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Rozmowa z Władysławem  Szlauerem,  prezesem  PSS  „Społem" 

W tych dniach Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustroniu 
obchodzi  swoje  75lecie.  Czy  nadał  jest  to  jeden z większych 
zakładów  pracy w naszym mieście? Ile osób zatrudniacie? 
Na  koniec października  było  235  pracowników  i 83  uczniów, 
w tym 232 panie. Jeżeli chodzi o strukturę wieku, to do 25 lat jest 
20,4%  pracowników.  W  ostatnich  dwóch  miesiącach  zatrud
niliśmy 19 absolwentów szkół zawodowych, co jest ważne, jeżeli 
weźmiemy pod  uwagę, że młodzi  ludzie szczególnie narażeni są 
na bezrobocie. Najwięcej pracuje u nas ludzi w wieku 2535 lat. 
Mamy,  a  jest  to  chyba  istotne,  83  uczniów  w  piekarnictwie, 
przetwórstwie  mięsnym i handlu  detalicznym. 
Jakie warunki trzeba spełnić by zostać uczniem w PSS „Społem"? 
Złożyć podanie  po  ukończeniu  szkoły  podstawowej.  Co  roku 
prowadzimy nabór w granicach  30 osób. U nas uczą się zawodu 
i chodzą do Zespołu Szkół Zawodowych. Właśnie z tej młodzie
ży przyjęliśmy  19 absolwentów  do  pracy. 
A ile osób zwolniono w ostatnim  czasie? 
Jesteśmy przedsiębiorstwem  sezonowym. W lipcu i sierpniu jest 
najwyższe  zatrudnienie.  Zwolnienia  dotyczą  jedynie  osób  za
trudnionych  na  sezon,  z  którymi  umowa  wygasła  31  sierpnia. 
W  okresie  wakacji  pracowało  u nas  420 osób  plus  uczniowie. 
Czy handel jest  podstawową  działalnością  Spółdzielni? 
Jesteśmy jednostką, która przekształciła  się z handlowej w pro
dukcyjnohandlową.  Produkcja  stanowi  obecnie  64%.  Pod
stawowym  wyrobem  jest  przetwórstwo  mięsne,  mamy  trzy 
piekarnie  i wytwórnię  wód  gazowanych,  która jest najbardziej 
dochodowa,  jednak  wartość  produkcji  wody  nie  jest  już  tak 
duża jak  dawniej.  Wynika  to  przede wszystkim  z konkurencji. 
Jeżeli weźmiemy przetwórstwo mięsne, to my jesteśmy głównym 
dostawcą  w  Ustroniu.  Poza  tym  wozimy  wyroby  na  Górny 
Śląsk. 
Spierano się o  to czy  „Czantoria "  jest wodą  mineralną. 
Jest  wodą  zmineralizowaną,  nie  mineralną.  Ma  pewne  właś
ciwości  lecznicze,  została  zbadana  przez  instytucje  naukowe 
i stwierdzono  525 mg  substancji mineralnych  w 1 litrze  wody. 
Jest to dość dużo,  ale to jeszcze nie kwalifikuje jej do klasy wód 
mineralnych. 
Il e sklepów  posiada  PSS? 
Dziesięć sklepów  spożywczych  i cztery przemysłowe.  Najwięk
szy  sklep  przy  ul.  Partyzantów  obecnie  jest  modernizowany 
kosztem  1,5 mld  zł. Będzie  to, moim  zdaniem,  sklep  reprezen

(cd.  na str.  2) 

Rf l Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły Podstawowej  nr  1 w Ustroniu 
z a p r a s z a ją  na 

któr y odbędzie się w dniu 13 stycznia 1996 r. w budynku szkoły. 
Sprzedaż  biletów  od  14 grudnia  1995 r.  w  sekretariacie 
SP1.  Jak  zwykle  —  doborowa  orkiestra,  wykwintna 

kuchnia,  loteria  fantowa  i szampańska  zabawa. 

27 XI  Ustroń  nawiedziła  Matka  Boża  Fatimska.  Fot.  W.  Suchta 

24 listopada odbyła się sesja 
Rady  Miejskiej.  Obrady  pro
wadził  przewodniczący  RM 
Franciszek  Korcz.  Większość 
czasu na sesji poświęcono jed
nemu  tematowi:  budżetowi 
miasta  na 1996  r.  Była to 
pierwsza sesja w tym  roku, na 
której przymierzano  się do fi
nansów  miasta  w  roku  przy
szłym.  Informację o  budżecie 
przedstawiła  skarbnik  Teresa 
PolBłachut.  Wcześniej  bur
mistrz  Kazimierz  Hanus  od
czytał oświadczenie, w którym 
wyraził  swe  niepokoje  zwią
zane  z  wydatkami  miasta 
w  1996 r. Nie  będzie  to  rok 
łatwy, a władze miasta  posta
wione  zostały  w sytuacji,  gdy 
nie będą  mogły  wykonać wie

lu  wcześniej planowanych  za
dań.  Zaistniała  sytuacja  spo
wodowana jest zbyt niską sub
wencją  przyznaną  naszemu 
miastu w związku z przejęciem 
od  1 stycznia  1996  r. szkół 
podstawowych  przez  gminy. 
T.  PolBłachut  stwierdziła,  że 
projekt  budżetu  złożono 
przed  15 listopada w Regiona
lnej Izbie Obrachunkowej, ist
nieje więc możliwość uchwale
nia  budżetu  do  31  grudnia. 
Wydatki miasta  zaplanowano 
w  wysokości  11.150.000 zł. 
Takie pozycje w projekcie jak 
dotacje do zakładów  budżeto
wych  i dodatki  mieszkaniowe 
pochłaniają  53% budżetu. 
Drastycznie  obcięto  nato
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Pełna obsługa  bukieciarska 
Dogodny  dojazd  i dojście 

Fachowa  obsługa 

to  Kwiaciarnia 

w Ustroniu,  ul. Ogrodowa 4 
obok Ośrodka Medycyny  Prewencyjnej  dr  H.  Wieji 

wystawiamy  faktur y  VAT 
przyjmujemy zlecenia na  tel.  S43368 
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tujący  Spółdzielnię  jako  jednostkę  wyspecjalizowaną  w  handlu. 
Trzeba  zaznaczyć,  że jest w handlu  duża  konkurencja,  która  jednak 
mobilizuje nasze  załogi  do  dbania  o  klienta,  odpowiednią  reklamę. 
Z  drugiej  strony  sklepy  się  uzupełniają.  Na  jeden  moment  chciał
bym  tu  zwrócić  uwagę:  sklepy prywatne  nie wytrzymują  konkuren
cji .  Wiele  pojawia  się  i  szybko  znika. 
Czy  sklepy  Spółdzielni  są  dochodowe? 
Do handlu  nie d opłacamy.  W  1994 r. sklepy przyniosły zyski i w  tym 
roku  będzie podobnie.  Jedynie  w październiku  notujemy  straty,  ale 
jest  to związane z sezonowością  handlu  w Ustroniu.  Zlikwidowaliś
my  dwa  duże  sklepy  spożywcze  na  os.  Cieszyńskim  i  na  os. 
Manhatan.  Powodem  był  wysoki  czynsz.  Trochę  żałujemy,  że 
odeszliśmy  z  Manhatanu. 
Pozostał  tam  sklep  Spółdzielni  w  piekarni . 
To już nie jest  to. Sklep wymaga pewnej powierzchni, gdyż żebjtbyć 
dochodowym,  musi  mieć  duże  obroty,  musi  mieć  powierzchnię. 
Jak  place  pracowników  sklepów  zależą  od  wyników? 
Sposób  wynagradzania  był  u nas bardzo mocno związany z wielko
ścią  sprzedaży  do  września  tego  roku.  Płaca  zasadnicza  stanowiła 
20%  wynagrodzenia.  Zmieniliśmy  to  i  obecnie  jest  to  60%. 
Uważamy, że sklepy nadal  są  zainteresowane  wielkością  sprzedaży. 
Średnia  płaca  w Spółdzielni  równa  się średniej płacy  krajowej czyli 
w  granicach  7  min  st.  zł.  Wydaje  się,  że  załoga  docenia  system 
wynagradzania  w  Spółdzielni,  który  w  moim  odczuciu  jest  dobry. 
Na  co  najbardziej   skarżą  się  klienci  Spółdzielni? 
Na  ceny,  które  są  u  nas jednak  trochę  wyższe.  Wynika  to  z  naszej 
organizacji,  którą  obecnie  zmieniamy  tak,  by  obniżyć  koszty 
pośrednie. Zdarza  się jednak,  że ktoś otwiera  sklep, daje niższe  ceny 
i  tym  ściąga klientów.  Często  taki  sklep  funkcjonuje zaledwie  parę 
miesięcy.  My  nie  możemy  sobie  pozwolić  na  taki  luksus,  by 
dopłacać  do  handlu.  Ustaliliśmy  to  w  ten  sposób,  że  kierownicy 
sklepów dowolnie  ustalają  swoje marże.  To  oni  śledzą  ceny  innych. 
W  sumie  mamy  klientów  i  obroty  w  handlu  rosną. 
Czy  w sklepach  PSS  przeważają  towary  polskie  czy  zagraniczne? 
W  zasadzie jesteśmy  nastawieni  na  polskie  towary,  co nie znaczy  że 
nie mamy  produktów  zachodnich.  Artykuły  spożywcze  krajowe  są 
na pewno lepsze od  zagranicznych.  Poza używkami  takimi jak  kawa 
i  inne,  reszta  produktów  pochodzi  z  kraju  i  jest  to  około  90% 
towarów  spożywczych.  Jeżeli  chodzi  o  artykuły  przemysłowe,  to 
przeważają  zachodnie.  Po  prostu  jesteśmy  zdani  na  wybór  klienta, 
który  żąda  właśnie  takich  wyrobów. 
Spółdzielnia posiada też zakłady gastronomiczne. Na jakich zasadach 
są  prowadzone? 
Są  to  cztery  zakłady:  Dom  Zdrojowy  w Wiśle,  Zajazd  w  Nierodzi
miu,  bary  Bartek  i Jeleniczka.  Do  gastronomii  co  roku  dopłacamy. 
W  ubiegłym  roku  było  to  1,1  mld  st.  zł.  W  1976  r.  przejęliśmy  17 
jednostek  gastronomicznych.  Obecnie  mamy  13  lokali  w  tym 
4 prowadzimy  sami, resztę wydzierżawiamy.  Wychodzimy  z założe
nia,  że  gastronomia  przez  nas  prowadzona  nie  ma  racji  bytu. 
Powinna  to  być  rodzinna  działalność,  gdyż  tylko  wtedy  przynosi 
zyski. Nasze straty w zakładach  gastronomicznych  wynikają  przede 
wszystkim  z  faktu,  że  wiele  lokali  jest  nieczynnych,  a  czynsze  nie 
pokrywają  często  kosztów  utrzymania. 
Posiadacie duże obiekty w Jaszowcu. Co się z nimi stanie w przyszło
ści? 
Są to obiekty nieczynne. Prowadzimy  rozmowy z zainteresowanymi 
kupnem.  Pojawiły  się  trzy  firmy  chcące  kupić  obiekty  w  Jaszowcu 

jako  kompleks gastronomicznohandlowy.  Urząd  Miejski godzi  się 
na  sprzedaż, a sprawa rozbiła się o Pocztę,  która  sprzeciwiła  się i nie 
chce  sprzedać  swego  pawilonu.  Kupujący  nie  zrezygnował,  lecz 
czeka na to, że my sprawę załatwimy. Z Zarządem Miasta  doszliśmy 
do  wniosku,  że  w  zamian  coś  poczcie  damy.  Proponujemy  część 
naszego  pawilonu  handlowego  na  Polanie.  Gdy  poczta  się  nie 
zdecyduje,  zaproponujemy  coś  innego. 
Jakie  są  plany  Spółdzielni  na  przyszłość? 
Stałe  coś modernizujemy,  staramy  zmieniać  się na  lepsze.  Wartość 
majątku  stale  rośnie.  Na  modernizację  wydaliśmy  w  tym  roku  4,5 
mld.  st.  zł.  Zmieniliśmy  przede  wszystkim  proces  technologiczny 
w wytwórni  wód odchodząc od  tzw. „petów". Zmieniliśmy  też piece 
na  gazowe,  co  ważne  jest  ze  względów  ekologicznych.  Moder
nizujemy  rzeźnię  i  sklep  przy  ul.  Partyzantów.  Jesteśmy  właś
cicielami  parceli  przy  ul. Grażyńskiego  i mamy  opracowane  plany 
mającego  tam  powstać  zespołu  handlowogastronomicznego.  Bu
dowa  miała  się  rozpocząć  w  1995  r.  Jeżeli  dostaniemy  kredyty,  to 
przystąpimy  do  budowy.  Chcemy  też  zmienić  charakter  Beskidu, 
tak  by  cały  budynek  był  domem  towarowym.  Prowadzimy  roz
mowy wstępne  z SM  „Zacisze" na  temat  zagospodarowania  parceli 
w  Wiśle  na  przeciw  „Świerku". 
Jak  się  układają  stosunki  Spółdzielni  z  władzami  miasta? 
W naszym odczuciu dobrze.  Nie mamy żadnych  zatargów  i należało 
by  sobie życzyć,  by nasza  współpraca  była  podobna  w  przyszłości. 
Jest  pan  prezesem  PSS  „Społem"   od  pół  roku.  Z  jakim i  obawami 
obejmował  pan  to  stanowisko? 
Zaproponowano  mi  objęcie  tego  stanowiska  po  rezygnacji  prezesa 
Rymorza.  Jako  biegły  rewident  mam  prywatne  biuro,  dobre  pod 
względem  dochodowości.  Jednak  z  uwagi  na  to,  że  pracowałem 
w Spółdzielni  w latach  199293 jako  księgowy,  wydawało  mi  się, że 
trzeba  poprowadzić  Spółdzielnię  dalej,  tak  by  nie  narażać  jej  na 
chwilowe  załamania.  Wydaje  mi  się,  że  to  się  na  razie  udało. 
Współpraca  z  Radą  Nadzorczą  układa  się  dobrze  i  jeżeli  czegoś 
można  się obecnie  obawiać,  to  pewnych  zatorów  finansowych.  To 
powoduje,  że  nie  można  spać  spokojnie,  gdyż  stale  nie  mamy 
w 100% płynności  finansowej.  Naszą  sytuację dobrze rozumie  Bank 
Śląski w Ustroniu,  który  chyba nie ma  obaw co do  tego, by  udzielać 
nam  kredytu.  Na  dzień  dzisiejszy nie  widzę dla  Spółdzielni  poważ
nych  zagrożeń.  Jakiegoś  nagłego  rozwoju  też  się nie  spodziewamy, 
jednak  o ile w kraju oblicza się wzrost gospodarczy na 6%,  to my  ten 
wskaźnik  mamy  lepszy.  Wydaje się, że przez dłuższy czas  będziemy 
powyżej  średniej  krajowej. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

,Beskid"  będzie domem  towarowy m.  Fot.  W.  Suchta 

Wraz  z  nowym  rokiem  akade
mickim w Fili i Uniwersytetu  Śląs
kiego  w  Cieszynie  otwarto  nowy 
kierunek  studiów:  etnolgię.  Wie
dzę  z  tego  zakresu  zdobywa  30 
studentów. 

Lada  dzień  nastąpi  otwarcie 
skoczni  w  WiśleMalince.  Obiekt 

został  wyremontowany  w  czynie 
społecznym  i  zmodernizowany, 
w  czym  olbrzymia  zasługa  dzia
łaczy  KS  Wisła.  Po  9  latach 
przerwy  na  Malince  znowu  poja
wią  się  skoczkowie.  Skocznia 
—  co  warto  przypomnieć  —  po
wstała  w  1933  r. 

W styczniu odbędzie się kolejny 
wojewódzki  przegląd  zespołów 
kolędniczych  i  obrzędowych. 
Przed  rokiem  na  żywieckiej  im
prezie  triumfowali  „Kolędnicy" 
z  WisłyJawornika  i  „Górole" 
z  Mostów  k.  Jabłonkowa  oraz 

„Pastuszki"  z Jawornika.  Czy  te
raz  będzie  podobnie? 

Ośrodek  Sportowy  „Start" 
w  Wiśle  przygotowany  jest  na 
przyjęcie drużyn  piłkarskich,  któ
re  zimą  już  tradycyjnie  będą  tu 
„ładowały  akumulatory".  Przy
jazd  zapowiedziały  drużyny  łódz
kiego  Widzewa  i Górnika  Zabrze 
oraz  Amici  Wronki. 

  *
Przed  85  laty  powstało  Polskie 

Towarzystwo  Turystyczne  „Bes
kid" ,  którego  tradycje  kontynu
uje obecnie  Oddział  PTTK  „Bes

kid  Śląski" w Cieszynie,  zaś 70 lat 
temu  na  Przysłopie  pod  Baranią 
Górą  otwarto  schronisko  w  daw
nym  pałacyku  myśliwskim.  Dziś 
ten  obiekt  stoi  nieopodal  dworca 
PKS w WiśleCentrum i jest siedzi
bą  wiślańskiego  oddziału  PTTK. 
Pałacyk  dobrze  służy  turystom. 

Nakręcono  film  dokumentalny 
o  gminie  Zebrzydowice,  ukazu
jący  całą  panoramę  miejscowych 
zabytków: kościoły, zamki,  kapli
czki  i  wiatraki  oraz  historyczne 
kamienie  graniczne. 
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15 grudnia  w Teatrze  im. Adama  Mickiewicza  w Cieszynie  odbędzie 
się  jubileuszowy  koncert  Estrady  Ludowej  „Czantoria".  Początek 
występu o godz. 18. Bilety można nabywać w przedsprzedaży w Central
nej  Informacji  i Recepcji  w  Ustroniu  i kasie  teatru  w dniu  imprezy. 

ćr   ćr 
Znaczące sukcesy  odnotowują  na  swym  koncie  ustrońscy  brydżyści. 

Ostatnio  w  Turnieju  Barbórkowym  w  KWK  Morcinek  zwyciężyła 
ustrońska  para  Waldemar  Maryan  —  Marian  Tyrna.  Trzecie  miejsce 
zajęli  również  ustroniacy  Andrzej  Paszcza  i  Zbigniew  Hołubowicz. 
W  Ustroniu  brydżyści  spotykają  się  na  treningach  w  Prażakówce, 
a  skupieni  są  w TRS  „Siła". 

ćr  *  ær 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

25 listopada  1995  r. 
Irena  Cienciała,  Ustroń  i  Dariusz  Rak,  Kiczyce 

ćr   ćr 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Katarzyna  Bobula,  lat  80, Os.  Centrum  5/8 
Karol  Bogocz,  lat  80,  ul.  Jelenica  105 

Tir  *  te 

W  poniedziałek  17  listopada  na  rynku  można  było  zapoznać  się 
z ekologicznymi  piecami do ogrzewania domów.  Produkcji niemieckiej, 
zużywają mniej gazu i są wydajniejsze. Cóż z tego skoro najmniejszy piec 
do  ogrzewania  domu  jednorodzinnego  to  koszt  30  min  st.  zł.  Piece 
prezentowano w specjalnie do  tego celu przystosowanym  samochodzie, 
który  przez  cały  dzień  stał  na  rynku.  Tam  też  fachowcy  wyjaśniali 
szczegóły,  rozwiewali wątpliwości. Jednym  z pierwszych zwiedzających 
był  burmistrz  Tadeusz  Duda. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Jan  Poloczek,  lat  63,  ul.  Liściasta  13 
Wincenty  Kędzierski,  lat  79,  ul.  Skoczowska  88 
Teodor  Dustor,  lat.  78,  ul.  Daszyńskiego  4 

Wszystkim,  którzy  wzięli  tak  bardzo  liczny  udział  w  smutnym 
obrzędzie  ostatniego  pożegnania  naszego  ukochanego  męża,  ojca 
i  brata 

śp.  Karola  Matuszka 
za  złożone  wieńce  i  kwiaty  —  rodzinie,  przyjaciołom,  kolegom, 
delegacjom,  sąsiadom,  znajomym 

serdeczne  Bóg  zapłać 
składa  Rodzina. 

W dniu  23.11.1995  r.  w wieku  79 lat  zmarł 

śp. 

kol.  inż. Wincenty  Kędzierski 
nestor  ruchu  ludowego, działacz Polskiego Stronnictwa  Ludowego 
na Śląsku  Cieszyńskim. Zmarły  był Prezesem  Zarządu  Miejskiego 
OSP  w  Ustroniu.  W  swoim  długim  i  pracowitym  życiu  działał 
w Radzie  Narodowej  w  Ustroniu  i spółdzielczości  wiejskiej. 
Za  zasługi  został  odznaczony  Medalem  Wincentego  Witosa, 
Krzyżem  Kawalerskim  OOP,  Złotym  Medalem  za  Zasługi  dla 
Pożarnictwa  oraz  innymi  odznaczeniami  państwowymi  i  bran
żowymi. 

Rodzinie  Zmarłego  wyrazył  głębokiego  współczucia  składają 
Zarząd  Wojewódzki  PSL  w BielskuBiałej 
Zarząd  Miejski  PSL  w  Ustroniu 

23.11.95  r. 
Komisariat  Policji  w  Ustroniu 
otrzymał  zgłoszenie  o  kradzieży 
w  Szkole  nr  2.  Łupem  złodzieja 
padła  torebka  jednej  z  nauczycie
lek, w której znajdowało się około 
200 złotych. Policja złapała  spraw
cę kradzieży. Domysły zostały  roz
wiane — nie  był  to  uczeń  szkoły. 

23.11.95  r. 
O  godz.  22.00  funkcjonariusze 
Komisariatu  Policji przewieźli  do 
wytrzeźwienia  awanturnika,  mie
szkającego przy  ul.  Kuźniczej. 

24.11.95  r. 
Komisariat  Policji otrzymał  zgło
szenie o włamaniu  do  ñata  126p, 
zaparkowanego na os. Manhatan. 
Złodzieje po podważeniu  bocznej, 
trójkątnej  szybki  dostali  się  do 
środka  samochodu,  skąd  skradli 
radio  wartości  50  złotych. 

25.11.95  r. 
O godz. 7.00 na ul. 3 Maja,  patrol 
Policji  odnalazł  leżący  w  rowie 
samochód  BMW  z  katowickimi 
numerami  rejestracyjnymi.  Na 
miejscu  nie  było  ani  właściciela 
ani  osoby  prowadzącej pojazd. 

26.11.95  r. 
O godz.  3.50 na  ul.  Daszyńskiego 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Bażanowic,  kierującego 
fiatem  126p.  Wynik  1,65  prom. 

26.11.95  r. 
O  godz.  5.11  na  ul.  Cieszyńskiej, 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  BielskaBiałej  kierującego 
„maluchem".  Wynik  0,44  prom. 

26.11.95  r. 
O  godz.  11.00  Komisariat  Policji 
w Ustroniu  został  powiadomiony 
o  włamaniu  do  kiosku  „Ruch" 
w  Ustroniu  Polanie.  Sprawcy  po 
odgięciu  kraty  zabezpieczającej 
okno  i  wybiciu  szyby  weszli  do 
środka,  skąd  skradli  papierosy, 
kosmetyki  i  inne  artykuły.  Straty 
oszacowano  na  ok.  1000  złotych. 

27.11.95  r. 
O  godz.  8.30  otrzymano  zgłosze
nie  o  włamaniu  do  fiata  126p, 

zaparkowanego na terenie prywa
tnej  posesji,  przy  ul.  A.  Brody. 
Złodzieje  skradli  gaśnicę  samo
chodową,  trójkąt  ostrzegawczy 
i akumulator.  Straty  oszacowano 
na  około  400  złotych. 

28.11.95  r. 
Pół godziny po północy  zatrzyma
no  nietrzeźwego  mieszkańca  Cie
szyna,  kierującego  fiatem  126p. 
Wynik  —  1,04  prom. 

28.11.95  r. 
O  godz.  1.16  na  ul.  3  Maja,  za
trzymano nietrzeźwego mieszkań
ca  Cieszyna  kierującego  „malu
chem".  Wynik  —  0,76  prom. 

28.11.95  r. 
O  godz.  9.10  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  został  powiadomiony 
o kradzieży  fiata  126p zaparkowa
nego na  os. Cieszyńskim. W wyni
ku podjętych czynności dzień póź
niej odnaleziono skradziony samo
chód  i  w  stanie  nienaruszonym 
oddano  go  właścicielowi. 

28.11.95  r. 
O godz.  19.00 otrzymano  zgłosze
nie  o  włamaniu  do  fiata  126p 
zaparkowanego  na  os.  Cieszyń
skim.  Po  podważeniu  bocznej, 
trójkątnej  szybki  złodzieje  weszli 
do  samochodu,  skąd  skradli  do
kumenty  i  uszkodzili  kolumnę 
kierowniczą. 

29.11.95  r. 
O  godz.  13.30  Komisariat  został 
powiadomiony  o  włamaniu  do 
domku  jednorodzinnego  przy  ul, 
Gałczyńskiego. Rabusie weszli do 
budynku  po  wybiciu  szyby  na 
parterze. Skradli pilarkę do drew
na,  wiertarkę  Bosch  z  przystaw
kami. Straty  oszacowano na  oko
ło  900  złotych. 

30.11.95  r. 
O  godz.  5.00  patrol  Policji  za
trzymał  trzech  nietrzeźwych  mło
dych  ludzi,  którzy  usiłowałi  siłą 
wymusić na pracownikach  sklepu 
nocnego  „Watra"  sprzedaż kolej
nej butelki  alkoholu. Młodych  pi
jaczków  osadzono  w  pomieszcze
niach  dla  zatrzymanych  w  Ko
mendzie Rejonowej Policji w Cie
szynie. 

(M.P.) 

SM  apeluje do właścicieli  i  kie
rowników sklepów o niesprzedawa
nie  petard  dzieciom.  Co  roku  od
notowuje się przypadki  poważnego 
okaleczenia.  Przypomina  się,  że 
sprzedaż  artykułów  pirotechnicz
nych  można  prowadzić  po  otrzy
maniu koncesji.  Nieprzestrzeganie 
tych wymogów  karane  będzie naj
wyższymi  mandatami. 

23.11  —  Przeprowadzono  kon
trolę  posypywania  chodników 
przed  sklepami  i prywatnymi  po
sesjami. W kilku przypadkach  na
kazano  usunięcie  zwisów  lodo
wych  i posypanie  chodnika. 

24.11  —  Kontrola  osób  handlu
jących  na  targowisku.  W  kilku 
przypadkach nakazano  wystawie
nie  identyfikatorów  na  widocz
nym  miejscu. 

25/26.11  —  Wspólnie  z  Policją 
patrolowano  teren  wokół  dysko
teki  „Mirage  2000".  Zatrzymano 
jedną  osobę  i  przewieziono  na 
komisariat,  gdzie  sporządzono 
wniosek  do  Kolegium. 

27.11  —  Zabezpieczenie  porząd
ku  w  czasie  uroczystości  Matki 
Boskiej  Fatimskiej. 

28.11  —  Kontrola  porządku 
i  posiadania  umów  na  wywóz 
śmieci  przez  właścicieli  kiosków, 
punktów gastronomicznych,  skle
pów. 

29.11  —  Zatrzymano  ucznia, 
który  strzelał  petardami  do  prze
chodniów.  Wezwano  rodziców, 
nałożono  mandat  i  powiadomio
no  dyrekcję  szkoły. 
—  Kontrola  stanu  technicznego 
reklam,  zezwoleń  wydanych  na 
ich  postawienie  oraz  stosownych 
opłat. 
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miast  wydatki  na  inwestycje. 
W  imieniu  Komisji  Budżetowej 
Henryk Hojdysz mówił,  iż  sytu
acja  jest  rzeczywiście  trudna. 
Budżet  można  określić  jako 
wyjątkowo  konsumpcyjnoso
cjalny, a  wynika  to  ze  zbyt  nis
kiej subwencji  na  oświatę.  Wie
lu zadań nie uda się w przyszłym 
roku  zakończyć.  H.  Hojdysz 
uznał jednak,  że głębsza  analiza 
jest obecnie niemożliwa  i  zapro
ponował,  by  projekt  przeanali
zowały komisje Rady, gdyż mo
gą  one  skupić  się  na  szczegó
łach.  Franciszek  Korcz  zauwa
żył natomiast,  że konieczne  jest 
dalsze pertraktowanie z władza
mi oświatowymi  w sprawie  sub
wencji  na  szkoły,  ale  do  tego 
konieczna  jest  znajomość  fak
tycznych  kosztów  utrzymania 
szkół  podstawowych  w  Ustro
niu  w tym  roku.  Wiele  postula
tów  do  przyszłorocznego  bu
dżetu zgłosiła Anna Borowiecka. 
Zaproponowała  zaplanowanie 
kupna chociaż jednej kabiny  sa
nitarnej,  którą  można  by  usta
wić nad  Wisłą, miasto  powinno 
też  pomagać  ludziom  zakłada
jącym  przydomowe  oczyszczal
nie  ścieków,  nie  ma  kwot  na 
zakup  książek  do  biblioteki. 
Radną  zastanowiła  też  kwota 
312 tys. zł. na energię  elektrycz
ną w Zakładzie Usług  Komuna
lnych. Pytała  czy budowa  placu 
zabaw dla dzieci nie będzie kole
jną  rozgrzebaną  inwestycją. 
Burmistrz odpowiadając stwier
dził,  że kabiny  sanitarne  na  pe
wną  są  potrzebne,  ale  zakup 
jednej czy dwóch  nie rozwiązuje 
problemu.  Struktura  wydatków 
biblioteki jest  taka, że pieniędzy 
nie  starcza  na  książki.  Dlatego 
należy się zastanowić nad  wyda
tkami  osobowymi  w  bibliotece. 
Jeżeli  chodzi  o  koszty  energii 
ZUK ,  to  należy  stwierdzić,  że 
mamy  do  czynienia  z  kradzieżą 
energii  w  budynkach  administ
rowanych przez miasto.  Sprawa 
praktycznie jest nie do  uchwyce
nia,  zważywszy  pomysłowość 
mieszkańców  „podbierają
cych" prąd. Michał  Jurczok  za
proponował umieszczenie w bu
dżecie remontu  zjazdu z ul. Źró
dlanej na dolnym  Zawodziu.  Po 
zakończeniu  budowy  ul.  Leśnej 
tamtędy  mogłyby jeździć  samo
chody  omijając centrum.  Obec
nie  uniemożliwia  to  fatalny 
gazd  z  ul.  Źródlanej.  Radny 
miał  też wątpliwości, czy  kwoty 

przeznaczone  na  budowę  stacji 
przeładunkowej  odpadów  ko
munalnych  nie  są  zawyżone. 
Irena  Pawelec  zwróciła  uwagę, 
że  w  mieście  uzdrowisku  na 
ochronę  środowiska  przezna
czono  zaledwie  0,5%  budżetu. 
Należy zastanowić się nad  zmia
ną  niepokojących  proporcji, 
a  można  to  uczynić  ogranicza
jąc  dotacje  zakładom  budżeto
wym.  Fakt,  że  na  budowę  wo
dociągu  w  Poniwcu  nie  prze
znaczono  ani  złotówki  jest  zda
niem  radnej  karygodny. 
—  Nawoływałem  do  solidnego 
przygotowania  się  do  przejęcia 
szkół  i nie zrobiono  tego —  mó
wił  Jan  Szwarc.  Z  taką  opinią 
nie  zgodził  się  K.  Hanus  pod
kreślając,  że  błędne  wyliczenia 
podali  pracownicy  Miejskiego 
Zespołu  Ekonomicznego  Szkół. 
Alojzy  Sikora  apelował  nato
miast, by w dyskusji nad  budże
tem  wyzbyć  się  partykularyz
mu. 
—  Braki  budżetu są przykładem 
naszej   niekonsekwencji,  np.  na 
poprzedniej   sesji,  gdy  podjęli
śmy  uchwalę  o  przejęciu  Praża
kówki  —  mówił  A.  Sikora.  Za
proponował  też  wstrzymać  nie
które  inwestycje, co pozwoli  za
kończyć  choć  jedno  zadanie 
w  1996  r. 

Na  sesji  podjęto  również 
uchwałę,  która  zmienia  relacje 
między  gminą  a  społecznymi 
komitetami.  Obecnie  zawierać 
się  będzie  umowy  cywilnopra
wne z poszczególnymi  mieszka
ńcami , a nie jak d otychczas z ca
łymi  komitetami  społecznymi, 
które  nie posiadają  osobowości 
prawnej.  Burmistrz  podkreślił, 
że  komitety  nadal  będą  działać 
jako  sprawdzona  forma  organi
zowania się mieszkańców, zmie
nia  się jedynie  sposób  zawiera
nia  umów. 

Mówiono  też  o  Gazecie 
Ustrońskiej.  A.  Sikora  stwier
dził,  że  relacja  z  poprzedniej 
sesji  jest  niewystarczająca, 
a  w niektórych  fragmentach  te
ndencyjna. Dotyczy to szczegól
nie  fragmentu  relacji  o  dyskusji 
nad  przejęciem  Prażakówki, 
gdzie  zaprezentowano  argume
nty  jednej  strony.  Bronisław 
Brandys przychylił  się do  opinii 
o  tendencyjności Gazety  Ustro
ńskiej,  a  najlepszym  tego  przy
kładem  jest  tendencyjne zdjęcie 
na  str.  1 w  GU  nr  47. 

Wojsław  Suchta 

W  związku  z  rosnącymi  cenami  gruntu,  na  terenie  całego 
miasta  Ustronia  ustala  się  nowe  opłaty  roczne  z  tytułu  użyt
kowania wieczystego. Nowe naliczenia dostarczone będą pocztą 
lub  posłańcem. 

IM A  D W 1 
W  poniedziałek,  27  l istopada  w  Muzeum  „Zbiory  Marii 

Skalickiej",  w  ramach  Klubu  Propozycji  odbyło  się  spotkanie 
z Oswaldem  Szczurkiem  i Tadeuszem  Michalakiem  pt.  „Humor 
beskidzki". 
—  Ludzie zawsze  lubili  się śmiać.  K t o ma  poczucie humoru  ten 
żyje dłużej,  a jeśli  nie dłużej,  to  na  pewno  weselej —  mówił  pan 
Oswald. 
Gościom  przybliżono  postacie  znanych  gawędziarzy  beskidz
kich.  Mówiono  o  Macieju,  którego  stworzył  Władek  Niedoba, 
a  wcielił  się  w  niego  Ludwik  Cienciała.  Maciej  bawił  nas  na 
Święcie  Gorola  i  Tygodniu  Kultury  Beskizkiej  opowiadając 
o  swoich  problemych  z  Zuzką,  rechtorami,  dzieckami.  O  tym 
wszystkim  można  poczytać  w  książce  „Śmiych  Macieja"  i  set
nie  się  uśmiać.  Mówiono  też  o  Bulce  gawędziarzu  i  humory
ście,  który  swoimi  anegdotami  bawił  premiera  Cyrankie
wicza..  Jechał  Bulka  autobusem  z  25  litrową  bańką, 
markotny  strasznie.  I  wczasowiczka  prawi  —  Na  cóż  wam  je 
gazdo? —  Mie  nic, ino mojo staro  strasznie  choro. —  A  co ji   je? 
— Na nie wiym. Była u dochtora, doi jej skierowani do specjalisty, 
żeby mocz  dać do zbadanio.  Wiezym  to i nie wiym,  czy  to bydzie 
doś. 
Przez  ponad  godzinę  słuchaliśmy  anegdot,  dowcipów,  po
dziwialiśmy  grę  aktorską  obu  panów  i  wszyscy  świetnie  się 
bawili.  Po  dużej  dawce  śmiechu  Oswald  Szczurek  zagrał  dla 
gości  „Szumi  jawor"  i  „Płyniesz  Olzo".. .na  pile.  Tę  rzadką 
umiejętność  posiadł  także  jego  młodszy...pięćdziesięcioletni 
kolega  i  razem  tworzą  jedyny  w  Europie  duet  na  dwie  piły.  Na 
spotkaniu  wiele  wspólnie  śpiewano,  na  zakończenie  oczywiście 
„Góralu,  czy  czy  nie  żal". 

W miejskim konkursie Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym kolejny raz 
najlepsi  okazali  się uczniowie  Szkoły  podstawowej nr  2 wyprzedzając 
SP6 i SP5. Również  indywidualnie najlepsi byli uczniowie  „dwójki" . 
Pierwsze  miejsce  zajął  Łnkasz  Łużak,  drugi  był  Maciej   Krzempek, 
a  trzeci  Piotr   Olszar.  Należało  wykazać  się  znajomością  kodeksu 
drogowego  i  umiejętnościami  jazdy  na  rowerze.  Zmagania  oceniali: 
naczelnik  Wydziału  Ruchu  Drogowego  KRP  komisarz  Stanisław 
Gabzdyl i starszy asystent  WRD  KRP  aspirant  Ireneusz Korzonek.  Na 
zdjęciu  zwycięska  drużyna.  Od  lewej:  P.  Olszar,  M.  Krzempek,  J. 
Lipowczan  i Ł. Łużak.  Fot.  W.  Suchta 
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DZIEC I  Z FATIM Y 
W  Aljustrel  wiosce  należącej  do  paraf ii  Fat imy  mieszkały 

dwie  spokrewnione  ze  sobą  rodziny  Santos  i Mar to.  T ro je  z  ich 
dzieci  mia ło  stać  się  s ławne  na  całym  świecie:  rodzeństwo 
Franciszek  i  H iacynta  oraz  ich  kuzynka  Łuc ja. 
W  tym  czasie  zaszły  w  Portugal ii  poważne  zmiany  pol i tyczne 
5.10.1910  roku  doszło  do  przewrotu,  w  wyniku  którego  władzę 
przejęli  wolnomularze.  Na  zjeździe  s tanów  w  Lizbonie  w  1911 
roku  mówiono,  że  ustawa  o  laicyzacji  „ doprowadzi do  tego,  że 
w okresie  dwóch pokoleń  Portugalia  zniszczy  całkowicie  katoli
cyzm, główną przyczynę  obecnego,  rozpaczliwego położenia pańs
twa.".  Za  pomocą  ak tów  prawnych  usuwano  ze  szkół  religię, 
zamykano  klasztory  i  kościoły,  kon f iskowano  dobra  kościelne, 
a  b iskupów  zmuszano  do  opuszczenia  k ra ju.  Najbardz iej  przy
wiązana  do  Kościoła  pozosta ła  wieś. 
Dziesięcioletnia  Łuc ja,  siedmioletnia  H iacynta  i  dziewięcioletni 
Franciszek  zajmowali  się  wypasem  owiec  swoich  rodziców 
w  Cova  da  Iri a  i  tam  w  1916  roku  trzy  razy  objawił  im  się  Anioł 
nakazu jąc modl i twę  i poku tę.  13 ma ja  1917  roku  miało  miejsce 
pierwsze  objawienie  Matki  Boskiej.  N ik t  nie  wierzył  dzieciom. 
Rodzicom  zarzucano  złe  wychowanie.  Jednak  13  czerwca, 
bardziej  z ciekawości  niż  z przekonania  oko ło  50 osób  zgroma
dziło  się  w  dol inie  w  oczekiwaniu  na  cud.  Wtedy  w  Święto  św. 
Antoniego  M a d o n na  objawi ła  się  dzieciom  i  odbyła  rozmowę 
z  Łucją.  Dziewczynka  dowiedziała  się  o  swoim  posłannictwie, 
którego  treść poznal iśmy  dop ie ro  w  1941  roku:  „Jezus chce  bym 
była  więcej  znana  i  mi łowana,  i  posłuży  się  tobą  w  tym  celu. 
Chce  On  wprowadzić  cześć  mego  Niepokalanego  Serca.  Tym, 
którzy przy jmą  to nabożeństwo  obiecuję ra tunek. Te dusze  będą 
obdarzone  szczególnymi  łaskami  Bożymi ." 
Przez długi  czas nie znal iśmy  też  ta jemnicy przekazanej  podczas 
trzeciego  objawienia  13  lipca  1917  roku.  Dopiero  na  25lecie 
wydarzeń  fat imskich  władze  kościelne  postanowi ły  ujawnić  jej 
część.  Oto  co  m.  in.  napisała  Łuc ja:  „Będzie  wo jna  i  głód, 
prześladowanie  Kościoła  i  Ojca  Świętego.  Aby  temu  zapobiec 
Papież  powinien  poświęcić  świat  memu  Niepoka lanemu  sercu 
(...).  Jeżeli  te  życzenia  się  spełnią,  wtedy  Rosja  się  nawróci 
i  nastąpi  pokó j.  W  przeciwnym  razie  bezbożna  p ropaganda 
rozszerzy  swe  błędne  nauki  po  świecie  i  wywoła  wojny  i  prze
śladowanie  Kościoła.  H iacyn ta  również  dużo  mówiła  o  wojnie, 
o  tym,  że  Bóg  ukarze  świat,  o  wielkich  wydarzeniach,  k tóre 
nastąpią  oko ło  1940 roku.  W  nocy  z 24 na  25 stycznia  1938  roku 
w całej Europie,  także w Polsce można  było zauważyć  niezwykłe 
światło  północne,  k tóre  Łuc ja  uznała  za  znak  od  Boga. 
Trzecie  widzenie  dzieci  wywołało  poruszenie  opinii  publ icznej 
w  całym  kra ju.  13  sierpnia  1917  r.  naczelnik  okręgu  po 
wcześniejszych  przesłuchaniach  aresztował  dzieci.  Po  wyjściu 
dzieci  z  więzienia  19  sierpnia  M a t ka  Boska  ukazuje  się  po  raz 
kolejny  polecając  odmawian ie  różańca  i  modl i twę  za  grzesz
ników. 

Cała  Portugal ia  oczekiwała  na  następne  objawienie  —  13 
września.  Zapanowa ło  duże  poruszenie,  wzmożone  informac
jami  o  aresztowaniu  dzieci  i  wrogą  p ropoagandą  prasy.  Na 
miejscu  zgromadzi ło  się  oko ło  20  tysięcy  ludzi,  którzy  byli 
świadkami  rozmowy  Matki  Boskiej  z  dziećmi. 
Natomiast  13 października  w  Cova  da  Iri a  zgromadzi ło  się  już 
70  tysięcy  ludzi  z  całej  Portugal i i,  k tórzy  w  strugach  deszczu 
oczekiwali  na  objawienie. Towarzyszyło  mu  niezwykłe  zjawisko 
atmosferyczne  uznane  za  cud.  T r u d no  mówić  w  tym  wypadku 
0  sugestii,  gdyż  wśród  zgromadzonych  w  dolinie  byli  wierzący 
1  niewierzący,  a  p o n a d to  można  go  było  zobaczyć  również 
w  miejscowościach  oddalonych  o  3040  k i lometrów  w  tym 
samym  czasie. 
Władze  za  pomocą  ta jnych  związków,  policji i  i  wojska  starały 
się niedopuścić  do  rozwinięcia  kul tu  Matki  Boskiej  Fat imskiej. 
W  nocy  6  marca  1922  roku  pod łożono  pod  kaplicę  5  bomb, 
które  rozerwały  ją  całkowicie.  F igura  jednak  ocalała.  Kul t 
Madonny  z  Fat imy  rozwijał  się  wśród  Portugalczyków. 
Franciszek  zmarł  4  kwietnia  1919  roku  po  długiej  i  ciężkiej 
chorobie,  a  Hiacynta  20  lutego  1920  roku.  Było  to  zgodne 
z  przepowiednią  z  objawień  o  szybkim  odejściu  rodzeństwa. 
Łuc ja  wstąpi ła  do  zgromadzenia  sióstr  św.  Doro ty,  a  w  1948 
roku  za  specjalnym  pozwoleniem  Piusa  X I I  do  zakonu  Sióstr 
Karmel i tanek  w  Co imbra. 

(mn) 
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NIECODZIENNA  WIZYTA 
27  l istopada  1995  r.  to  ważna  da ta  d la  kato l ików  dekanatu 

wiślańskiego.  Po  raz  drugi,  na  zaproszenie  Ep iskopatu,  F igura 
Matki  Boskiej Fat imskiej  odwiedza  kościoły  polskie.  Tego  dnia 
gościła  w  naszej  paraf i i. 
Punktualn ie  o  godzinie  dziesiątej przed  kościół  zajechał  wypeł
niony  kwiatami  samochód.  Kap łani  przenieśli  F igurę  do  prez
biter ium,  a  wierni  powitali  ją  pieśnią  „Przychodzisz  do  nas 
M a t ko  z  n ieba".  Mszę  Św.  Konce lebrowaną  odprawił  b iskup 
Janusz  Zimniak. 
—  Nasi  rodacy  coraz  częściej   pielgrzymują  zwłaszcza  do  sank
tuarió w  maryjnych .  —  mówił  w  kazaniu  —  W  kraj u  do 
Częstochowy,  Piekar  Śląskich,  Kalwarii i  Zebrzydowskiej,  Liche
nia,  a  także  za  granicę  do  Lourdes  i  L a  Salete  we  Francji ,  do 
Fatimy  w  Portugalii .  Al e  dzisiaj   nie  potrzebujemy  jechać  do 
Fatimy,  bo  przyjechała  do  nas  w  znaku  Figury  Matk i  Boskiej" . 
Biskup  podkreślał  niezwykłą  rolę  różańca  w  Kościele  Katol ic
kim.  Już  w  XI I I  wieku  kiedy  św.  Domin ik  przebywał  wśród 
albigensów  przekonał  się,  że  nie  można  ich  nawracać  ogniem 
i  mieczem,  ale  „Słowem  Bożym  głoszonym  w  sposób  przemyś
lany  i  p rzemodlony."  Papież  św.  Pius  V  w  1571  roku  przed 
ważną  bitwą  prosił  wszystkich  wiernych  by  odmawiali  różaniec 
i  modlili  się  o  zwycięstwo  Krzyża.  7  październ ika  z jednoczone 
siły  chrześci jaństwa  pokona ły  f lotę  turecką  pod  Lepanto.  Pius 
V  na  pamią tkę  zwycięstwa  dzień  ten  ustanowił  świętem  Matki 
Boskiej  Różańcowej.  Ojciec  Pat ryk  Peyton  powiedział,  że 
różaniec  jest  to  najpotężnie jsza  b roń  dana  n am  do  ręki,  broń 
zwycięska,  a  Pius  XI I ,  wielki  mi łośnik  różańca,  uznał  go  za 
lekarstwo leczące nasze dusze od  zła. Nasz  rodak  — J an  Paweł  I I 
m imo  wielu  obowiązków  codziennie  odmawia  tę  modl i twę. 
—  Apeluję,  aby  w  parafiach  całego  dekanatu  wiślańskiego,  na 
pamiątkę  dzisiejszego  wydarzenia,  odmawiano  różaniec  w  rodzi
nach.  M a  on  charakter   integrujący.  Łączący  męża  i  żonę, 
rodzeństwo,  dzieci  i  rodziców  —  mówił  b iskup. 

O  godzinie  15.00  słowami  „Pozwólc ie  dzieciom  przyjść  do 
mn ie"  rozpoczęła  się  Msza  Św.  d la  na jmłodszych.  Kościół 
wypełnił  się  dziećmi  i  młodzieżą.  Ks iądz  Tadeusz  Serwotka 
mówił  do  nich:  „H iacynta,  Franciszek  i Łuc ja  mogą  być d la  nas 
przykładem  postępowania  i  gorl iwej  mod l i twy". 
Namawiał  dzieci  do  odmawian ia  różańca  za  swoje  rodziny, 
Ojczyznę  i  pokój  na  świecie.  M i m o  ścisku  wszyscy  modli li  się 
w  skupieniu  docenia jąc  powagę  chwili . 

Uroczystości  ku  czci  Matki  Boskiej  Fat imsk iej  zakończyła 
Msza  Św.  Konce lebrowana,  w  której  uczestniczył  Biskup 
Tadeusz  Rakoczy.  Nawoływał  go rąco  „zb łąkanych  pielgrzy
m ó w ",  by  odnaleźli  d rogę  do  Boga.  Następn ie  oko ło  2000 
wiernych  wzięło  udział  w  procesji  światła  i  przy  b lasku  świec 
pożegnało  M a t kę  Boską  Pie lgrzymującą. 

Proboszcz,  ksiądz  Antoni  Sapota  wdzięczny  jest  wszystkim 
zaangażowanym  w  organizację  uroczystości.  Z  wielkim  od
daniem  pracowali  paraf ian ie,  dzieci,  młodzież,  ministranci, 
Siostry Boromeuszki.  U r z ą d z o no bufet, gdzie można  było  napić 
się  kawy  lub  herbaty.  Cały  czas  czuwali  lekarze,  w  pogotowiu 
była  sani tarka.  Służbę  po rządkową  tworzyli  strażacy,  Policja 
i  Straż  Miejska.  Ks iądz  Sapo ta  podkreśl ił  też  wielkie  rozmod
lenie  i  skupienie  ludzi,  k tórzy  swoją  postawą  uczcili  tę  nieco
dzienną  wizytę. 
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Ogłoszenia  drobne 

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

Sztukateria  gipsowa  w  formach 

zabytkowych i nowoczesnych, po
mieszczeń  reprezentacyjnych  lub 
mieszkalnych. PPHU  „Aris " Biel
skoBiała  (030)  182395. 

Fot.  W.  Suchta 

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

Szukam  mieszkania  w zamian  za 
opiekę  lub  za  odpłatnością.  Tel. 
543589  od  7—15. 

Sprzedam  komputer  PC  386 
z  drukarką  Epson  100,  lodówkę 
Mińsk  z  oddzielnym  zamrażalni
kiem. Tel.  542851. 

W nocy z 4/5 listopada  „gang złodziei" odwiedził  Wytwórnię 
Wód  Gazowanych  „Ustronianka".  Bez  najmniejszych  pro
blemów  pokonali  płot,  okalający  wytwórnię  i  weszli  na  teren 
zakładu.  Do  środka  dostali  się  przez  niedomknięte  okno, 
z  gabloty  wzięli  klucz  od  pomieszczeń  kasowych.  Do  rabun
kowego skoku wykorzystali  to co było na miejscu. Z podwórza 
zakładu  przytargali  butlę  z palnikiem  acetylenowym,  wypalili 
dziurę w sejfie i zrabowali  około  190 min  starych  złotych. 

Z  dotychczasowych  ustaleń  wynika,  iż  sprawcy  doskonale 
znali  zakład  jak  i  zwyczaje  w  nim  panujące.  Z  dużą  dozą 
prawdopodobieństwa  można  stwierdzić,  że  banknoty  zostały 
częściowo  nadpalone. 

Komisariat Policji w Ustroniu  zwraca się z gorącą prośbą  do 
mieszkańców naszego miasta jak  i okolic o wszelkie informacje 
o nadpalonych  banknotach.  Policja zapewnia  pełną  dyskrecję. 
Za  pomoc  w  odnalezieniu  sprawców  włamania  przewidziana 
jest  nagroda.  (M.P.) 

25 listopada na bulwarach nadwiślańskich rozegrano ostatnie 
zawody biegowe  tego  roku  w Ustroniu.  Na  starcie Platynowej 
Mil i  Burmistrza  stanęło  piętnastu  zawodników.  Topniejący 
śnieg  i  lód  na  bulwarach  budził  niepokój  organizatorów. 
Szczęśliwie  żaden  z  biegaczy  nie  doznał  kontuzji. Najszybciej 
dystans  mili  pokonał  Zdzisław  Kołodziej  ze  Skoczowa 
(4 min  27 sek)  Najlepszy z ustroniaków  (czwarty) był Andrzej 
Pibh  (4 min  49  sek). 

Po  biegu  organizatorzy  zaprosili  uczestników  imprezy  do 
kawiarni  na  basenie  kąpielowym gdzie serwowano bigos i her
batę.  Tam  też  uroczyście  wręczono  dyplomy  i nagrody,  które 
ufundował sklep sportowy Ottona Marosza. Na zdjęciu główny 
organizator  Andrzej   Georg  w  pościgu  za  najstarszym  uczest
nikiem  biegu  Janem  Markiem  ze Skoczowa.  (ws) 

Wystawy: 
Muzeum Hutnictwa  i  Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza  3,  tel. 542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
—  Ustroń  w  fotografii Marka  Więcławka 
—  Wystawa sztuki ludowej związanej ze Świętami Bożego  Narodzenia. 
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,  tel. 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. 

Galeria  Sztuki Współczesnej „Na  Gojach" 
B. i K. Heczkowie,  ul. J.  Błaszczyka  19, tel.  541100 
Centralna Informacja i Recepcja, Ustroń, Rynek 7, teL 542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.30—15.00. 
Wystawa  stała  —  Prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 

„BRZIMY" . 

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

Imprezy  kulturalne 
7.12.1995  r.  JESIEŃ  PRZYCHODZI  NOCĄ  —  Poezja  Henryka 
czwartek  Jasiczka  w wykonaniu  Mariana  Żyromskiego 
godz.  17.00  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

11.12.1995  r.  „MASZTALSCY " 
poniedziałek  Sala  kameralna  budynku  administracyjnego  Szpitala 
godz.  16.00  Uzdrowiskowego  —  Wstęp 3 zL 
11.12.1995  r.  KLU B  PROPOZYCJI  —  „Hiszpania  wzdłuż  i  wszerz", 
poniedziałek  Prelekcja  J. Jurczyńskiego  —  Oddział  Muzeum  „Zbiory 
godz.  17.00  Marii  Skalickiej"  ul.  3 Maja  68. 

14.12.1995  r.  „PIEŚNICZKI  SPOD  CZANTORII"  w wykonaniu  Es
czwartek  trądy Ludowej „Czantoria" —Sala  Koncertowa  Zakładu 
godz.  18.30  Przyrodoleczniczego  Szpitala  Uzdrowiskowego. 

Sport 
15,16.12.1995  r.  GWIAZDKOWY  TURNIEJ  KOSZYKÓWKI 
piątek, sobota  USTROŃSKICH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 
godz. 930  Szkoła  Podstawowa  nr  2 

Fot.  W.  Suchta 
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Mikołaj   w  tradycji 
Zwyczaj  obdarowywania  dzieci  w  wigili ę  św.  Mikołaja  lub 

w sam dzień  6 grudnia  przyszedł  na  Śląsk  najprawdopodobniej 
z  krajów  zachodniej  Europy.  Stało  się  to  dopiero  w  drugiej 
połowie  ubiegłego  wieku,  ale  postać  św.  Mikołaja  znana  była 
tutejszej  ludności  —  głównie  za  sprawą  Kościoła  —  już  od 
średniowiecza.  Widomym  znakiem  czci  są  kapliczki  i  figury 
świętego.  Statystyki  kościelne wykazują, iż na  ziemiach  śląskich 
jest  około  100  kościołów,  kaplic,  szpitali,  poświęconych  św. 
Mikołajowi. Na  Śląsku  uznawany jest za patrona  bydła  i innego 
żywego dobytku. W celu pozyskania jego opieki składano w dniu 
6  grudnia  w  kościele  (jeszcze  na  początku  XI X  wieku),  prócz 
datków  pieniężnych,  ofiary  w  postaci  żywych  ææsi,  kogutów 
i innego  ptactwa.  Ponieważ jednak  drób  hałasował  zbyt  głośno 
zwyczaj  ten  zarzucono.  6  grudnia  chłopi  nie  używali  bydła  do 
prac  w  obejściu,  a  powszechnym  zwyczajem  było  zawieszanie 
w stajniach małych  wizerunków  św. Mikołaja. Z czasem  zaczęto 
zwracać się do patrona w każdej niemal potrzebie gospodarskiej. 
Wierzono,  że chroni  on  dobytek  między  innymi  przed  wilkami, 
które  były  tu  niegdyś prawdziwą  plagą. 

Dawanie  prezentów  miało  nieraz  formę  najprostszą,  wręcz 
surową,  lecz  obok  niej  istniały  samodzielne  widowiska  ob
rzędowe o charakterze  pantomimicznosłownym.  Z  przekazów 
kronikarskich  wiadomo,  iż  w  średniowiecznej  Polsce,  w  tym 
również na ziemiach  śląskich, mikołaj odwiedzał dzieci w towa
rzystwie dwóch  asystentów, a czasem większej grupy z udziałem 
osób  przebranych  za  aniołów,  żołnierzy  i  Żydów.  Najstarszy 
polski  opis  ze  Śląska,  odnoszący  się  do  początków  siódmego 
dziesięciolecia  XI X  wieku,  daje  klasyczny,  chyba  pierwotny 
obraz obrzędu, w którym jedynym  bohaterem jest  św. Mikołaj: 
„ W  dzień  św.  Mikołaja  wieczorem  odbywa  się  maskowany 
obchód  „Mikołaja" . W ubiorze biskupim, z długą  brodą  chodzi 
od domu  do domu, gdzie się tylko mała dziatwa znajduje, puka 

Fot.  W.  Suchta 

najpierw  rózgą  do  okna,  zachodzi  do  izby  i  zaczyna  egzamin 
z dziećmi. Grzeczne i dobre dzieci, pacierz umiejące obdarowuje 
owocami  i  zabawkami,  niegrzeczne  i  leniwe  chłoszcze  rózgą. 
Przez  cały  rok  dzień  ten  jest  postrachem  malców." 

Orszak  Mikołaja  był  bardzo  zróżnicowany  pod  względem 
liczby i składu osób. W Goleszowie dawniejsza grupa mikołajo
wa liczyła około  12 osób. Prócz biskupa z laską  byli w niej także 
aniołowie, diabli, baba  oraz kominiarz.  Najliczniejsze i najory
ginalniejsze  grupy  istniały  w  Beskidzie  Śląskim,  a  zwłaszcza 
w okolicy  Istebnej  i Jabłonkowa  (3040  osób).  W  korowodzie 
jabłonkowskim  występowała nie spotykana  gdzie indziej Miko
łajka —  kobieta  ubrana  w strój  cieszyński,  z  koszem  słodyczy 
dla dzieci. Mikołaj często wyglądał jak biskup i tak pozostało do 
tej pory.  Dawne  orszaki  mikołajowe  należą  już  do  przeszłości 
i  żyją  tylko  w  pamięci  starszych  pokoleń.  Współcześnie  są 
kultywowane  w  formie  inscenizacji  przez  śląskie  zespoły  folk
lorystyczne.  (mn) 

MIKOŁA J  W  PRZEDSZKOLU 
Mikołaj  to  jest  taki  pan,  który  przynosi  dzieciom  prezenty. 

Na pewno jest przebrany.  Nieeee! On jest prawdziwy.  A  mama 
mi mówiła, że jak mu zabraknie brody, to on sobie przyczepia na 
gumkę.  Broda  nigdy mu  się nie  urwie. Święty  Mikołaj mieszka 
w niebie.  Jeździ  saniami.  Helikopterem.  Ha,  ha,  ha...Nieeeee! 
Bo z reniferami. A ja  w gazecie widziałem,  że Mikołaj jechał  na 
aucie. Ha,  ha,  ha...Saniami!  Saniami!  Wszystkie  dzieci  dostają 
prezenty.  Nieeee!  Tylko  te,  które  są  grzeczne.  Te  które  są 
niegrzeczne dostają rózgę. I węgiel.  I sarnią nóżkę. I oszkrabiny. 

Fot.  W.  Suchta 
Zima za pasem. Sprawdziliśmy jak do sezonu przygotowane są  ustrońs
kie  wyciągi  narciarskie. 
Wyciąg kopalni  „Bolesław  Śmiały"  w Jaszowcu  jest  w trakcie  konser
wacji  i  trudno  powiedzieć  kiedy  będzie  czynny. 
Wyciąg KWK  Jankowice  przy  ul. Akacjowej przygotowany  do  otwar
cia.  Ruszy  gdy  warunki  pogodowe  na  to  pozwolą. 
Wyciąg orczykowy na Palenicę w Ustroniu  Jaszowcu. Odbiór  technicz
ny  1.12. Otwarcie  w  zależności  od  warunków. 
Wyciąg sportowoturystyczny  na  Czantorię w Ustroniu  Polanie  działa 
od  2.12.  (mn) 

Chciałbym  dostać  od  Mikołaja  kasetę  „Kró l  Lew".  A ja  bym 
chciała  lalkę  Barbie  z  takim  domkiem,  co  ma  takie  perfumy 
i jeszcze  się ją  na  brzuszek  przyciska  i  ona  mówi.  A  ja  kasetę 
„Kró l  Lew"  i  taką  zabawkę  Ninja  i  klocki  Lego.  A ja  klocki 
Lego w takim  wielkim pudle. Lalkę Pocahontas i karty  Pocaho
ntas i książkę Pocahontas.  A ja  chciałbym  mieć  taki  zamek,  że 
jak  się przejdzie  przez  wszystkie  komnaty  to  się  wygrywa.  Ja 
chciałbym  puzzle  Smurfy.  A  ja  bym  chciał  telewizor.  A  ja 
organy.  Rodzice  też dostają  prezenty.  Nieeee! Taaaaak!  Rodzi
com  Mikołaj mógłby przynieść  taki  sweter,  buty....Auto  nowe! 
Mojemu dziadkowi  mógłby przynieść nowy  samochód. Ja  bym 

i  chciał dla  rodziców nowe żelazko. Mój tata był niegrzeczny,  bo 
przeklinał  na  mnie  i nic  nie  dostanie. 

Dzieci  z Przedszkola  nr  1 wysłuchała:  Monika  Niemiec 

Śnieg skrzypi  pod  nogami 
Idę  a  za  mną  cienie  biegną, 
księżyc  srebrzyście  gra  mi. 
Pozdrawiam  świerki  na  st romym  brzegu, 
śnieg  skrzypi  pod  nogami. 

I  niosę  w  sercu  wszystkie  wigilie, 
wszystkie  choinki  i  święta, 
kruchość  opłatka,  zapach  świecy, 
wszystko,  com  zapamiętał. 

Cytu jąc  f ragment  wiersza  Henryka  Jasiczka,  informuje
my  o  kolejnej  imprezie,  k tóra  odbędzie  się  w  Muzeum 
Hutnictwa  i  Kuźnic twa  w  dniu  7  grudnia  (czwartek) 
o  godz.  17.00.  Będzie  to  wieczór  poezji  tego  zaolziańs
kiego  twórcy,  zmarłego  przed  19  laty,  w  wykonaniu 
Mar iana  Żyromskiego.  Muzeum  zaprasza  wszystkich 
zainteresowanych.  Będzie  to  również  okazja,  aby  obej
rzeć wystawę  sztuki  ludowej  związanej ze świętami  Boże
go  Narodzenia. 

7  Gazeta  Ustrońska 



Urząd  Miejski  w  Ust ron iu  in
formuje, że  z dniem  4  grudnia 
1995  r.  Punkt  Informacyjn y 
Z U S  oraz  punk ty  towarzystw 

ubezpieczeniowych  działające 
do  tej  pory  w  budynku  UM 
zostają  przeniesione  do  Fili i 
L iceum  Ogólnokształcącego 
im.  M .  Kopern ika  w  Ustro
niu.  Rynek  4. 

ZUZYT E KLEPK I 
28 l istopada  w  sali  sesyjnej U M  odbyło  się walne  zgromadze

nie  członków  Towarzys twa  Rekreacy jnoSpor towego  „Si ła" 
w  Ustroniu.  Zjawil i  się przedstawiciele  sekcji  siatkówki,  koszy
kówki  i  piłk i  nożnej,  by  zastanowić  się  nad  dalszym  kształtem 
działania  „Si ły" .  Członkowie  opowiedzieli  się za  prowadzeniem 
przez  Towarzys two  działalności  gospodarczej.  K łopoty  będą 
z  salą  gimnastyczną.  Obecny  na  zebraniu  członek  „Si ły" , 
a  równocześnie  dyrektor  SP—2,  Zbigniew  Gruszczyk  po infor
mował,  że szkoła  nie będzie już  udostępniać  sali sekcjom  „Siły" . 
Konieczna jest wymiana  klepek  w podłodze na  sali, ale koszt  700 
min  st.  zł  przerasta  możliwości  szkoły.  Dlatego  salę  obecnie 
można  użytkować  w  ograniczonym  stopniu  jedynie przez  dzieci 
szkoły.  W  głosowaniu  j awnym  wybrano  zarząd  T RS  „Si ła" 
w  składzie:  prezes  —  Andrzej   Georg,  wiceprezes  —  Sławomir 
Krakowczyk ,  skarbnik  —  Zdzisław  Żółty ,  sekretarz  —  Mateusz 
Werpachowski,  członek  —  Dariusz  Dziadek.  Podczas  zebrania 
minutą  ciszy  uczczono  pamięć  zmarłego  n iedawno  przedwojen
nego  działacza  „Si ły "  w  Ust ron iu  Józefa  Pilcha. 

Imprezą  nr  1 ustrońskiej  ,Siły" jest  turniej  koszykówki  na  asfalcie. 
Fot.  W.  Suchta 

Taki se bajani 
Siedzialach przy  łoknie  i dziwom sie co sie na ceście robi. Kole 

płotu  widziałach  wojoków  z  giwerami,  klynczany  z  trómami 
przejechały,  pore  ludzi  idzie  cestóm.  Na  roz  widzym,  kole 
farożowego  ogrodu uciekajóm dwa wojocy, w baranicach, dłógich 
kożuchach.  Usłyszałach strzały,  alech sie nie wszymła. Była wojna 
i  wtedy  wiela  razy  żech  słyszała  strzały.  Nie  trwało  dłógo 
i  widzym,  jak  ci  co  uciekali,  sóm  kludzyni  pod  gwerami  przez 
inkszych  wojoków. Jedyn  trzimie  rynce nad glowóm,  a drugi mo 
gymbe całóm we  krwi i przy tyko jakómsi  zakrwawiónóm  chustę do 
czoła.  Wrzaslach  strasznie  i  lecym  ku  mamie.  Mama  stola  na 
kuchyni  i też  to widziała. Przitulila  mie  i mówi:  cicho  Pepeczko, 
cicho — a za chwile — co też je  z naszym  tatóm,  kaj  lón  teraz je? 
Po  tym  żech  sie  dowiedziała  że  tych  wojoków  wywiyżli  do łasa 
i  zastrzelili.  Wiela  razy  móm  przed  loczami  te  zakrwawiónóm 
gymbe  i czujym  strach,  straszny  strach. 

Jak  żech  spómniała,  mieli  my  zogródke,  kaj  mama  sadziła 
rozmaite jarzyny.  Nasza  zogródka  była  odgrodzono  łod zagródki 
jakigosi  Niymca.  Wiela  razy  widziałach  tego  Niymca.  Zawsze 
chodził z takim  wielkim psym,  a w rynce mioł taki  dudki — mama 
mówiła  że  to  je  szpicruta.  Mama  fórt  nóm  prawiła,  aż  rymu 
Niymcowi  sie  na  łoczy  wiela  nie  stawiómy,  bo  nas  może  tóm 
szpicrutom przedzioć.  Tóż  ta zogródka  była zamykano  na  kłódkę. 
Rosły tam jagody  a truskawki.  Nie wiym,  nie  pamiyntóm,  czy była 
jako  dziura w plocie, czy  co, jo  do  tych jagód  wlazła.  Czyrwóne, 
słodziutki,  a woniały —  lepsze niż  w lesie i nie trzeja  ich chladać. 
Czympiym  w tym jagodniku  i zbiyróm  wiela sie  do, śpiychóm sie,  aż 
sok po gymbie cieknie. Wiedzialach, żech żle zrobiła, ale ty jagody 
były  taki  dobre...  Na  roz  słyszym,  jak  mama  mie  woło,  a  jo 
zapomniała,  kieryndych  tam  wlazła. Jakosi  mie  mama  s  tamtąd 
wyciągła  i dobrze mi wpoliła. Mówiła że tyn Niymiec móg marne do 
haresztu zamknyć.  Ale  coch pojadła,  toch pojadła,  doś sie nic nie 
stało,  a mame  do haresztu  nie zamkli.  Kiesi  w nocy  słyszeli  my 
alarm, syryny  wyły, samoloty  buczały nad  Ustróniym.  Na  roz jak 
hóklo, dóm sie  zatrząś, a ze wszystkich  okiyn posypały  sie  szyby. Jo 
spala pod łoknym i to szkło zesuło sie na mie,  ale  miałach szczynści, 
bo mie  nic nie poraniło.  Rano  widzieli my  na  Gumolowym  polu 
—  zaroz  za  naszóm  zegródkóm  takóm  wielkóm  dziurę.  Mama 
prawiła, że  to  tam  bómba  spadla,  a po  tym  żech  słyszała,  że na 
Prażakówke spadła drugo bómba. Ta dziura dłógo była, jeszcze po 
wojnie. Deszczu  do  ni  napadało tela, że tam zaczly  sie  żaby  mnożyć. 

Hanka  lod Śliwko w 

POZIOMO:  1) wyspa  indonezyjska 4) pustynia w Mongolii  6) 
do wciskania 8) turysta dla górala 9) istota sprawy  10) niejedna 
w  dyni  11)  na  sieczkę  12)  imitacja  przedmiotu  13)  kumpel, 
kolega  14) towarzyszenie w śpiewaniu  15) ludzie z wystawy  16) 
samiec  świni  17)  rodzaj  umowy  18)  środek  odurzający  19) 
roślina  ozdobna  20) zakonnik  bez  święceń 
PIONOWO:  1) podoficer na  statku  2) cukierki do  „cyckania" 
3)  skarb  z morza  4) dział  językoznawstwa  5) popularne  imię 
żeńskie 6) grająca skrzynka na korbkę 7) mały traktor  11) cisza, 
sielanka  13) w  zaroślach  14) pociecha  dziadka 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
czekamy  do  20 grudnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  45 
SŁOTNI A PORA 

Nagrodę 20 zł otrzymuje Magda Kamińska z Ustronia ul. Reja 
7. Zapraszamy  do  redakcji. 
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