich  19  l is topada  zwyciężył  Aleksan
der  Kwaśniewski  os iągając  59,7%  głosów.  Pada jący  przez  cały 
dzień  śnieg nie odstraszył  wyborców  i f rekwencja już  t radycyjnie 
była  w  naszym  mieście  wyższa  niż  średnia  k ra jowa  i  wyniosła 
71,5%.  Wynik  wyborów  w  Ustroniu  nie  dziwi,  zważywszy 
przewagę  jaką  miał  Aleksander  Kwaśniewski  nad  Lechem 
Wałęsą  w  pierwszej  turze.  Jedynie  w  Obwodowych  Komisjach 
Wyborczych  w  Szpitalu  Uzdrowiskowym  i Szpitalu  Reumato
logicznym  oraz  w Lipowcu  zwyciężył  Lech  Wałęsa.  W  po
zostałych  obwodach  więcej  głosów  uzyskał  A leksander  Kwaś
niewski. 

W  poszczególnych  dzielnicach  Ust ron ia  A .  Kwaśniewski 
uzdobył  następujący  procent  głosów  ( f rekwencja  wyborcza): 
Ustroń  Polana  69,3%  (66,4%),  Ust roń  G ó r ny  61,8%  (68,5%), 
Ustroń  Rynek  59,2%  (74,9%),  M a n h a t an  63,2  (72%),  Ustroń 
Dolny  64,1%  (71,9%),  Hermanice  62,7%  (74,1%),  Nierodzim 
56,8  (72,2%),  Lipowiec  46,8%  (65,8%),  Szpital  Uzdrowiskowy 
46,3%  (89,4%),  Szpital  Reumatologiczny  40,4%  (62,6%). 

Przypomni jmy,  że 5 lat temu  w  drugiej  turze  wyborów 
prezydenckich  frekwencja w  Ustroniu  wyniosła  4 9 %, a zwycię
żył  Lech  Wałęsa  osiągając  65%  głosów. 

Pełna  obsługa  bulcieciarska 
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nielicznymi  wyjątkami, gdzie  kwestionowano  wysokość  proponowa
nych opłat za wodę. Jak już mówiłem kwestionowanie wysokości opłat 
nie odnosiło się do rzeczywistych kosztów wytwarzania  1 m3 wody lecz 
była  to  decyzja polityczna  podejmowana  przez  rady  gmin.  Ludności 
ustaJono opłatę poniżej kosztu, dla budżetu  troszkę powyżej kosztów, 
a bardzo wysoką  opłatę dla podmiotów  gospodarczych. 
Czym WZC administruje na terenie Ustronia? 
Na terenie Ustronia jest  141 km sieci wodociągowej, 51 km kanalizacji 
sanitarnej, dwie oczyszczalnie ścieków — Ustroń  Centrum  o przepus
towości 11.000 m3 na dobę i Ustroń Jaszowiec o przepustowości 940 m3 

na dobę, ujęcie i stacja uzdatniania wody w Jaszowcu o wydajności 1000 
m3 na dobę. To eksploatuje spółka WZC w Ustroniu. Dodam jeszcze, że 
do sieci wodociągowej jest podłączonych 1532 odbiorców, natomiast do 
sieci kanalizacyjnej około  500. 
Czy dużo mieszkańców domów jednorodzinnych podłącza się ostatnio do 
kanalizacji? 

Miasto  ponosi  bardzo  bardzo  duży  wysiłek  finansowy  na  budowę 
kolektorów  i  tam  gdzie  buduje  się  np.  szeregowce,  to  ludzie  się 
podłączają. W indywidualnych  budynkach ze względu na koszty ludzie 
ociągają się. Tu powinno się zastosować nakaż administracyjny okreś
lający termin podłączenia do kanalizacji sanitarnej. W wielu dzielnicach 
spełniono już warunki, by mieszkańcy mogli się podłączać do kanaliza
cji i naJeży przyspieszyć ten  proces. 
Jaki jest stan techniczny sieci wodociągowej  i kanalizacji w Ustroniu? 
Zadowalający.  Pierwsza  sieć  wodociągowa  komunalna  powstała 
przy  budowie  Jaszowca  tj.  w  roku  1962.  Generalnie  miasto  zostało 
zwodociągowane przy budowie Zawodzia. Jest więc to sieć stosunkowo 
nowa. 
Jakie są straty wody w sieci wodociągowej? 
Straty są w każdej sieci wodociągowej. Wynikają one z błędu  pomiaru 
wodomierza,  którego  tolerancja  wynosi  5%  oraz  z faktu,  że sieć jest 
przystosowana do maksymalnego poboru  wody. W ciągu doby  pobór 
jest różny, natomiast sieć pracuje na maksymalnych parametrach  i przy 
zmniejszonym poborze woda wycieka  na  wszelkich  nieszczelnościach. 
Na terenie  Ustronia  straty wynoszą  około  21%. Generalnie  w wodo
ciągach w kraju i za gtanicą  straty wahają  się od  15—30%  i wynikają 
z jakości  wodociągu. 
Chciałbym zapytać jeszcze o jakość wody. Mówi się, szczególnie w lecie, 
o szkodliwych glonach w zbiorniku w Czarnym. 
Ustroń,  poza  Jaszowcem,  jest  zaopatrywany  w wodę  ze stacji  uzdat
niania w Wiśle Czarnym. Przez cały rok utrzymujemy normę wody do 
picia. Gdy chodzi o zakwity glonów w Czarnym, to jest to rzeczywiście 
prawda. Specyfika zbiornika powoduje, że szczególnie w sierpniu, przy 
małych opadach, następuje rozwój sinic, które są w 90%  wyłapywane 
przez filtry.  Część przedostaje się do sieci. Jesteśmy w stałym kontakcie 
z Sanepidem i mogę stwierdzić, że nigdy te glony nie były toksyczne, więc 
nie były szkodliwe dla organizmu. Na zakończenie chciałbym dodać, że 
w przyszłym  roku czeka nas trudny  okres  remontu  zbiornika w Czar
nym. Zakłada  się, że od  połowy  kwietnia do  końca  sierpnia  zbiornik 
będzie opuszczony  i będziemy  brać wodę z niecki wypadowej i ujęcia 
zastępczego na potoku Malinka, pracować też będą awaryjne studnie na 
Zawodziu. My zrobimy wszystko, by mieszkańcy  nie byli narażeni  na 
żadne zakłócenia  w dostawie  wody. 

Rozmawiał: Wojsław Suchta 

Tradycyjnie już  przed  listopadową  rocznicą  odzyskania  nie
podległości  szkoły  podstawowe  Ustronia  walczą  w  „Turnieju 
Niepodległości".  Na  rywalizację składają  się konkurencje  spor
towe,  zręcznościowe,  czyli  np.  układanie  ze  skrawków  mapy 
Śląska  Cieszyńskiego.  Najwięcej jednak  punktów  można  zdo
być  za  znajomość  faktów  historycznych  związanych  z  odzys
kaniem  niepodległości  przez  Śląsk  Cieszyński  w  1918  r.  Nie 
wystarczy  tu  wiedza  podręcznikowa.  Startujący  uczniowie 
odpowiadali  na pytania daleko wykraczające poza obowiązują
cy  w  szkole  program.  10  listopada  w  sali  gimnastycznej  SP2 
wystąpiły drużyny wszystkich  ustrońskich  szkół. Zacięta  rywali
zacja  trwała  do  ostatniego  pytania,  a  najlepszą  okazała  się 
reprezentacja  SP1  nieznacznie  wyprzedzając  SP2.  Trzecie 
miejsce zajęła  SP5  z  Lipowca. 

Odpowiada  zwycięska  drużyna  SP1.  Od  lewej:  Agnieszka  Górecka, 
Magdalena  Drózd,  Agnieszka  Szolkowska.  Fot.  W.  Suchta 

W  Dębowcu  uruchomiono 
przed  rokiem  pierwszą  we  wsi 
oczyszczalnię  ścieków  i  kolek
tor.  Wykonanie  zajęło  3  lata, 
a  koszt  budowy  zamknął  się 
kwotą  ponad  460  tys.  nowych 
złotych. 

  *
Hotel  „Rafae l"  w  Cieszynie 

jest jedynym  w regionie  i  zapew
ne jednym  z nielicznych  na  tere
nie  kraju,  prowadzonym  przez 
zakonników.  Z  ramienia  Ojców 
Franciszkanów  hotelem  zarzą
dza  Fundacja  „Signum  Mag
num". 

  * 
Pawilon  sportowy  wybudo

wany  w Bąkowie przez  działaczy 
miejscowego  LK S  Zryw,  otrzy
mał pierwszą  nagrodę w  konkur
sie  o  zasięgu  wojewódzkim 
—  „Boisko  w  każdej  wsi". 

Nazwę  „Wi lk "  otrzymał  sa

mochód  terenowy,  który  od  kil 
kunastu  miesięcy  produkowany 
jest  w  cieszyńskiej  „Cefanie". 
Powstaje  z  części  polskich 
i  ukraińskich  i  jest  polecany 
policji ,  straży  leśnej,  posiada
czom  domków  położonych  wy
soko  w  górach. 

D o  sezonu  zimowego  przygo
towują  się skoczkowie  narciars
cy  i  „kombinatorzy"  z K S  Wis
ła.  Adam  Małysz  znajduje  się 
w  kadrze  narodowej.  Klub  ma 
zamiar  utrzymać  miano  najlep
szego  w  kraju. 

W  gminie  Chybie  zarejestro
wanych  jest  ponad  350  pod
miotów  gospodarczych.  Do
minują  usługi  różnych  branż 
oraz  zakłady  rzemieślnicze.  Ra
rytasem  jest  jeden  zdun  i  jeden 
kowal. 

Najbardziej  znanym  garnca
rzem  na  Podbeskidziu  jest  bez 
wątpienia  Emerich  Krzempek 
ze  Strumienia.  Od  13  lat  ma 
tytuł  mistrza  rzemiosł  artys
tycznych.  W  glinie  robi  od  40 
lat. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Szpital  Promujący Zdrowie  „Repty"  na  Zawodziu,  zaprasza  na  dwa 
koncerty  z  cyklu  „Muzyka  dla  serca".  23  listopada  o  godz.  16 
w  Ogrodzie  Zimowym  „Rep t"  wystąpią  uczniowie  Szkoły  Muzycznej 
w  Cieszynie,  zaś  28  listopada  o  godz.  18.30  artyści  Opery  Śląskiej 
w Bytomiu.  W pierwszym  koncercie  można  uczestniczyć  bezpłatnie,  na 
drugi  bilet  wstępu  kosztuje  2,5  zł. 

r   ćr 

Ozdobnym  talerzem  uhonorowano  gazdów  tegorocznych dożynek  Jana 
i  Marię  Steców  podczas  tradycyjnej  zabawy  podożynkowej,  która 
odbyła  się  11  listopada  w  remizie  OSP  w  Nierodzimiu.  W  zabawie 
uczestniczyli  wszyscy  ci, dzięki  którym  dożynki  w tym  roku  się  odbyły. 
Byli  twórcy  scenek  rodzajowych,  ludzie  wspomagający  organizacyjnie 
przygotowanie  tej  najbardziej  znanej  ustrońskiej  imprezy.  W  imieniu 
Rady  Miejskiej Franciszek  Korcz dziękował wszystkim za trud  włożony 
w  przygotowania  i  życzył  jeszcze  wspanialszych  dożynek  w  latach 
przyszłych. 

ćr   ćr 
28  listopada  w  sali  widowiskowej  Zakładu  Przyrodoleczniczego  na 

Zawodziu  odbędzie  się  spektakl  „Póki  my  żyjemy", na  który  złożą  się 
wiersze,  piosenki  legionowe,  lwowskie,  kabaretu  II  Rzeczypospolitej 
w wykonaniu  krakowskich  aktorów  Andrzeja  Pągowskiego  i  Aleksan
dra  Polka. 

^  *  T* 
Zarząd  Stowarzyszenia  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na 

Zachodzie  zaprasza  swoich  członków  na  spotkanie  w  dniu  5  grudnia 
o  godz.  10.00  w  kawiarni  basenu  kąpielowego  w  Ustroniu. 

&   sir 
Wiosną  na  Równicy  spotkali  się  hodowcy  psów  husky  i  wtedy 

okazało się, że w naszym  mieście nie brakuje miłośników  tej rasy. Od  15 
do  17  grudnia  w  Jaworzu  odbędą  się  wyścigi  psich  zaprzęgów. 
Organizatorzy poinformowali nas, że został już zgłoszony jeden  zaprzęg 
z Ustronia. Wszystkich  zainteresowanych,  którzy chcieliby w  zawodach 
wziąć  udział  informujemy,  że  zgłoszenia  przyjmowane  są  do  30  lis
topada  w  oddziale  Związku  Kynologicznego  w  BielskuBiałej,  ul. 
Sobieskiego  132. 

Żołnierze  AK  z  Ustronia  uczestniczyli  10  listopada  w  pa
triotycznej  uroczystości  nadania  imienia  Armii  Krajowej  Ze
społowi  Szkół  Ogólnokształcących  w  BielskuBiałej.  W  czasie 
mszy  celebrowanej  przez  biskupa  Tadeusza  Rakoczego  został 
poświęcony  sztandar  szkoły  ufundowany  przez  żołnierzy  AK 
oraz tablica pamiątkowa wmurowana  w auli szkoły. W  uroczys
tości  uczestniczyła  marsza łek  Se jmu  Olga  K r z y ż a n o w s k a,  po
słanka  Grażyna  Staniszewska,  wojewoda  Marek  Trombski, 
przedstawiciele  Wojska  Polskiego,  władz  miejskich  i  oświa
towych. Obok  sztandaru  ustrońskiego  koła Światowego Związ
ku  Żołnierzy  AK  nadanie  imienia  szkole  uświetniły  poczty 
sztandarowe  kombatantów  AK  z BielskaBiałej, Żywca  i Łody
gowic. 

Bolesław  Szczepaniuk 

10.11.95  r. 
Rano  Komisariat  Policji w  Ustro
niu  został  powiadomiony  o  kra
dzieży  fiata  126p,  należącego  do 
mieszkanki  naszego  miasta. 
W  wyniku  podjętych  czynności 
znaleziono...  rozebrany  samo
chód.  N/n  sprawcy  skradli  drzwi, 
koła,  lampy  i  siedzenia.  Straty 
oszacowano na około 500 złotych. 

12.11.95  r . 
O  godz.  9.00  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  otrzymał  zgłoszenie 
0 włamaniu  do kiosku w  Ustroniu 
Polanie.  N/n  sprawcy  po  zdjęciu 
siatki  zabezpieczającej  wystawę 
1 wybiciu  szyby,  skradli  artykuły 
na  łączną  kwotę  250  zł. 

12.11.95  r . 
O  godz.  22.50  na  ul.  Daszyńs
kiego,  zatrzymano,  znajdującego 
się  w  stanie  nietrzeźwym,  miesz
kańca  Czeladzi,  kierującego 
BMW.  Wynik  badania  alkomet
rem  —  1,30 prom.  W czasie  kont
roli  okazało  się,  że  kierowca  po
szukiwany jest  przez  Policję  Rejo
nową  w  Katowicach.  „Uciekinie
ra"  zatrzymano  i  przekazano  do 
Katowic. 

13.11.95  r. 
O  godz.  2.30,  na  ul.  Polańskiej, 
kierujący  mitsubishi,  obywatel 
Niemiec  zderzył  się  z  przebiega
jącą  przez drogę sarną.  Samochód 
został  uszkodzony. 

13.11.95  r. 
O  godz.  23.30  na  ul.  Daszyń

11.11.  —  Na  targowisku  kontro
lowano  cudzoziemców.  Spraw
dzano  paszporty  i  zezwolenia  na 
handel.  Obywatelce  Ukrainy  na
kazano  opuszczenie  targowiska, 
ponieważ  nie  posiadała  paszpor
tu.  Przypominamy,  że  zgodnie 
z regulaminem  targowiska,  sprze
dający  mają  obowiązek  posiada
nia  dowodu  tożsamości. 
—  Przy  ul.  Szpitalnej  sprawdzo
no  wykonanie  zaleceń  w  sprawie 

Punkt Monterski Ustroń ul. J. Want uh 
(Siedziba  Spółdzielni  Mieszkaniowej 

„Zaeisze"  (tel.  542945 
MIASTO  USTROŃ,  WISŁA,  GM. 

GOLESZÓW 

I—10  każdego  miesiąca 
Szal bot  Andrzej 
Wisła,  ul.  Wyzwolenia  10  „b " 

I I—1 2  każdego  miesiąca 
Bolechowicz  Grzegorz 
Wisła,  Os.  Zdejszy  15  „A " 

21—30  każdego  miesiąca 
Lazar   Jerzy 
UstrońZawodzie, 
ul.  Sanatoryjna  38,  tel.  542229 

skiego  zatrzymano,  znajdującego 
się  w  stanie  nietrzeźwym  miesz
kańca  Kończyc,  kierującego  „ma
luchem".  Wynik  badania  alkome
trem  —  0,74  prom. 

14.11.95  r. 
O  godz.  1.30  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  otrzymał  zgłoszenie, 
że  na  parkingu  przed  dyskoteką 
„Mirag e 2000" został  uszkodzony 
samochód  marki  seat.  W  samo
chodzie  wyrwano  przednie  i  tylne 
wycieraczki  oraz  lusterka  bo
czne. Na  podstawie  zeznań  świad
ków  ustalono  sprawcę  uszko
dzenia,  którym  okazał  się  znaj
dujący  się  w  stanie  nietrzeźwym, 
nieletni  mieszkaniec  Ustronia. 
Wynik  badania  alkometrem 
—  0,69  prom. 

14.11.95  r. 
O  godz.  15.50  na  ul.  Skrajnej, 
zatrzymano,  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym,  mieszkańca 
Goleszowa,  kierującego  nysą. 
Wynik  badania  alkometrem 
—  0,47  prom. 

14.11.95  r. 
Tuż  przed  północą  (23.52),  na  ul. 
Skoczowskiej,  zatrzymano  znaj
dującego się w stanie  nietrzeźwym 
mieszkańca  Ustronia  kierującego 
„maluchem".  Wynik  badania 
—  0,89  prom. 

15.11.95  r. 
O  godz. 00.40 na  ul. Sanatoryjnej, 
zatrzymano,  znajdującego  się 
w  stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Ustronia kierującego  fiatem  126p. 
Wynik  badania  alkometrem 

1,72  prom.  (M.P.). 

uprzątnięcia  skarpy  z  zanieczysz
czeń  po  budowie  domu.  Teren 
został  uprzątnięty. 

14.11.  —  Interwencja  w  Herma
nicach.  Firmie  prowadzącej  bu
dowę  kolektora  nakazano  zabez
pieczenie przekopów  i  oznakowa
nie  drogi. 
15.11.  —  Kontrolowano  utrzy
manie  porządku  przy  ul.  Spor
towej.  Wydano  3  nakazy  uprząt
nięcia  terenu,  a  w  2  wypadkach 
nakazano  podpisanie  umowy  na 
wywóz  śmieci.  (mn) 

  .  
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50  LA T  Z  KSIĄŻK Ą —  W  okresie  międzywojen
nym  w  Ustroniu,  któr y  wów
czas byl jeszcze małą mieściną, 
działały  aż  cztery  biblioteki , 
a  mianowicie:  Biblioteka 
Związku Młodzieży  Ewangeli
ckiej,  Biblioteka  i  Czytelnia 
Młodzieży  Katolickiej ,  Biblio
teka  Robotniczego  Stowarzy
szenia  Kuł turałnoOświatowc
go  „Siła "   i  Biblioteka  Macie
rzy  Szkolnej   uważana  za  po
przedniczkę  obecnej   Miejskiej 
Biblioteki .  Te  bogate  tradycj e 
biblioteczne  Ustronia  były  za
pewne  powodem,  że  biblioteka 
w naszym mieście zaczęła  dzia
łać w niedługim czasie po zako
ńczeniu  drugiej   wojny  świato
wej, mając swą siedzibę  w  Ra
tuszu. Dokładnej  daty nie uda
ło się ustalić, ale z całą pewnoś
cią  byl  to  rok  195  —  mówiła 
Anna Guznar  podczas  wieczo
rnicy  zorganizowanej  z okazji 
50 lat działania  Miejskiej Bib
lioteki  Publicznej  im.  Jana 
Wantuły  w  Ustroniu.  Z  tej 
okazji  14  listopada  do  Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
przybył  burmistrz  Kazimierz 
Hanus,  przewodniczący  RM 
Franciszek  Korcz,  zastępca 
burmistrza  Tadeusz  Duda,  za
stępca przewodniczącego  RM 
Jan  Szwarc,  dyrektor  Woje
wódzkiej Biblioteki  w  Bielsku 
Białej  Klar a  Kurowska,  mło
dzież  ustrońskich  szkół, 

a  przede  wszystkim  wierni 
czytelnicy. 

Ustrońska  biblioteka  po
siada  5 filii , a jej wyniki  należą 
do  najlepszych  w  województ
wie.  Jej  działanie  to  nie  tylko 
czytelnia  i wypożyczanie  ksią
żek.  Do  tradycji  należą  spot
kania  z pisarzami,  ciekawymi 
ludźmi,  osobami  dzielącymi 
się  wrażeniami  ze  swych  po
dróży.  Wszystkie  te  imprezy 
mają  swą  wierną  publiczność. 
Nic więc dziwnego, że na jubi
leuszu  zjawiło  się  tylu  sym
patyków  biblioteki,  że w  Mu
zeum  zabrakło  krzeseł. 

Wieczornica  była okazją  do 
wspomnień.  Syn  Jana  Wan

Fot.  W.  Suchta 

tuły,  Stanisław  Wantuła  mó
wił  o  ciężkich  czasach,  gdy 
pod  okupacją  niemiecką  nisz
czono w Ustroniu polską  ksią
żkę.  Szczęśliwie  uratowany 
księgozbiór  J.  Wantuły  został 
podarowany po wojnie biblio
tece.  Długoletnia  kierownicz
ka  Janina  Guzkiewicz  wspo
minała  początki  swej  pracy 
i  kontakty  z ZDK  „Kuźnik" , 
którym  kierował  Jan  Nowak. 
Nie  ograniczały  się  one  jedy
nie do czynności  typowych  dla 
pracownika  biblioteki. 
—  Zwiedzaliśmy  szereg  pla
cówek  kulturalnyc h  po drugiej 
stronie  Olzy,  między  innymi 
polskie  biblioteki  w  Śmiłowi

cach,  Trzyńcu  i  Czeskim  Cie
szynie — wspominała pani  Ja
nina. 

Prezes Towarzystwa  Miłoś
ników  Ustronia  Stanisław 
Niemczyk  mówił  o  roli  słowa 
pisanego  w  życiu  człowieka, 
o  tym  czym  może  stać  się 
książka,  o  jej  społecznej  roli. 
Reprezentujący władze miasta 
F.  Korcz  i K.  Hanus  wręczyli 
dyrektorce  Annie  Guznar 
ozdobny  dyplom  dla  biblio
teki  z  okazji  50lecia  działal
ności. 

Przywoływany  wielokrot
nie  podczas  wieczornicy  pa
tron  ustrońskiej biblioteki  Jan 
Wantuła  pisał  w  1907  roku: 
,, W  książkach  jest  wszystko. 
Czytajcie  książki  bo  uszlachet
niająserce,  kształcą  rozum,  ha
rtują  wolę  i  kształtują  charak
ter.  Słuchajcie  za  pośrednict
wem  książki  mądrych  ludzi,  im 
częściej,  tym  lepiej.  (...)  Gdy  to 
zrobicie,  znikną  spośród  was 
zabobony,  przesądy,  a  umysły 
coraz jaśniejsze  będą."  Pamię
tajmy  o  tym. 

Magdalena  Piechowiak 

Miejska  Biblioteka  Publiczna 
i  Towarzystwo  Miłośników 
Ustronia  dziękują  Państwu 
U.  i  R.  Rakowskim  za  spon
sorowanie  wieczornicy  z  oka
zji  50lecia  MBP. 

Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Ustroniu  utrzymywa
ny jest z dwóch źródeł. Na  rok  1995 przekazano 210.609 złotych 
z budżetu  miasta  i 295.367  z budżetu  Urzędu  Wojewódzkiego. 
Ośrodek działa ściśle według ustawy o pomocy społecznej z 1990 
roku  znowelizowanej  w  92  i  93  roku. 
—  Trzeba  powiedzieć,  że  miasto  dba  o  naszych  podopiecznych 
— mówi  Zofia Ferfecka kierowniczka  MOPS.:—Nasze  potrze
by  są  dobrze  rozumiane  i  władze  starają  się  by  dla  wszystkich 
starczyło  pieniędzy. 

Pomocy  w jakiejkolwiek  formie  udziela  się  osobom  i  rodzi
nom  w przypadku  dochodów  nie przekraczających  miesięcznie 
najniższej emerytury  — na  dziś jest  to  243 zł  i 40 gr  — i dodat
kowo  trudnej  sytuacji  życiowej.  Pod  tym  pojęciem,  w  myśl 
ustawy,  rozumie  się  sieroctwo,  bezdomność,  potrzebę  ochrony 
macierzyństwa,  bezrobocie,  upośledzenie  fizyczne  lub  umys
łowe, długotrwałą  chorobę,  trudności  w przystosowaniu  się do 
życia  po  opuszczeniu  zakładu  karnego,  sytuację  rodzin  niepeł
nych, wielodzietnych, dotkniętych  alkoholizmem  lub  narkoma
nią  oraz  przypadki  klęski  żywiołowej  lub  ekologicznej.  Za
znaczyć trzeba, że niskie dochody nie upoważniają  automatycz
nie do  korzystania  z pomocy,  trzeba  udowodnić,  że nie jest  się 
w stanie  samodzielnie  rozwiązać  problemów  finansowych. 

MOPS  opiekuje  się  rocznie  około  600  rodzinami  na  terenie 
całego Ustronia. Do każdego zgłaszającego się przychodzi jeden 
z  trzech  pracowników  socjalnych  aby  przeprowadzić  wywiad 
środowiskowy.  Ma  on  na  celu  sprawdzenie  warunków  życia 
i  jednocześnie  potwierdzenie  konieczności  pomocy.  Po  speł
nieniu określonych warunków podopieczni otrzymują  zasiłki na 
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zakup żywności,  lekarstw,  odzieży, opału, na częściowe  pokrycie 
kosztów energii  i gazu,  remont  i malowanie mieszkania. W  przy
padku, gdy nie ma pewności,  że pieniądze zostaną  przeznaczone 
na zaspokojenie konkretnych potrzeb MOPS kupuje na  przykład 
opał  i  dostarcza  potrzebującym  lub  otwiera  dla  rodziny  kredyt 
w sklepie. Finansowane są też obiady w szkołach,  przedszkolach, 
żłobkach.  Osoby  samotne  i  rodziny  wielodzietne  otrzymują 
paczki  żywnościowe  z okazji świąt, również jubilaci  obchodzący 
80,  85,  90,  i  kolejne  rocznice  urodzin.  Corocznie  organizowana 
jest  Wigilijk a  dla  samotnych.  Wszelkie  dary  od  firm  lub  osób 
prywatnych  trafiają  do  najuboższych. 

MOPS przejął od PCK  usługi opiekuńcze, płatne w zależności 
od dochodów.  Zatrudnione  są 4 wykwalifikowane  pielęgniarki, 
które  zajmują  się  obłożnie  chorymi.  Pracowników  etatowych 
wspomaga  pomoc  sąsiedzka  czyli  20  osób  zatrudnionych  na 
podstawie  umowy  zlecenia,  które  samotnym  robią  zakupy, 
sprzątają.  Oprócz  doraźnego  wsparcia  materialnego  można 
uzyskać  pomoc  w załatwieniu  zasiłku  pielęgnacyjnego  z  tytułu 
inwalidztwa,  w  znalezieniu  pracy,  organizowaniu  pogrzebów 
dla  osób  samotnych,  łagodzeniu  konfliktów  i  sporów  rodzin
nych, a także poradzić się w sprawie  uzyskania alimentów  i  rent 
rodzinnych.  Dużym  problemem  są  bardzo  małe  pomieszczenia 
obecnej  siedziby  MOPS  na  ul.  Słonecznej.  W  jednym  pokoju 
pracuje  6  osób. 
—  Trudno  zapewnić  przychodzącym  do  nas  ludziom  intymność 
—mówi Z. Ferfecka — a jest to niezmiernie ważne w tego rodzaju 
instytucji .  Dlatego  planuje  się  przeniesienie  ośrodka  na  ul. 
Konopnickiej ,  gdzie  warunki  lokalowe  znacznie  się  poprawią. 

(mn) 
Osoby samotne, które chcą wziąć udział w Wigilijc e mogą  się już 
zgłaszać do  MOPSu. 



Fot.  W.  Suchta 

CHIŃSK A  WIZYT A 
Podczas  dwutygodniowego  pobytu  w  Polsce  delegacja  Minister

stwa  Budownictwa  Chińskiej  Republiki  Ludowej  odwiedziła 
Ustroń,  by  zwiedzić  budowę  domków  jednorodzinnych  firmy 
Jakona  w Hermanicach.  Obok  Fu  Yaowei  i Guo  Zhonghe  reprezen
tujących ministerstwo  przybyli  też  przedstawiciele  prowincji  Shan
dong,  Jianngsu,  Hunan  oraz  Chen  Daolin  dyrektor  korporacji 
budowlanej  Zhongj ian  zatrudniającej  120.000  pracowników.  Na 
osiedlu  w  Hermanicach  gości  witał  burmistrz  Kazimierz  Hanus, 
przewodnikami  po  budowie  byli  zaś  reprezentujący  Jakonę:  Ry
szard  Jarota,  Tadeusz  Walarus  i  Jacek  Nawrocki. 
Jet  to  kolejna delegacja,  która  odwiedza  nasz k raj w ramach  umowy 
między  ministerstwami  budownictwa.  Goście  z  Chin  przede  wszyst
kim  interesują  się  budownictwem  i  infrastrukturą  komunalną,  za
rządzaniem  i legislacją  w tych dziedzinach,  różnymi  formami  popiera
nia  budownictwa,  rozstrzygnięciami  na  poziomie  samorządowym 
— powiedziała nam  podróżujęca z delegacją  Bożena  Pierga  z Minis
terstwa  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa. 
Wybierając  się  do  województwa  bielskiego  sugerowaliśmy  władzom 
regionu,  że  interesuje  nas  jakieś  małe  ładne  osiedle.  Wtedy  nam 
powiedziano,  że  to  osiedle  w  Ustroniu  jest  warte  zobaczenia. 

Goście  z  Chin  pytali  o  wiele  szczegółów  technologicznych, 
dokładnie  obejrzeli  kilk a  domów  w  osiedlu  w  Hermanicach.  Ich 
żywe  zainteresowanie  budziły  ceny.  Po  informacji,  że jeden  domek 
w  Hermanicach  kosztuje  100.000  D M ,  ze  zrozumieniem  pokiwali 
głowami.  Nie  mniej  zajmujące były  dla  nich  ekologiczne  i  energo
oszczędne  metody  budowy  i eksploatacji  domów  jednorodzinnych. 
Przewodniczącego  chińskiej  delegacji  Fu  Yaowei  zapytaliśmy 
o  wrażenie  z  Ustronia: 
Miasto  jest  pięknie  położone,  jest  tu  piękna  architektura.  U  nas  też 
spotyka  się  podobne  budowle,  nawet  wyższego  standardu,  ale jest  ich 
bardzo  malo.  Przeciętnego  obywatela  nie stać  choć coraz  więcej ludzi 
ma  pieniądze  i chce  tak  mieszkać.  Dla  przeciętnych  ludzi  budujemy 
corocznie  150.000.000  m2  mieszkań.  W  waszym  kraju  na  własnej 
skórze  doświadczyłem  życzliwości  i  sympatii  narodu  polskiego  dla 
narodu  chińskiego.  fWSI 

Owacją  na  stojąco  zakończył  się  koncert  Orkiestry  Salonowej  w  sali 
widowiskowej  Uzdrowiska.  Znakomity  zespół  z  Cieszyna  wystąpił 
z okazji święta  11 listopada,  a artystów  podziwiało  około  300  widzów. 

Fot.  W.  Suchta 

SERCE  Z  CIERNIOW Ą  KORON Ą 
W  1917  roku,  w  wiosce  a  Aljustrell  należącej  do  parafii  Fat ima 

miały  miejsce objawienia  Matki  Bożej.  Madonna  ukazywała  się  co 
miesiąc  od  13  maja  do  13  października  trójce  dzieci:  Hiacyncie, 
Franciszkowi  i  Łucji .  Ma tka  Boska  poleciła  im  pokutę  za  grzesz
ników  i  modlitwę,  a  dla  uproszczenia  na  świecie  nabożeństwo  do 
Niepokalanego  Serca Maryi.  Na  podstawie  orzeczenia  biskupa  Jose 
Alves Correia  da  Silva  o wiarygodności  objawień  Stolica  Apostols
ka  w  1930  roku  zezwoliła  na  kult.  Episkopat  portugalski  poświęcił 
w 1931 roku  swój naród  Niepokalanemu  Sercu  Maryi, a papież  Pius 
XI I  w  1942  roku  cały  świat.  Odnowił  akt  poświęcania  Paweł  VI 
podczas pielgrzymki  do  Fat imy  na  zakończenie  Soboru  Watykańs
kiego  II ,  w  1967  roku,  a  także  Jan  Paweł  I I  w  1982  roku  z  okazji 
pielgrzymki  dziękczynnej  za  uratowanie  życia  po  zamachu  w  1981 
roku. 

Przy kaplicy objawień wzniesionej w latach  1918—22  zbudowano 
świątynię  (od  1954  roku  bazylika)  Matki  Bożej  Różańcowej  wg 
projektu  Gerarda  van  Kriechena  i  Antonio  Lino  z  14  kaplicami, 
które  wraz z prezbiterium  mają  symbolizować  15 tajemnic  różańca. 
Sanktuarium  to  należy  do  najliczniej  odwiedzanych  w  świecie, 
a  o  jego  działalności  i  związanych  z  nim  instytucjach  informuje 
miesięcznik  „Vozde  Fa t ima"  wydawany  w 4 językach  —portugals
kim,  hiszpańskim,  angielskim  i  f rancuskim,  w  nakładzie  300  000 
egzemplarzy. 

D o  podstawowych  form  kultu  Matki  Boskiej  Fatimskiej  należą 
nabożeństwa  w pierwsze soboty  miesiąca z komunią  wynagradzają
cą  Niepokalanemu  Sercu  Maryi,  pokutny  różaniec  fatimski  często 
odmawiany  z  rozwartymi  lub  wzniesionymi  ramionami,  wspo
mnienie  objawień  w  13 dniu  każdego  miesiąca  rozpoczynające  się 
wigilijny m  czuwaniem  i  procesją  różańcową  i  odbywające  się 
w  niektórych  sanktuariach  niemieckich  dni  fatimskie. 

Figurę  Matki  Boskiej  Fatimskiej  wykonał  Jose  Ferreira  Tedima 
w  1920  roku  dla  kaplicy  objawień  w  Fatimie.  Zgodnie  z  opisem 
podanym  przez  Łucję,  postać  Matki  Boskiej  ma  smukłą  sylwetkę 
młodej  kobiety  o  pięknej,  ale  smutnej  twarzy.  Ubrana  jest  w  białą 
suknię,  długi,  biały  płaszcz  kroju  peleryny  wykończony  złotym 
ornamentem.  Na  złożonych  do  modlitwy  dłoniach  zawieszony  jest 
perłowy  różaniec  z  dużym  krucyfiksem.  W  przedstawieniach, 
zwłaszcza  malarskich,  przed  Matką  Boską  klęczą  Łucja,  Hiacynta 
i Franciszek,  opuszczonymi  rękoma  i z widocznym  na  sukni  sercem 
okolonym  cierniową  koroną  wg  treści  objawień  z  13 VI  1917  roku. 
Paweł  VI  ustanowił  święto  Matki  Boskiej  Fat imskiej  na  13  maja. 

W  Polsce  kult  kształtujący  się  w  okresie  międzywojennym, 
rozwijano  po  II  wojnie  światowej  począwszy  od  aktu  poświęcenia 
narodu  Niepokalanemu  Sercu  Maryi  na Jasnej Górze  w  1946  roku. 

(mn) 

Po  raz  trzeci  zawitała  do  Polski  wędrująca  Figura  Matk i  Bożej 
Fatimskiej.  W  diecezji  bielskożywieckiej   powitamy  ją  25  listopada 
w BielskuBiałej.  Oprócz Ustronia odwiedzi  jeszcze Skoczów.  Cieszyn, 
CzechowiceDziedzice,  Oświęcim,  Andrychów,  Kęty,  Rajczę  i  Żywiec, 
skąd 2 grudnia odjedzie do archidiecezji  krakowskiej. 

Program  nawiedzenia 
Figur y  Matk i  Bożej   Fatimskiej 

w  Ustroniu 
27.11.1995  r . 

7.00  —  Msza  św.  parafialna 
9.00  —  Godzinki 

—  Różaniec  fatimski  —  I  część 
10.00  —  Powitanie  Figury  i  gości 

—  Msza  św.  celebrowana 
—  na  zakończenie  Anioł  Pański 

12.00  —  Różaniec  fatimski  —  II  część 
12.30  —  Msza  św.  dla  chorych,  emerytów,  osób  starszych 

z  całego  dekanatu 
—  błogosławieństwo  lurdzkie 

14.00  —  Różaniec  fatimski  —  II I  część 
15.00  —  Msza  św.  koncelebrowana  na  zakończenie  czuwania 

—  akt  poświęcenia  Niepoklanemu  Sercu  NM P 
—  procesja  światła  z  Figurą  Matki  Bożej  Fatimskiej 
—  pożegnanie  Figury  (odjazd  do  CzechowicDziedzic) 
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Ogłoszenia  drobne 

Zapraszamy  do  Salonu  Fryzjers
kiego.  UstrońHermanice  ul.  Do
minikańska  30. 

Zatrudnimy  pracownika  do  skle
pu  branży  instalacji  wod.kan. 
Wiadomość:  tel.  543336  w  godz. 
8.00  15.00. 

M3  do  wynajęcia. Tel.  543235. 

Pianino  Slingal  Oryginał  sprze
dam.  Tel.  543760. 

Kupię  M2  lub  M3  w  Ustroniu. 
Tel.  (036)  555639. 

Zapraszamy  na  dwudniowy 

G Ó R A L S K I 
B A L 

S Y L W E S T R O W Y 
w  schronisku  na  Stecówce 
Sialona  noc  pełna  atrakcji. 

Zaproszenia  rozprowadza 
oraz  informacji  udziela: 

Biuro A.A. „Imprears" 
Hotel Muflon, ul. Sanatoryjna 32 
lei. 542711, 543715 w godz. 800 15°° 

v  lub siedziba: td. 511608  ^ 

Kafelkowanie,  ścianki  z płyt  gip
sowych,  tynki  natryskowe. 
Ustroń,  ul.  Dominikańska  34. 

ul.  3  Maj a  108 
Oferuje do  sprzedaży  następujące  pojazdy: 

Fiat  125  p  1990  r.  zużycie  6 0%  —  6.100  zl  + 2 2%  V A T 
Fiat  126  p  1990  r .  zużycie  6 0%  —  5.200  zl  + 2 2%  V A T 
A R O  243  D  1986  r .  zużycie  7 5%  —  3.500  zl  + 2 2%  V A T 
A R O  243  D  1987  r.  zużycie  7 5%  —  3.750  zl  + 2 2%  V A T 
Przyczepa Sanok  D44B  1977 r. zużycie 90% — 5 50  zl  + 2 2%  VA T 

Prze ta rg  odbędz ie  się 
28.11.1995  r.  o  godz.  9.00  w  Nadleśnictwie  Ustroń. 

Przys tępu jący  do  p r ze ta rgu  z o b o w i ą z a ni  są  do  wp łacen ia 
wad ium  w  wysokości  1 0%  ceny  wyw ławczej  w  Kas ie  Nad leś
nictwa  U s t r oń  na jpóźn iej  w  p rzeddz ień  p rze ta rgu  27.11.1995 
r.  godz.  13.00 
Nad leśn ic two  zas t rzega  sobie  p r a wo  un ieważn ien ia  p rze ta rgu 
bez  p o d a n ia  p rzyczyny. 

Zast rzeżenie,  że  w a d i um  p r z e p a da  na  rzecz  sprzedawcy,  jeżeli 
żaden  z  uczes tn ików  l icytacji  n ie  z a o f e r o w ał  ceny  nabyc ia 
równej  co  n a j m n i ej  cenie  wywo ławcze j. 
Ww.  po jazdy  m o ż na  o g l ą d ać  w  d n iu  27.11.1995  r.  od 
8.00—14.00. 

z a p r a s za  na 

Zabawę  Andrzejkową 
25.11.1995  o  godz.  20.00 

Zapewniamy  milą  atmosferę,  dancing  do  białego  rana. 
K  A'a każdego  Andrzeja  czeka  mila  niespodzianka  > 
^  ̂ tel.  542437 

Na  rękę  siłowano  się  w  tłumie  kobiców.  Fot.  W.  Suchta 

Wy sta wy: 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa, 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i  K .  Heczko 
wystawa  i  sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  prac  plastycznych  dzieci  ustrońskich  pt.  „Chcemy  być 

razem" 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
—  Ustroń  w  fotografii  Marka  Więcławka. 
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. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3  Maja  68,  teł.  542996 
Czynne:  we  wtorki  i  czwartki  w  godz.  9.00  18.00,  w  środy  i  piątki 
w  godz.  9.00  13.00,  soboty  i  niedziele  —  zwiedzanie  zbiorów  po 
wcześniejszym  zgłoszeniu. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich 
—  wystawa  prac  Franciszka  Jaworskiego. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej  „N a  Gojach" 
B.  i K. Heczkowie,  ul.  J.  Błaszczyka  19,  tel.  541100 

Cen t ra ln a  L i f o rmac j a  i  R e c e p c j a,  Ustroń, Rynek  7,  tel.  542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.3015.00. 
Wystawa  stała  —  Prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 

„BRZIMY" . 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  (tel.  543244) 
Zajęcia  stałe  w  kołach  zainteresowań  i  zespołach  artystycznych. 

Imprezy  kulturalne 

Fot.  W.  Suchta 

27.11.1995  r.  KLU B  PROPOZYCJI  —  „Humor  beskidzki"  w  wyko
poniedziałek  naniu:  J.  Marszałka,  T.  Michalaka,  O.  Szczurka 
godz.  17.00  Oddział Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej", ul. 3 Maja 68 

28.11.1995  r.  KATY Ń  — program  dokumentalnopoetycki  w  wykona
wtorek  niu  aktorów  Teatru  Dramatycznego  w  Krakowie 
godz.  16.30  Sala  widowiskowa  Szpitala  Uzdrowiskowego 

Bilety  w  cenie  5,—  zł. 

28.11.1995  r.  Najsłynniejsze  arie  i  duety  miłosne  operowe  i  operetkowe 
wtorek  w  wykonaniu  artystów  Opery  Śląskiej  w  Bytomiu 
godz.  1830  —  H.  Miśko  —  tenor 

—  L.  Duży  —  sopran 
Koncert  z cyklu  „Muzyka  dla  serca" —  Kawiarnia  GCR 
„Repty"—  Ogród  Zimowy,  Szpital  Promujący  Zdrowie. 
—  Wstęp  wolny. 

6  Gazeta  Ustrońska 



SEGRAGACJA  ŚMIECI 
W USTRONIU 

czyli co wrzucamy a co nie wrzucamy do 
kontenerów  na  surowce  wtórne 

WRZUCAMY CZYSTE!  NIE WRZUCAMY! 

SZKŁO 
KONTENER  KOLORU  ZIELONEGO 

szklane  butelki  jednorazowe 
słoiki  bez  nakrętek 
buteli  po  napojach 
stłuczkę  bez  cz.  metalowych 

zakrętek,  kapsli,  korków  itp. 
naczyń  fajansowych  i  porcela
nowych,  luster,  szkła  zbrojonego 

MAKULATUR A 
KONTENER  KOLORU  NIEBIESKIEGO 

gazety,  tygodniki,  katalogi 
prospekty,  listy,  papier  do  pisa
nia,  torebki  papierowe,  kartony, 
tekturę  falistą 

opakowań  po mleku,  mrożon
kach,  sokach,  kalek,  opakowań 
z  masła  itp.,  drobnych 
papierków 

PUSZKI 
KONTENER KOLORU  POMARAŃCZOWEGO 

puszki  po  konserwach, 
puszki  po  napojach  i sokach 

puszek  po  lakierach 
pojemników' po  aerozolach, 

PLASTIK 
KONTENER  KOLORU  ŻÓŁTEGO 

sztywne  opakowania  plastikowe  woreczków z folii ,  folii , 
korków  itp. 



Listy  da redakcji 

Znakowisko  Jaszowiec 

S  | 

Fot.  W.  Suchta 

Urząd  Miejsk i  w Ustroniu  poszukuje  firm   lub  osób 
chętnych  do prowadzenia  zbiórki ,  skupu i zbytu  następują
cych surowców wtórnych: butelek, stłuczki szklanej,  maku
latury ,  złomu,  szmat,  plastiku. 
Zainteresowanych  prosimy  o zgłaszanie  się  w Wydziale 
Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  w Urzędzie  Miejski m 
pok.  25  (I I   piętro)  teł.  543479. 

N o w o  l i  n i c  H o m  i o n y  s k ł i i c i 

WARZYW I OWOCÓW 
(krajowych i zagranicznych) 

Ustroń, Rynek 4 (skrzydło liceum) tel. 030 152123 
zaprasza w godz. 7.00  15.00 

C e n y  J c o r i J c u r e n c y j r i e. 

Tegorocznej jesieni  w sadach  obrodziły  jabłka  natomiast  w Ja
szowcu  obrodziły  znaki  drogowe.  Prawie  przez  cały  październik 
na  ulicach  Wczasowej,  Turystycznej  i Stromej  stawiano  liczne 
słupki  a na nich mocowano  znaki  drogowe.  Nie  ulega  wątpliwości, 
że  kierowcy  poruszający  się  Jaszowcem  byli  trochę  niedoinfor
mowani  jeżeli  chodzi  o  niektóre  sytuacje  drogowe  i  ustawienie 
kilku  znaków  było  wskazane,  ale  to  co zrobiono  jest  całkowitym 
„przegięciem..."  w drugą  stronę. 

Około  25  lat  temu  zajmowałem  się  projektowaniem  układów 
elektronicznych  i wtedy  wartość projektu  liczona  była  nie  według 
jego  wartości  użytkowej,  ale  w ilościach  zaprojektowanych  tran
zystorów,  oporników  itp. Odnoszę  wrażenie,  że mamy  w  Jaszowcu 
do  czynienia  z podobną  sytuacją.  Co  kilkaset  metrów  jest  np. 
powtarzany  znak  ,,Droga  posiadająca  pierwszeństwo  przejazdu" 
chociaż sprawa pierwszeństwa  wynika  choćby z konfiguracji  drogi 
(co  by  to  było  gdyby  np  na  ul. 3 Maja  przed  każdą  przecznicą 
stawiano  taki  znak).  Nadmierna  ilość  znaków  stwarza  wręcz 
niebezpieczeństwo  dla  kierowców,  gdyż  ci  zamiast  obserwować 
sytuację  na drodze  muszą  ciągle  czytać  i analizować  las  znaków 
drogowych.  Kilka  znaków  informacyjnych  informujących  o par
kingu jest  ustawiona  wadliwie bo jak  może  być parkingiem  jezdnia 
bez  pobocza  na  zakręcie  lub  na  mostku.  Naprzeciw  wyjazdu 
Straży  Pożarnej  ustawiono  znak  przystanku  autobusowego  cho
ciaż, jak  na  razie,  przystanek  ten jest  w  innym  miejscu. 

Myślę,  że  Urząd  Miejski  wydal  na  „znakowisko"  w  Jaszowcu 
bardzo  dużo  pieniędzy  a co z  tego  wyszło  każdy  widzi.  Może 
chodziło  o zmniejszenie  bezrobocia  bo  to  i projektant  ma  zajęcie 
i wykonawca  ma  co robić...  —  szkoda  jednak,  że skutek  jest  taki 
opłakany. 

Mam  nadzieję, że przed  napływem  zimowych  turystów  sytuacja 
znakowa  w Jaszowcu  zostanie  przeanalizowana  i poprawiona  bo 
....  wstyd. 

Franciszek  Drewniok 

N a w i ą z u j ąc do  p r o b l e m ów  zawar t ych  w p i śm ie  p.  F r a n c i s z ka 
D r e w n i o k a,  m o gę  się  zgodz ić  t y l k o  z j e d n ym  s tw ie rdzen iem,  że 
k ierowcy  jeżdżący  u l icami  J a s z o w ca  byli  n i e d o i n f o r m o w a n i. 
Sy tuac ja  przed  w p r o w a d z e n i em  n o w y ch  z n a k ów  d r o g o w y ch 
była  zupełn ie  o d m i e n n a.  W  czasie  p r zeg lądu  s t w i e r d z o no  n ieko
mp le tne  o z n a k o w a n ie  l ub  j ego  b r ak  na o bu  u l i cach,  t j .  ul. 
Turys tycznej i Wczasowe j.  C iągi  p iesze  k r zyżu jące  się z u l icami 
były  n ie  oznaczone.  R ó w n i eż  na  ł ukach  o d u ż ym  kąc ie  zwro tu 
s tw ie rdzono  b r ak  o z n a k o w a n ia  os t rzegawczego. 

Oczywiście  k ie rowcy  j eżdżący  tymi  u l icami  codz ienn ie,  nie 
zwraca ją  uwagi  na znak i,  lecz  na leży  p a m i ę t a ć,  że d rogi na 
Jaszowcu  służą  p rzede  wszys tk im  t u r y s t o m,  k tó r zy  n ie  zna ją 
uksz ta ł t owan ia  te renu  ani  o rgan izac ji  r u c h u.  Jaszow iec  jest 
dzielnicą  wczasową,  s k u p i a j ą cą  na  swo im  te ren ie g łówn ie  D o my 
Wczasowe  i  pens jona t y.  Są to  rzeczy  oczywis te.  N a t o m i a st 
m ias to w trosce  o d o c h o dy  do  kasy  mie jsk iej  d ba  o  este tyczny 
wygląd  m ias ta,  w tym  równ ież  o  d rog i. 

A b y  u p o r z ą d k o w ać  o z n a k o w a n ie  p i o n o we  na  Jaszowcu  zleco
no  op racowan ie  p ro jek tu  organizac ji  r uchu,  k tó ry  zgodn ie 
z  Rozpo rządzen iem  Min i s t ra  T r a n s p o r tu  i G o s p o d a r ki  Morsk iej 
z  dn.  12  l i s topada  1992  r.  został  za tw ie rdzony  p rzez  W o j e w o dę 
Bielskiego,  po  zasięgnięciu  opinii  k o m e n d a n ta  wo jewódzk iego 
Policji. W  związku  z tym,  m o że  to  zabrzmi  n iedorzeczn ie  d la  p.  F. 
D rewn ioka,  ale  i lość  z n a k ów  d rogowych  n ie  zależy  od  fantaz ji 
u rzędn ików  s a m o r z ą d o w y c h,  pon ieważ  w /w  rozpo rządzen ie  po
zbawia  kompetenc ji  tu t.  U r z ąd  w tym  zakresie. 

D l a  zaspoko jen ia  c iekawości  w y j a ś n i a m,  że  za  o p r a c o w a ny 
p ro jekt  organ izac ji  n ie  zapłac ił  n a w et  symbo l i cznej  z ło tówk i, 
a  w y k o n a w c a,  k t ó r ym  jest  Z a k ł ad  Us ług  K o m u n a l n y ch  nie 
wzbogac ił  się  na  U M ,  p o n i e w aż  jest  zak ł adem  b u d ż e t o w y m. 

N a  końcu  p r a g nę  p o i n f o r m o w a ć,  że o p r a c o w a ny  p r o j e kt 
organ izac ji  r uchu  d la  dzie ln icy  Jaszow iec  jest  w y k o n a ny  zgod
nie  z  o b o w i ą z u j ą c y mi  p rzep isami  o  r u c hu  d r o g o w ym  i  nie 
w y m a ga  p o n o w n e go  r o z p a t r y w a n i a,  gdyż  j uż  wys ta r cza j ąca 
l iczba  k o m p e t e n t n y ch  insty tuc ji  t o uczyn i ła. 

m gr  inż.  T a d e u sz  D u da 
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Taki  se  bajani 
Czy  wiycie.jak  grajóm  slupy  telefoniczne?  Teraz  stamajóm 

jyny  slupy  betonowe,  to  młodsi  ni  mogóm  tego  wiedzieć.  Jak 
my  tak  szli  do  starki  do  Równi,  abo  do  lujców  do  Cisownicy, 
czy  do  Goleszowa  (autobusy  tak  nie jeździły,  a lod pociągu  też 
było  daleko),  każdy  roz przy  kio dali my  uszy  do slupów.  Droga 
sie  pryndzyj  mijała  —  od  słupa,  do  słupa  —  a  my  słyszeli 
dziwnóm  muzykę.  Szla  po  drótach,  inkszo  niż  z jarganków  czy 
skrzipiec.  Najlepi  dało  sie  jóm  słyszeć  jak  była  pogoda,  abo 
mróz,  zdało  sie,  że  bez  przyklodanio  uszy  do  słupa  sie  jóm 
słyszało.  Moji  dziecka  też  nie  roz  te muzykę  słuchały.  Czy  były 
we  wózku,  czy  na  sónkach,  jak  my  szli,  przystowali  my  po 
chodniku  i dziecka  te muzykę  poslóchaly.  A  nad  nami  furgaly 
jaskółki,  skowronki,  wróny  a  gile  i  inksze  rozmaite  ptoszki, 
zoleży  kiedy  trefiło  (latym,  czy  zimóm).  Wszystko  ich 
ciekawiło,  tak  jak  mie  kiesi,  jak  byłach  mało. 

Jak  przychodziły  żniwa,  to my  dziecka  szli  na ściyrnijak  już 
łobili   było  w  snopkach  i  zbiyrali  my  klóska.  W  chałupie  sie 
kłóska  wyłuskało  —  pszynice  i  reż  mlelo  sie  na  krupice 

mama  fajnóm  żarnówke  warzila,  przylywala  mlykym  albo 
maściła  szpyrkami.  Jynczmiń  zaśprażiło  sie  w kastrolu,  potym 
sie  dziepro  mlelo  i z  tego jynczmiynio  mama  warzila  kawe,  ku 
ty mu  doklodala  cy korki,  aby  była  lepszo.  Jak  my  tak  po  polu 
chodzili  (pichalo  jak  diasi)  to  aji  ze  snopka  cosi  sie  kiosków 
urwało.  Kiesi  też  poszłach  z Frydkym  zbiyrać  kłóska,  nie  było 
to daleko  lod dómu.  Po ściyrniu  chodzóm  se gynsi,  też  se  jakisi 
klóska  zbiyrajóm,  gęgajóm.  Dwie  stare  i ze  dwacet  młodych, 
ale już  biolych,  opiyrzónych.  Dziwom  sie,  a gynsi  sóm  co  roz 
bliżyj,  zaczynajóm  syczeć  i  wrzeszczeć.  Ni  móm  żodnego 
patyka,  żeby  sie  odegnać  i  już  mie  dobrze  strach  olatuje. 
Bierym  Frydka  za  rynkę  i chónym  schodzym  z  pola,  a  gynsi 
z  wrzaskym  za  nami.  My  uciekómy,  a  gynsi  zaczynajóm 
furgać.  My  wrzeszczymy  do potarganio,  gynsi  też  wrzeszczom 
i syczóm.furgajóm  wszyndzikole  nas.  Klóska  mi  sie  rozsypały, 
trzymóm  Frydka  za  rynkę  i nie  wiym,  czy  sie  wiyncyj  bojym 
o Frydka,  czy  o siebie.  Gynsipofurgały,  powrzeszczały  i  siadły 
iv potoku,  co  tam  blisko  płynył.  Sie  mi  zdało,  że  serce  mi  przez 
gymbe  wyskoczy,  a  Frydek  stoi  kole  mie  zielony  ze  strachu. 
Poszli  my  ku  chałupie  bez  kłósków.  Nic  sie  nóm  wiyncyj  nie 
przy  trefiło.  Ani  nóm  sie nie chciało  po  chodniku  zbiyrać  malin, 
choć  na  krzokach  śmioly  sie  czyrwiyniutko  i  wabiły. 

Hanka  lod  Śliwko  w 

POZIOMO:  1)  też  ciastko  4)  telewizyjna  pszczółka  6)  jama, 
dziura  8) rabat,  obniżka  9)  przewód  kanalizacyjny  10)  stukot, 
rumor  11)  ojczyzna  Odyseusza  12)  strzeliste  drzewo  liściaste 
13) znana  z długiej szyji  14) pieśń operowa  15) sztuka  mówienia 
16)  z braku  zajęcia  17)  oprych,  zbój  18) dopływ  Odry  19)  po 
jesieni  20)  zabawa,  pląsy 
P IONOWO:  1)  opiekun  sądowy  2)  na  muszce  myśliwego  3) 
pływająca  armada  4)  bal  przebierańców  5)  zaloty  6)  rządy 
despotyczne  7)  kraj  bałtycki  11)  wynik  dzielenia  13)  leży  nad 
Bobrem  14)  Armia  Krajowa 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
zpól  oznaczonych  liczbami  wdolnym  rogu. Termin  nadsyłania 
hasła  mija  7 grudnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   43 

ŚWIĘTO  ZMARŁYCH 

Nagrodę  20 zł otrzymuje RYSZARD  K O H UT  z Ustronia,  ul. 
Armi i  Krajowej  3.  Zapraszamy  do  redakcji 

w 
Od  lewej:  R.  Szarzeć,  K.  Frajfeld  i  B.  Bujok.  Fot,  W.  Suchta 

Takich  tłumów  w  piwiarni 
BarMan nie było od  momentu 
jej  powstania.  Mistrzostwa 
Podbeskidzia  w  Siłowaniu  na 
Rękę  zgromadziły  kibiców  tej 
dyscypliny  i  zainteresowa
nych  J ak  to  będzie  wygląda
ło" .  Tłok  był  taki,  że  nawet 
najzagorzalsi  piwosze  musieli 
zrezygnować  z  raczenia  się 
ulubionym  napojem.  Dolegli
wość  tą  rekompensowały 
emocje, których dostarczyli  si
łacze.  Na  starcie  stanęło  15 
zawodników,  wśród  których 
znalazło  się  5  ustroniaków. 
Inni  reprezentowali  Wisłę, Ci
sownicę,  Cieszyn,  Jankowice, 
Skoczów  i  Chorzów.  Profes
jonalny  stół do  siłowania  „na 
rękę"  ufundował Roman  Ku
bala.  Nie  wszyscy  zawodnicy 
potrafili  wykorzystać  możli
wości  tego  profesjonalnego 
urządzenia. Mimo  to  specjali

ści podkreślali wysoki  poziom 
rywalizacji. Mając za sobą  do
ping  publiczności  i  godziny 
spędzone  na  siłowni,  zwycię
żył  Krzysztof  Frajfel d  z  sekcji 
kulturystyki  „Kuźni  Ustroń". 
Drugi, Rafał Szarzeć,  również 
reprezentował  „Kuźnię". 
Trzecie miejsce zajął Bogusław 
Bujok  z  Wisły  Czarnego.  Na
grody  dla  zwycięzców  i  upo
minki  dla  publiczności  ufun
dowała piwiarnia BarMan  i fi
rma Romana  Kubali.  Zawody 
zorganizowała  Sekcja  Kultu
rystyki  i  Trójboju  Siłowego 
KS „Kuźnia"  Ustroń. Najlep
szych  zaproszono  na  treningi 
do siłowni  „Kuźni" . Po  zawo
dach  wszyscy  mogli  się  zmie
rzyć  z  najlepszym.  Chętnych 
do  takiego  sprawdzianu  zna
lazło się niewielu,  a czas  trwa
nia  tych pojedynków nie prze
kraczał  kilku  sekund. 
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