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Rada Miejska w obecnym składzie pracuje od wyborów samo
rządowych, które odbyły się 19 czerwca 1994 r. Jak ocenia pan
pracę Rady Miejskiej w połowie kadencji?
Dwuletni okres obecnej kadencji Rady Miejskiej tzw. półmetek
to wystarczający okres czasu, ażeby podsumować pracę po
szczególnych radnych, j a k i całego Samorządu w naszym
mieście. Obecna R a d a Miejska składa się z dwudziestu czterech
radnych, w tym aż czternastu p o raz pierwszy działających
w samorządzie.
Radni reprezentują różne partie polityczne, stowarzyszenia,
w tym jest czterech niezależnych. T a k a różnorodna przynależ
ność radnych obecnej kadencji wydawała się być trudna d o
współpracy w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów,
jakie niesie codzienne życie w mieście. Po upływie dwóch lat
współpracy mogę stwierdzić, że radni wykazali umiejętność
korzystania z takich instrumentów, jakimi są samorządność
i demokracja.
Z relacji mojej wynika j a k b y w obecnym składzie Rady
wszystko układało się harmonijnie i nie było żadnych pro
blemów. Otóż tak nie jest. Często spieramy się o priorytety
inwestycyjne, co realizować już, a co założyć na później, przy
czym obowiązuje zasada, że należy koncentrować wysiłki na
rzecz inwestycji kontynuowanych celem uzyskania szybszego
efektu, a następnie można rozpoczynać nowe zadania. I w tym
temacie mamy częstsze rozbieżności. U niektórych radnych
dostrzegam działania populistyczne i spektakularne wobec
swojego rejonu, nie zastanawiających się skąd wziąć pieniądze
na realizację wysuwanych przez siebie postulatów. Takich
radnych, na szczęście, jest niewielu. Przekonujemy ich, iż nie jest
problemem tylko wnioskować i żądać środków dla realizacji,
trudniej natomiast jest d o r a d z a ć i wskazywać skąd i jak
pozyskiwać d o d a t k o w e środki pieniężne — i to jest cenna
inicjatywa radnego.
Czy uchwalony budżet na 1996 r. zabezpiecza najpilniejsze
potrzeby miasta?
Po kilku kolejnych podejściach i długich dyskusjach radni
przyjęli budżet na sesji w dniu 26 stycznia br. na ogólną wartość
11.302.720 — zł po stronie dochodów, który wyższy jest od
wykonania wpływów budżetu za 1995 r. o 48,7%. Jak wynika
z cyfr, tak znaczny przyrost d o c h o d ó w w budżecie na 1996
o 48% powinien zaspokoić wszystkie niezbędne potrzeby
miasta. Otóż tak nie jest, gdyż brak jest porównywalności
wpływów d o budżetu 1996 r. i roku 1995. Faktyczny porów
nywalny przyrost d o c h o d ó w w budżecie 1996 d o 1995 r. — p o
odjęciu subwencji na szkolnictwo — wynosi 109,4%.
W roku 1996 miasto musiało obligatoryjnie przejąć szkolnic
two podstawowe, na które otrzymało subwencję finansową,
łącznie — p o interwencjach — w wysokości 2.914.732, — zł.
Otrzymana subwencja nadal nie zabezpiecza w pełni potrzeb
utrzymania szkół w roku 1996. W tej sprawie Urząd Miasta
w dalszym ciągu interweniuje i liczy na dofinansowanie przez
resort d o wysokości potrzeb. W wypadku nie uznania naszych
roszczeń finansowych na przejęte szkolnictwo podstawowe
(dok. na str. 2)
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UKŁADY RODZINNE
Posła z Ustronia Kazimierza Wilka, poprosiliśmy o krótką
wypowiedź na temat sytuacji w KPN.
T o co dzieje się obecnie w Konfederacji Polski Niepodległej nie
powinno mieć wpływu na jednoczenie się prawej strony polskiej
sceny politycznej. W K P N wola zmian narastała od pewnego
czasu. Chcieliśmy to uczynić w sposób spokojny, niestety się nie
udało. Chciałbym zaznaczyć, że nie jest to konflikt w K P N ,
a raczej głośna dyskusja na temat zmian wewnątrz partii. Mamy
rok 1996, żyjemy w państwie demokratycznym, a statut K P N
dostosowany jest raczej do realiów stanu wojennego. Z drugiej
(dok. na str. 4)

SŁODKA
NAGRODA
Od paru miesięcy dzieci
z ustrońskich szkół podstawo
wych zbierały o p a k o w a n i a
z czekolady Milka. Uczestni
czyły w ten sposób w konkur
sie ogłoszonym przez p r o d u 
centa czekolady. Ci, którzy

przesłali najwięcej opakowań
uczestniczyli w losowaniu na
gród. Miło nam poinformo
wać, że j a k o d r u g a w kraju
n a g r o d ę w wysokości 10000 zł
otrzymała Szkoła Podstawo
wa nr 1 w Ustroniu. Dodat
k o w o uczennica klasy I c Mał
gosia Chwastek dla siebie i ko
legów i koleżanek z klasy wy
losowała kilkadziesiąt kilo
g r a m ó w słodyczy.

AMFITEATR MA 20 LAT
Urząd Miejski w Ustroniu serdecznie zaprasza do amfi
teatru na inaugurację Artystycznego Lata '96. która od
będzie się w sobotę, 29 czerwca br. O godzinie 20.00
Operetka Śląska przedstawi „NOC W WENECJI" Johanna
Straussa.
Bilety w cenie 5 zl do nabycia w Centralnej Informacji
i Recepcji, Rynek 7 oraz w dniu koncertu w amfiteatrze.
Natomiast w niedzielę z tej samej okazji w amfiteatrze
rozpocznie się FESTYN, w ramach którego wystąpi kaba
ret, PZPiT„ŚLĄSK". Nad rz. Wisłą k/basenu od godz. 16tej
koncertować będzie Orkiestra Estradowa „PNIÓWEK".
Serdecznie zapraszamy!

(dok. ze str. 1)
w wysokości około 520.000 różnicę tę będziemy musieli zabez
pieczyć we własnym zakresie kosztem ograniczania środków na
inwestycje kontynuowane, gdzie na dzień dzisiejszy odczuwa się
niezbilansowanie potrzeb inwestycyjnych.
Czy w takiej sytuacji znajdą się w budżecie 1996 r. pieniądze na tak
ważne wydatki jak: utrzymanie czystości, oświata, drogi, inwesty
cje?
Wiadomym jest, że w wypadku kiedy wielkość budżetu po stronie
wydatków nie zabezpiecza potrzeb w mieście, to najpierw należy
zabezpieczyć środki na bieżącą działalność a mianowicie: oświatę,
kulturę, gospodarkę komunalną, administrację, całą infrastruk
turę miasta, a dopiero pozostałą część przeznaczyć na rozwój
miasta, czyli inwestycje.
Na dzień dzisiejszy miasto liczy nadal na otrzymanie dofinan
sowania do wysokości potrzeb przejętych szkół — j e s t to kwota
około 520.00,— zł. łącznie na oświatę zabezpieczono w budżecie
kwotę 4.529.578, zł tj. 39,4%. Jest to procentowy stosunek

Jedną z bolączek miasta jest zapchane samochodami centrum. Miejmy
nadzieję, że obwodnica rozwiąże ten problem.
Fot. W. Suchta
do całości budżetu bardzo wysoki ale to dobrze, bo bez oświaty
i kultury miasto nasze nie mogłoby rywalizować z innymi
miastami w kraju i zagranicą.
Nie mniejszym zagadnieniem jest utrzymanie czystości w mieś
cie i utrzymania zieleni. Daje się zauważyć odstępowanie od
segregacji śmieci kierując się zasadą, że i tak płacą podatek
śmieciowy. Otóż pragnę wyjaśnić, że płacony podatek przez
mieszkańców nie pokrywa w pełni kosztów zbiórki i wywozu
śmieci. Odstępstwo od segregacji będzie powodować dalszy,
szybszy wzrost kosztów zbywanych śmieci na wysypisko, gdzie
miasto płaci za każdą tonę 14 dolarów, zaś zbywanie surowców
wtórnych jak szkło, makulatura czy chemia wprost do producen
ta, przynosi miastu pewną odpłatność. Istnieje zatem kardynalna
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W gminie Brenna jest ponad
6000 ha lasów świerkowobuko
wych. Blisko 1/3 stanowią lasy
prywatne. Żyje w nich kilkanaś
cie gatunków zwierząt i ptactwa.
Można spotkać borsuka, jarząb
ka czy głuszca.
Warto przypomnieć, że w la
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tach 70 ukazywało się w regionie
cieszyńskim sporo gazet zakła
dowych oraz jednodniówek. Wy
chodziła m. in. celmowska „Na
sza Trybuna" oraz „Sonda" wy
dawana przez zakłady FSM. Po
kazało się też „Słowo Cieszyńs
kich Drukarzy".
Graniczna Olza wpada do Od
ry, a do niej wpływają m. in.
Bobrówka, Puńcówka i Piotrów
ka.
Dziecięcy Zespół Folklorysty
czny „Bukowe Groniczki", zna

zasada: przestrzegasz segregacji śmieci — n i e powodujesz wzrostu
kosztów zbiórki śmieci.
Podobnie ma się z kosztami utrzymania dróg w mieście.
Długotrwała zima 95/96 nadszarpnęła tę część funduszy prze
znaczonych na odśnieżanie i utrzymanie sprawnych dróg w mieś
cie. Po ustąpieniu mrozów i zimy dało się zauważyć duże
zniszczenia nawierzchni dróg, które w miarę możliwości finan
sowych trzeba szybko naprawiać. Istnieje obawa, że zaplanowane
środki w budżecie na ten cel zostały w pierwszym półroczu
nadszarpnięte i jeśli zima 96/97 nadejdzie wcześniej, to środków
na walkę z zimą zabraknie do końca roku.
Łącznie na działalność komunalną (utrzymanie czystości mias
ta i zieleń) wydatkowuje się z budżetu 21,7%. Po zbilansowaniu
wszystkich potrzeb o których przedtem mówiłem, j a k o końcowe
ogniwo w łańcuchu pozostaje kwota na rozwój miasta, czyli
inwestycje.
W budżecie ta resztówka wynosi 1.299.489,— zł, tj. 11,16% do
całego budżetu i nie zabezpiecza potrzeb bieżącego roku w inwes
tycjach kontynuowanych.
W tej wyjątkowo złożonej sytuacji finansowej naszego miasta,
którą przedstawiłem dochodzi jeszcze potrzeba znalezienia środ
ków na wykupienie Domu Kultury „Prażakówka" od Kuźni
Ustroń. Władze miasta czynią starania o nabycie tego obiektu
nieodpłatnie, jak na razie bez skutku, zaś zakup, utrzymanie
obiektu i jego remont będą miast sporo kosztować, dlatego też
należy tę decyzję poważnie przeanalizować.
W ostatnim okresie daje się zauważyć krytykę mieszkańców pod
adresem pracowników Urzędu i Rady. Co pan o tym sądzi?
Jeżeli chodzi o niezadowolenie mieszkańców z wywiązywania się
Rady czy pracowników Urzędu Miasta to wierzę, że to pojedyn
cze przypadki wynikłe na tle nieporozumień budowlanych, które
nie zawsze mogą być załatwione po myśli wnioskującego, mające
swoje podłoże w kłótniach sąsiedzkich, nieraz rodzinnych, czego
nie jest w stanie rozwiązać żadna komisja rady ani pracownicy
Urzędu, a jedynie sąd na drodze cywilnej, do tego powołany.
Jestem mocno przekonany, że większość mieszkańców miasta
jak i przyjezdnych kuracjuszy pozytywnie ocenia utrzymanie
czystości w mieście, dobre zaopatrzenie i miłą obsługę w sklepach
i urzędach. Do problemów, do dziś nie rozwiązanych, należy spra
wa układu komunikacyjnego w mieście. Na szczęście udało się do
prowadzić do rozpoczęcia budowy obwodnicy, która będzie odda
na do ruchu z końcem 1997 r. Na pewno jest wiele pilnych proble
mów do wykonania w mieście, które poprawiłyby samopoczucie
mieszkańców i gości, a których realizacja uzależniona jest od
środków finansowych. Można tu wymienić: naprawę nawierzchni
dróg i chodników, częstsze ich oczyszczanie (zamiatanie), lepsze
ukwiecenie skwerów i utrzymanie zieleni w mieście, szybsza telefo
nizacja miasta, a szczególnie dzielnic Hermianice, Lipowiec i Polana.
Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom na następne 2 lata
kadencji?
Chciałbym życzyć, ażeby radni potrafili sprostać potrzebom
oczekiwań mieszkańców i żebym nie musiał argumentować, iż nie
podjęto jakichś działań z powodu braku środków, ale abym mógł
się wykazać konkretnymi osiągnięciami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
ny jest doskonale w naszym re
gionie i na Podbeskidziu. Działa
od 1969 r. a powstał przy Szkole
Podstawowej w Brennej Buko
wej. Ma na koncie sporo nagród
zdobytych na festiwalach i prze
glądach. „Bukowe Groniczki"
od początku prowadzi Elżbieta
Bauer.

stuknęło 110 lat. Liczy obecnie
ponad 1000 członków, którzy są
skupieni w kilkunastu kołach.
Działają one w naszym regionie
oraz w Katowicach, Olsztynie,
Krakowie, Wrocławiu i Warsza
wie. Jest także grupa członków
mieszkających za granicą, utrzy
mując stały kontakt z Macierzą.

Czerwononiebieskożółta jest
flaga Cieszyna. Oficjalnie zaczę
to jej używać przed 3 laty pod
czas uroczystości miejskich.

Kilkanaście lat temu w zbio
rach cieszyńskiego Muzeum od
kryto rolkę z bezcennym filmem
nakręconym we wrześniu 1919 r.
gdy rodziła się tu niepodległość.
(nik)

Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Wielkiej. Nałożono mandat kar
ny w wysokości 100 złotych.

Nie udało się piłkarzom Kuźni Ustroń wygrać wszystkich spotkań
w rundzie wiosennej „Akłasy". W ostatnim meczu z rezerwami BKS
BielskoBiała padł kolejny hokejowy rezultat 5:5. Przed pierwszym
gwizdkiem sędziego bielszczanie uhonorowali awansujących do klasy
okręgowej futbolistów z Ustronia kwiatami i pamiątkowymi propor
czykami. Były też gratulacje i życzenia powodzenia. Nic więc dziwnego, że
obie drużyny przystąpiły do meczu rozluźnione, a zawodnicy bardziej
myśleli o wpisaniu się na listę strzelców, niż o obronie własnej bramki. Jak
sam wynik wskazuje, bardziej dbano o indywidualne popisy w ataku,
zapominając nieco o grze zespołowej. Ostatecznie Kuźnia Ustroń awan
sowała do „okręgówki" wyprzedzając drużynę Wisły Strumień o 6 pkt.
i mając nalepszy w tabeli stosunek bramek 82:32. Jak poinforował nas
trener Piotr Krupa, obecnie do 1 lipca piłkarze mają wolne, by z nowymi
siłami przystąpić do przygotowań do następnego sezonu.
ćr
¿r

15.06.% r.
O godz. 3.20 na ul. Grażyńskiego
zatrzymano znajdującego się
w stanie nietrzeźwym mieszkańca
Rybnika, kierującego BMW. Wy
nik badania alkometrem 0,95
prom.
15.06.96 r.
O godz. 15.00 na Alei Legionów
nietrzeźwy
rowerzysta
(2,21
prom.) najechał na prawidłowo
jadącą rowerem mieszkankę na
szego miasta. Rowerzystka do
znała złamania podudzia. Skiero
wano wniosek do kolegium.
16.06.96 r.
O godz. 17.00 na skrzyżowaniu
ulic 3 Maja z Partyzantów, kieru
jąca fiatem 126p mieszkanka Mię
dzyrzecza Górnego doprowadziła
do kolizji drogowej z mieszkań
cem Knurowa jadącym polone
zem. Sprawczyni kolizji doznała
ogólnych obrażeń ciała i została
przewieziona do Szpitala Śląskie
go w Cieszynie.

We wszystkich ustrońskich podstawówkach uroczyście żegnano tegorocz
nych absolwentów. Młodsze klasy przygotowywały program artystyczny,
były nagrody dla najlepszych. Na zdjęciu pożegnanie klas ósmych w SP2
ćr
ćr
Najlepsze życzenia dla jubilatów
Anna Ferfecka, lat 80, ul. Krzywaniec 68
Jerzy Śliwka, lat 80, ul. Polańska 32
Zuzanna Malec, lat 80, ul. Konopnickiej 38/10
r
ćr
Do komendy Straży Miejskiej dzwonią ustroniacy i wczasowicze
zaniepokojeni losem łabędzia zamieszkującego pod mostem przy ul.
Grażyńskiego. Ptak, który zimą uwięziony został przez zamarzniętą
rzekę doczekał wiosny u Jana Cieślara, jednak powracające stado nie
przyjęło niepełnosprawnego zwierzęcia. Łabędź został przebadany
przez weterynarza, o jego istnieniu powiadomiony jest też Wydział
Ochrony Środowiska UM. Ptaka można dokarmiać. Ewentualne
uśpienie dopuszcza się jedynie wówczas, gdy będzie stwarzał zagrożenie
dla ludzi lub gdy jego stan zdrowia znacznie się pogorszy.
Ci, którzy od nas odeszli:
Emil Kocyan, lat 78, ul. Myśliwska 22
Maria Topolska, lat 85, Os. Manhatan 3/14
Helena Cieślar, lat 60, ul. Wczasowa 50
Maria Szarzeć, lat 89 ul. Dąbrowskiego 10

Ze zbiorów
Muzeum
Rozpoczyna się lato — pora
wyjazdów na wczasy lub wycie
czki i na pewno niewiele osób
myśli leraz o d o m o w y c h p o r z ą d 

kach i wyzbywaniu się staroci.
Mimo to Muzeum stale pozyskuje
ciekawe eksponaty. Ta efektowna
maszyna do szycia pochodząca
z końca ubiegłego wieku została
ofiarowana przez Rudolfa Gluzę,
zam. przy ul. 3 Maja 98. Dzię
kujemy.

17.06.96 r.
O godz. 12.30 na skrzyżowaniu
ulic Daszyńskiego z Konopnic
kiej, kierujący jelczem mieszka
niec Cieszyna podczas wykony
wania manewru cofania najechał
na Audi 80 mieszkańca Wisły

14.06. — Ukarano
mandatem
w wysokości 50 zł kierowcę utrud
niającego ruch na ul. Daszyńs
kiego.
— Wizja lokalna na ul. Kuź
niczej w sprawie zniszczonej dro
gi
15.06. — I n t e r w e n i o w a n o
w sprawie zagrożenia pożarowego
w czasie palenia traw na ul. Lipo
wczana.
— Zabezpieczenie porządkowe
okolic amfiteatru w czasie Fes
tynu Międzyszkolnego.
— O godz. 21.15 otrzymano
zgłoszenie o pobiciu konduktora
i demolowaniu pociągu w Gole
szowie. Interweniowano wspólnie
z policją. Zatrzymano 2 miesz
kańców Jastrzębia i przewieziono
na komisariat w Ustroniu.
17.06. — Rekontrola wydanych
zaleceń przy ul. Topolowej doty
czących wysypiska śmieci na pry
watnej posesji. Teren został upo
rządkowany.
— Interweniowano w sprawie
dużego bałaganu za jednym z pa

18.06.96 r.
O godz. 2.50 Komisariat Policji
w Ustroniu otrzymał zgłoszenie
o kradzieży audi 80, będącego
własnością mieszkańca woj. kato
wickiego. Kradzieży dokonano
na parkingu przed Szpitalem
Uzdrowiskowym. Mimo natych
miastowej blokady dróg nie udało
się odzyskać samochodu.
18.06.96 r.
O godz. 18.00 na ul. Lipowej
kierujący fiatem 126p mieszka
niec Górek najechał na mieszkań
ca Ustronia jadącego motorowe
rem marki simson. Kierowcy trze
źwi. Motorowerzysta doznał ogó
lnych obrażeń ciała i został prze
wieziony do Szpitala Śląskiego
w Cieszynie.
19.06.96 r.
O godz. 5.15 na ul. Katowickiej
zatrzymano znajdującego się
w stanie nietrzeźwym mieszkańca
Cieszyna kierującego fordem
transitem. Wynik badania alko
metrem — 1,56 prom.
19.06.% r.
O godz. 20.40 na ul. 3Maja za
trzymano znajdującego się w sta
nie nietrzeźwym rowerzystę. Wy
nik badania alkometrem 1.00
prom.
(M.P.)
wilonów przy ul. 9 Listopada.
Nakazano natychmiastowe upo
rządkowanie terenu.
— Przeprowadzono
kontrolę
porządków wokół pawilonów
i wesołego miasteczka w Polanie.
— Interweniowano na ul. Gra
bowej w sprawie wypuszczenia
psa bez kagańca.
18.06. — Interweniowano przy
ul. Drozdów odnośnie skargi na
zanieczyszczanie drogi przez fir
mę „Dromex". Nakazano uprząt
nięcie drogi.
19.06. — Ukarano
mandatem
100 zł. kierowcę stara za rażące
łamanie przepisów ruchu drogo
wego przy ul. Skoczowskiej.
— Przeprowadzono wspólnie
z Inspektorem Ochrony Zwierząt
kontrolę aktualnych szczepień
i skarg w sprawie znęcania się nad
zwierzętami.
— Przeprowadzono
kontrolę
terenów wokół 11 domów wcza
sowych.
— Przeprowadzono
kontrolę
wesołego miasteczka przy stadio
nie Kuźni i zobowiązano właś
cicieli do podpisania umowy na
wywóz śmieci.
(mn)

KOMUNIKAT
Komisariat Policji w Ustroniu zwraca się z prośbą do wszystkich właś
cicieli prywatnych posesji o nie wyrażanie zgody na rozbijanie namio
tów na terenie swoich ogrodów, działek podczas festiwalu Gaudę Fest.
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UKŁADY RODZINNE
(dok. ze str. 1)
strony pamiętać musimy, że dzięki takiemu statutowi K P N
przetrwała.
Drugi problem w K P N to podział kompetencji, a mówiąc
wprost, zmniejszenie wpływu układów rodzinnych na całą
organizację. Chodzi tu o Krzysztofa Króla. Jest to na pewno
wartościowy polityk, ale w ostatnich latach bardzo się opuścił
i bardziej interesują go wyjazdy i uczestniczenie w różnych
spotkaniach niż praca dla K P N . Cały złożony problem, to
otoczenie zewnętrzne K P N , ale też ważne jest to, co się dzieje
wewnątrz Konfederacji. Dobrą zasadą jest, że mając zastrzeże
nia do innych, należy wszystkie błędy wyeliminować we włas
nych szeregach. Nastały takie czasy, że albo pokonamy intelek
tualnie lewicę i przedstawimy nowe alternatywne rozwiązania,
albo znikniemy ze sceny politycznej. Wracając do Krzysztofa
Króla, to stało się bardzo źle, że za jego przewodniczenia
odeszło sześciu doradców z klubu parlamentarnego K P N .
Odchodząc stawiali żądania dotyczące funkcjonowania klubu
i nastawienia K. Króla d o spraw merytorycznych. Przykładem
nasz program gospodarczy, który trzeba na bieżąco korygować.
Brak pracy organicznej może się tragicznie skończyć za rok
podczas wyborów do parlamentu. Nie może być tak, że przez
jedną osobę rozpadnie się K P N . Tymczasem gdy podnosiłem
pewne sprawy podczas posiedzenia Rady Politycznej K P N ,
skończyło się to tym, że Leszek Moczulski usunął mnie z Rady
Politycznej. Musimy zdać sobie sprawę, że na prawej stronie
sceny poltycznej są ludzie o niekwestionowynch zasługach i to
im trzeba oddać, ale też mają swe osobiste sympatie i urazy.
Chyba czas na to, by w jednoczeniu się prawicy nie uczestniczyli
politycy, o których wiadomo, że nigdy nie dojdą do porozumie
nia.
Notował: ws
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zwraca się z uprzejmą
prośbą do wszystkich sympatyków, dysponujących wolnym czasem,
o pomoc przy przeprowadzanej obecnie inwentaryzacji księgozbioru.

14 czerwca w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu „Beskidzki folklor". Po występie
Józefa Brody z Koniakowa i Jacentego Ignatowicza z Żywca
przyszła kolej na ustroniaka Oswalda Szczurka z zespołem
Jaszczur.
Gość Muzeum jest osobą znaną i popularną w naszym
mieście, przypomnijmy jednak, że między innymi pełnił funkcję
kierownika klubu „Prażakówka", Powiatowego Domu Kultury
w Cieszynie, następnie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńs
kiej, był jednym z twórców Tygodnia Kultury Beskidzkiej, jest
muzykiem, gawędziarzem i malarzem. Towarzyszący mu zespół
„Jaszczur", którego nazwa powstała przez połączenie pierw

Fot. W. Suchta
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Od 10 — 13 czerwca od
bywała się w „Magnolii" Mię
dzynarodowa
Konferencja
Hydrogeologiczna. Organiza
torzy — Uniwersytet Śląski
i Międzynarodowe Towarzys
two Hydrogeologiczne gościli
w Ustroniu 70 naukowców

i rolnicza. Zagadnienia bar
dziej teoretyczne dotyczyły
charakterystyki,
własności
i metod badań wód podziem
nych występujących w skałach
wapiennych. Tematem sesji
specjalnej były wody mine
ralne Ustronia, które pocho

z 13 krajów, uznane autoryte
ty m. in. ze Stanów Zjedno
czonych, Szwajcarii, Hiszpa
nii, Niemiec, Włoch, Chorwa
cji, Rosji, a nawet Chin. Pier
wsze tego typu spotkanie mia
ło miejsce w 1988 w Chor
wacji, ale dopiero w Ustroniu
konferencja zyskała między
narodową rangę i tak szeroki
zasięg.
Wymianę poglądów po
święcono wodom podziem
nym występującym w skałach
wapiennych. Zajęto się głów
nie terenami Górnego Śląska,
od Gliwic, Zawiercia, Byto
mia aż po Olkusz, Częstocho
wę i Wolbrom. Poruszane by
ły problemy zagrożenia wód
podziemnych i ochrony jako
ści zasobów na obszarach sil
nie zurbanizowanych, często
pozbawionych
kanalizacji,
gdzie rozwinięta jest intensyw
na działalność przemysłowa

dzą z tego samego typu skał.
Niestety ze względu na napię
ty kalendarz uczestnicy nie
mogli na własnej skórze doce
nić walorów ustrońskich wód,
baseny podziwiali „na su
cho".
Zapytaliśmy jednego z or
ganizatorów czy polscy nau
kowcy powinni mieć komple
ksy w stosunku d o swoich
kolegów z Zachodu.
— Na pewno nie — odpowie
dział dr Andrzej Kowlaczyk
— Konferencja polegała na wy
mianie poglądów poprzez refe
raty i dyskusje, służyła pozna
niu specyfiki poszczególnych
terenów. Wiele się nauczyliśmy
od siebie. W wolnych chwilach
podziwialiśmy Ustroń i okoli
ce. Niektórzy koledzy z zagra
nicy byli zaskoczeni, że w Bes
kidach są tak atrakcyjne turys
tycznie miejsca.
(mn)

szych liter Jaszowca, gdzie powstał i nazwiska twórcy, tworzą
wieloletni przyjaciele i miłośnicy folkloru.
Bohaterzy spotkania powitali liczną publiczność słowami:
„Pieknie witómy!" i wesołą poleczką, a potem sypnęły się już
pieśni, pieśniczki, historie i żarty obrazujące dawne beskidzkie
zwyczaje. Za każdym razem, gdy Oswald Szczurek mówił: ,,Bo
wiycie, hań downi..." można było się spodziewać interesującej
gawędy. Publiczność dowiedziała się między innymi, że popula
rny w naszych stronach instrument, mylnie nazywany kobzą, to
gajdy beskidzkie i mogła poznać go przez brzmienie w pieśniach
z Istebnej i Koniakowa. Wyjaśniona została także nazwa
„Koniaków", pochodząca od koni stadami wypasanymi kiedyś
na łąkach pod Ochodzitą. Górale ciężko pracowali, ale też
umieli się bawić. A jak zabawa, to musiała być i bijatyka, bo bez
tego żadne wiesielisko obyć się nie mogło. Wybite zęby,
naderwane ucho to cena za przychylność wybranej dziewki,
która gdy chciała wyjść za m ą ż pieknie śpiewała i o tym również
mogli się przekonać ustroniacy w piątkowy wieczór. Tej pieśni
towarzyszyła muzyka wykonana na fujarce wykonanej jeszcze
przez Jana Kawuloka. Po fujarce i gajdach kolej przyszła na
okarynę — instrument wypalany, kiedyś bardzo popularny
wśród pasterzy, teraz zapomniany. Szkoda, bo gdy „Maryna
takóm melodyje słyszała to zaroz łokna łotwiyrała."
— Beskid śpiywo, góry nasze śpiywajóm. Jak pójdziecie do
lasu, a siedniecie se tak cichutko, a wiater wóm zagro i po
słuchocie jak pieknie szumióm nasze smreki, jedliczki, to
usłyszycie jak pieknie śpiywajóm nasze gróniczki — mówił
Oswald Szczurek i wykonał preludium na pile do wykonanej
przez zespół i publiczność pieśni „Gronie, nasze gronie".
Folklor Beskidów zaprezentowano wszechstronnie, przed
stawiając także poezję Jasiczka i czeską polkę. Nawet dla ludzi
stela był to ciekawy wieczór pełen humoru i wzruszeń,
(mn)

.

'

:

..

1

Analiza zdarzeń w 1995 r. oraz w I kwartale br.
Od 15 lipca 1995 roku funkcję Komendanta Komisariatu
sprawuje podkomisarz mgr Zbigniew Kowalski. Jego zastępcą
został aspirant Janusz Baszczyński. Dotychczasowy komen
dant, aspirant Piotr Gawłowski przeniesiony został służbowo
do K R P w Cieszynie. Aktualnie w komisariacie zatrudnionych
jest 28 funkcjonariuszy. Po odliczeniu 4 dyżurnych, służbę
w terenie pełni 19 policjantów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
zwolnienia lekarskie, których w porównaniu z innymi jedno
stkami jest niewiele oraz urlopy i należne w miesiącu dni wolne,
to dyslokacja służb w systemie trzyzmianowym, w dalszym
ciągu nastręcza nam wiele trudności. Sprawa jest o tyle drażliwa,
że praktycznie od października ubiegłego roku, nie istnieje
Posterunek Policji Lokalnej w Goleszowie. Przybyło nam zatem
obowiązków, a przede wszystkim znacznie rozrósł się teren
naszego działania obejmując swym zasięgiem gminę Goleszów
z jej 11 sołectwami. W planach na rok bieżący wzięto pod uwagę
zwiększenie stanu etatowego naszej jednostki, ale na razie brak
bliższych informacji na ten temat.
Biorąc pod uwagę bieżącą analizę zdarzeń, dyslokacja sił
i środków odbywa się elastycznie, w zależności od aktualnych
potrzeb. W szczególnych przypadkach planowane są służby
wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Straży
Granicznej. Sytuacje te mają miejsce przede wszystkim w okre
sie nasilenia ruchu turystycznego oraz podczas masowych
imprez rozrywkowych, sportowych i religijnych. Na bieżąco
o wszystkich imprezach informowane jest kierownictwo Kome
ndy Wojewódzkiej Policji w BielskuBiałej i w miarę możliwości
do zabezpieczania imprez odsyłani są funkcjonariusze Biels
kiego Oddziału Prewencji. Ponadto komisariat nasz współ
pracuje z Komendą Rejonową Policji w Cieszynie, zarówno
z Wydziałem Policji Kryminalnej — pomoc w sprawach roz
wojowych, wykraczających poza nasz teren działania, jak
również z Wydziałem Ruchu Drogowego i z jednostkami
ościennymi.

1. Analiza pracy pionu kryminalnego
Porównując miniony rok 1995 d o roku 1994, należy stwierdzić,
że zdarzenia przestępcze utrzymały się mniej więoej na tym samym
poziomie, aczkolwiek zauważalna jest tendencja spadkowa.
Ogółem wszczęto postępowań
Stwierdzono ogółem przestępstw
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Kradzież mienia
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Kradzież samochodów
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Kradzież z włamaniem — społeczna
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Kradzież z włamaniem — prywatna
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Rozbój
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Przestępstwa gospodarcze
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Przestępstwa drogowe
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Nieletni sprawcy przestępstw

1994 rok
395
463
259
55,9%
70
25
35,7%
38
3
7,9%
29
14
48,3%
178
91
51,1%
6
3
50,0%
17
13
76,4%
16
16
100,0%
25

1995 rok
386
419
200
47,4%
88
29
33,0%
37
1
2,7%
31
12
38,7%
137
37
26,4%
3
2
66,7%
24
16
66,7%
29
29
100,0%
18

Fot. W. Suchta
Dane pokazują, że wyniki pracy Komisariatu Policji w Ustro
niu w 1995 roku, były nieco gorsze od wyników osiągniętych
w 1994 roku. Niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy miały
ogólne kłopoty kadrowe. Należy przypomnieć również, że
braliśmy czynny udział w zabezpieczaniu wizyty papieża Jana
Pawła II. Część funkcjonariuszy uczestniczyła w prawie 3mie
sięcznych przygotowaniach, a poza funkcjonariuszami dyżuru
jącymi prawie 90% policjantów brało bezpośredni udział w za
bezpieczaniu wspomnianej wizyty.
O tym, że kłopoty mamy już za sobą świadczą wyniki
osiągnięte przez nasz komisariat w I kwartale 1996 roku. Są one
dużo lepsze od danych analogicznego okresu roku ubiegłego
i klasyfikują nas na I miejscu wśród wszystkich komisariatów
rejonu cieszyńskiego.
Na podstawie analizy wyników wspomnianych wyżej okre
sów można sformułować następujące wnioski:
— wyraźnie obniżyło się ogólne zagrożenie przestępczością,
także w najpoważniejszych kategoriach przestępstw krymi
nalnych przeciwko mieniu,
— wzrosła liczba zakończonych postępowań przygotowaw
czych, zarówno w grupie przestępstw kryminalnych jak
i gospodarczych,
— obniżyła się efektywność we wszczynaniu postępowań
0 przestępstwa gospodarcze, a zdecydowanie o zagarnięcie
mienia,
nastąpiła poprawa ogólnej skuteczności ścigania sprawców
przestępstw,
— zmniejszyła się liczba nieletnich sprawców przestępstw,
— wzrosła suma strat powstałych w wyniku dokonywanych
przestępstw, ale też kwota wartości odzyskanych,
— zmniejszyło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wzro
sła liczba kolizji, wypadków i zwiększyły się ich skutki
niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy miała ciężka
1 długa zima.

Ogółem wszczęto postępowań
Stwierdzono ogółem przestępstw
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Stwierdzone przestępstwa kryminalne
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności

I kwartał II kwartał
1994 rok 1995 rok
112
81
55
78
19
43
34,5%
51,2%
49
68
13
33
26,5%
44,6%
cd. tabeli na str. 2

cd. dalszy tab. ze str. 1

Kradzież mienia
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Kradzież samochodów
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Kradzież z włamaniem — społeczna
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Kradzież z włamaniem — prywatna
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Przestępstwa gospodarcze
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Przestępstwa drogowe
Wykryto
Procentowy wskaźnik wykrywalności
Nieletni sprawca przestępstw

I kwartał II kwartał
1994 rok 1995 rok
13
16
7
3
23,1%
43,8%
8
9
0
1
0,0%
12,5%
1
3
0
0
0,0%
0,0%
22
39
0
20
0,0%
44,4%
4
4
4
4
100,0%
100,0%
2
2
2
2
100,0%
100,0%
2
2

II. Analiza pracy pionu prewencji
1994 rok 1995 rok
Ogólna liczba wykroczeń
3647
3767
Wnioski do KKA — ogółem
371
402
— porządek i spokój publiczny
68
61
— bezpieczeństwo w ruchu drogowym _
188
234
— inne
115
108
Mandaty karne
1152
1406
na sumę
18.880 zł 24.435 zł
Mandaty kredytowe
360
415
na sumę
7.576 zł
8.878 zł
Pouczono
2.124
1.959

Ogólna liczba wykroczeń
Wnioski do KKA
Mandaty karne
na sumę
Pouczono

I kwartał I kwartał
1995 roku 1996 roku
1.063
1.041
110
95
340
400
5.162 zł 12.455 zł
613
546

Jak z powyższego wynika, dosyć znacznie wzrosła re
presyjność funkcjonariuszy prewencji. Wpływ na taki stan
rzeczy miało bardzo wiele czynników, przede wszystkim
większa skuteczność policjantów. Należy zdawać sobie
sprawę z tego, że do podstawowych obowiązków policjanta
należy: „inicjowanie i organizowanie działań, mających na
celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
zjawiskom kryminogennym..." (Ustawa o Policji art. 1, ust. 2,
pkt. 3).
Z przyjemnością odnotowujemy fakt większej przychyl
ności mieszkańców Ustronia, którzy uczuleni na szerzące się
wokół zło, chętniej udzielają informacji na temat 23'awisk
negatywnych. Bardzo dobrze układa się też współpraca ze
szkołami podstawowymi. W okresie od stycznie 1994 do chwili
obecnej, komendant komisariatu osobiście odbył kilkadziesiąt
spotkań z młodzieżą klas 68, przeprowadzając prelekcje na
temat zapobiegania przestępczości i demoralizacji wśród nielet
nich. Niski procent nieletnich sprawców przestępstw potrak
tować należy j a k o wynik tych spotkań.
Bez wątpienia czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na
liczbę wykroczeń i przestępstw jest alkohol. Jest on najczęstszą,
żeby nie powiedzieć jedyną, przyczyną interwencji domowych
oraz zakłóceń porządku publicznego. W dalszym ciągu utrzy
muje się duże zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze
strony nietrzeźwych kierowców i pieszych.
Zjawiskiem nie nowym, aczkolwiek marginalnie występują
cym na naszym terenie, jest narkomania. Napływają do komisa
riatu informacje na ten temat, ale jest ich niewiele i niestety nie
możemy opracować ich procesowo. Wiadomo, że samo posia
danie narkotyków nie jest zabronione, dlatego dopóki nie
dotrzemy do producentów, dystrybutorów i handlarzy, może
my czuć się zagrożeni.
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Innym problemem jest przestępczość zorganizowana. Na
wet jeżeli nie ma na naszym terenie tego typu grup rodzimych,
to zdajemy sobie sprawę z tego, że problem narasta i jest
coraz poważniejszy. Znamy grupy przyjeżdżające z zewnątrz,
wiemy o spotkaniach grup ze sobą konkurujących i o prze
stępstwach przez nie dokonywanych. W głównej mierze
chodzi o kradzieże samochodów, których liczba spadła,
ale nie wykluczone, że jest to jedynie „zastój w interesie".
Spadek liczby skradzionych samochodów wiążemy z podjętą
przez nas inicjatywą polegającą na zatrudnieniu przez
poszczególne domy wczasowe grup ochroniarskich. Odpowied
nie firmy zajmują się ochroną obiektów oraz parkingów,
a dzięki wzajemnej współpracy zapobiegliśmy wielu kradzie
żom. Mimo pojawienia się grup zorganizowanych nie od
notowaliśmy na naszym terenie prób wymuszenia okupu,
rewindykacji długów itp.

III. Podsumowanie wyników pracy
W 1995 roku w KP Ustroń odnotowano 386 wszczętych
postępowań przygotowawczych. Stwierdzono 419 przestępstw,
z czego wykryto 200, co dało wykrywalność ogólną 47,4%.
Wynik jest zbliżony d o wykrywalności z ostatnich kilku lat.
Budujący jest nastomiast wzrost wskaźnika wykrywalności
w I kwartale 1996 roku. Największe zagrożenie nadal wystę
puje sprawach dotyczących kradzieży z włamaniem do obiek
tów prywatnych. Natomiast przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu występują marginalnie. Pod tym względem teren
podległych K P Ustroń, pomimo jego turystycznego chara
kteru, należy uznać za bezpieczny. Z trzech odnotowanych
rozbojów, dwa zostały wykryte, co daje wykrywalność w grani
cach 67,0%.
Co prawda wyniki I kwartału br. wskazują na znaczną
dynamikę wykrywalności, możemy pochwalić się wieloma zna
czącymi sukcesami, jednak stwierdzić należy, że byłyby one
lepsze, gdyby nie znaczne obciążenie przypadające na jednego
funkcjonariusza pionu operacyjnodochodzeniowego. Wystar
czy powiedzieć, że jeden funkcjonariusz w. w. pionu w ciągu
1995 roku przeprowadził 80 dochodzeń. Eliminując z kalen
darza urlopy, dni wolne od pracy, chorobowe, średnio co 2,5
dnia musiało „zejść" dochodzenie. Każde z nich to akta
zawierające od kilkunastu d o kilkuset kart, a j a k obliczyliśmy
okres przeznaczony na ich wypełnienie jest bardzo krótki.
W nawale pracy, niepodważalnym sukcesem jest fakt odzys
kiwania coraz większej liczby przedmiotów utraconych w wyni
ku przestępstwa.
Powyższe wyniki byłyby nieosiągalne bez właściwej pracy
pionu prewencji. Poprawa wyników pracy jest faktem i przeja
wia się w zwiększonej liczbie ujawnionych wykroczń oraz
zatrzymań sprawców na gorącym uczynku.
Widoczna jest także współpraca dzielnicowych z mieszkań
cami poszczególnych dzielnic. Obecnie teren podległy KP
Ustroń podzielony jest na 8 dzielnic — 5 w Ustroniu i 3 na
terenie gminy Goleszów. Podstawą prawną jest Rozkaz Komen
dandta Głównego Policji z 20.04.1995 roku.

IV. Wnioski
Analizując miniony 1995 rok oraz I kwartał 1996 roku
stwierdzić należy, że na terenie podległym K P w Ustroniu
największym problemem są przestępstwa skierowane przeciwko
mieniu. M a j ą c to na uwadze należy p o d j ą ć działania zmie
rzające do lepszego planowania prewencyjnych służb pa
trolowych oraz w miarę możliwości wspomaganie ich przez
patrole operacyjne. Należy sporządzić wykaz miejsc najbar
dziej zagrożonych przestępczością. Ponadto biorąc pod
uwagę stosunkowo niewielki staż pracy większości funckjo
nariuszy naszej komendy należy prowadzić właściwy nadzór
nad ich pracą oraz stale i systematycznie analizować osią
gane przez nich wyniki. Należy również kontynuować współ
pracę i koordynować działania Policji z innymi jednostkami
Strażą Miejską i Strażą Graniczną oraz wdrażać program
„Bezpieczne miasto" w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkań
ców Ustronia.
Komendant K P
w Ustroniu
Zbigniew Kowalski

Program opracowany przez Komendę Główną Policji. Jak
dowiedzieliśmy się w ustrońskim komisariacie policji zostaną
podjęte próby wprowadzenia w życie programu w naszym
mieście.
Wychodząc z założenia, że na ograniczanie przestępczości
mają wpływ nie tylko działania policyjne, uznaje się za niezbęd
ne i wręcz konieczne uspołecznienie działań policyjnych i włą
czenie w system przedsięwzięć profilaktycznych wszystkich
instytucji i agend mających wpływ na poziom bezpieczeństwa
społecznego.
Główną przesłanką takiego modelu pracy policji jest za
ktywizowanie i skoordynowanie działań społecznych na rzecz
poprawy własnego bezpieczeństwa. Z p u n k t u widzenia policji
wzrost akceptacji i szacunku ze strony społeczeństwa niezawod
nie wpłynie na p o p r a w ę image policji, a tym samym spowoduje
wzrost motywacji d o działania. Dla społeczeństwa będzie
oznaczać bardziej efektywne zapobieganie przestępczości, mniej
obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa i większą od
powiedzialność ze strony policji. Zatem gdy społeczeństwo
i policja staną się stałymi partnerami w trosce o bezpieczeństwo
publiczne, obu stronom przyniesie to zasadnicze i wymierne
korzyści.
Z uwagi na to, że Polska nadal nie posiada „Krajowego
Programu Zapobigania Przestępczości", w którym działania
policji byłyby tylko jednym z elemntów, a policja jednym
z podmiotów realizujących ten program, Biuro Prewencji K G P
propaguje i wdraża d o realizacji przedsięwzięcia profilaktyczne
w zakresie prewencji kryminalnej metodą „step by step", drogą
realizacji p r o g r a m ó w tematycznych, cząstkowych w odniesieniu
do konkretnych zagrożeń. Poszczególne programy, skomaso
wane, wzajemnie się uzupełniające, p l a n o w o wdrażane i realiz
wane na stałej płaszczyźnie współpracy, stworzą program
kompleksowy — „Bezpieczne M i a s t o " , który powinien stać się
jednym z najważniejszych p r o g r a m ó w prewencji kryminalnej.

ISTOTA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
I. Założenia ogólne.
Jest to program stałego partnerskiego współdziałania policji
ze społeczeństwem, który poprzez swoje wyspecjalizowane
agendy i instytucje przyczyniać będzie się d o poprawy bez
pieczeństwa w zagrożonym rejonie. Płaszczyzną działania jest:
1. wypracowanie stałej formuły współpracy zezwalającej na
realizację p r o g r a m ó w cząstkowych;
2. stworzenie stałego f o r u m policyjnospołeczngo dla optymal
nej realizacji założeń programowych;
3. uzyskanie gwarancji, iż powyższe formy działania zezwolą na
racjonalne wykorzystywanie sił i środków zaangażowanych
w strategię zapobiegania.
II. Założenia strukturalne.
Biorąc pod uwagę brak K r a j o w e g o Systemu Zapobiegania
Przestępczości — głównym kontrahentem strategicznym policji
w tworzeniu p r o g r a m u „Bezpieczne M i a s t o " jest aparat ad
ministracji państwowej i samorządowej.
Ośrodkiem k o o r d y n u j ą c y m działania policji w zakresie pre
wencji kryminalnej pozostaj Biuro Prewencji K G P — j a k o jej
ogniwo centralne. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację
systemu p r o g r a m o w e g o w strukturach terenowych pozostają
komendy wojewódzkie (rejonowe) policji. Ich bazą wyjściową
jest wyspecjalizowany aparat wykonawczy jakim są specjaliści
(zespoły) ds. prewencji kryminalnej. Natomiast ośrodkiem
realizacyjnym będzie województwo (gmina, miasto), stanowiące
podbudowę d o stworzenia systemu zapobiegania.
III. Cele p r o g r a m u .
Każdy z p r o g r a m ó w wchodzących w skład „Bezpiecznego
M i a s t a " realizuje 4 główne założenia:
— ograniczenie przestępczości,

— pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa,
— zaangażowanie wszelkich możliwych p o d m i o t ó w w partner
ską współpracę międzyinstytucjonalną z policją w zakresie
realizacji p r o g r a m ó w zapobiegawczych,
prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na po
trzebę i zasadność podjęcia działań p r o g r a m o w y c h , poprzez
analizę
dynamiki
przestępczości,
geografii
czaso
woprzestrzennej zdarzeń, rozpoznanie czynników w a r u n k u j ą 
cych stopień zagrożenia przestępczością, a także badanie opinii
środowiska w przedmiocie czynników wpływających na po
czucie bezpieczeństwa oraz poziomu poczucia tego zagrożenia,
— opracowanie na bazie tak skonstruowanego planu — „mapy
przestępczości" właściwych propozycji programowych, adek
watnych d o zagrożenia, uwzględniających odczucia społeczne
oraz infrastrukturę terenu,
— zabezpieczenie funduszu dyspozycyjnego niezbędnego dla
realizacji progranu „Bezpieczne M i a s t o " .
IV. Kierunki działania.
Program zakłada ukierunkowanie działań profilaktycznych
na:
1. wtórną prewencję kryminalną (redukującą liczbę prze
stępstw); zwaną prewencją fizyczną.
Obejmuje ona między innymi:
inspirowanie oraz inicjowanie fizycznej i technicznej ochro
ny mienia, poprzez wprowadzenie metod oznakowania przed
miotów i upowszechnienie technik zabzpieczenia,
— eliminowanie błędów i niedociągnięć w projektowanych
urządzeniach służących zabezpieczaniu mienia,
— korektę rozwiązań komunikacyjnych,
— tworzenie bezpiecznych przejść,
— korektę zabudowy osiedli mieszkaniowych,
rozpoznanie stanu zabezpieczenia i wiedzy społeczeństwa
w zakresie ochrony mieszkań i p o p r a w ę zabezpieczeń w od
niesieniu do poszczególnych g r u p społecznych (głównie osób
starszych i samotnych),
popularyzację i wprowadzanie nowych systemów zabez
piczeń obiektów handlowych, banków, kantorów, parkingów,
poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów sygnalizacji wła
mania i n a p a d u — S S W N ,
— poradnictwo w zakresie stosowania środków zabezpieczają
cych,
— zacieśnienie współpracy z firmami ubezpieczeniowymi na
rzecz prawidłowo prowadzonej polityki ubezpieczeniowej,
— wywoływanie aktywności społecznej w podejmowaniu bez
pośrednich działań ochronnych.
2. prewencję społeczną — o b a r d z o szerokim zasięgu społecz
nym, mającym na celu edukację, p o r a d n i c t w o oraz p o m o c
społeczną w określonym zakresie.
Obejmuje ona między innymi:
— problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich,
— sprawy rodziny i dziecka w rodzinie,
— ochronę kobiet,
— ochronę ofiar przestępstw,
— opiekę osób starszych i niepełnosprawnych,
— ochronę bezpieczeństwa podróżnych w środkach komuni
kacji i na szlakach turystycznych,
— poradnictwo zawodowe (branżowe) np. dla doręczycieli
(cd. na str. 4)

z m n i e j s z e n i e s t r a c h u p r z e d s t a n i e m się o f i a r ą p r z e s t ę p s t w a ,

— podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia,
— stworzenie bezpiecznych miast (gmin, osiedli, rejonów) d o
prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego,
przy odpowiednio dobranych i proporcjonalnych d o podjętych
działań środkach
finansowych.
Dla realizacji tych celów niezbędne jest:
— kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej spo
łeczeństwa.

FOL W. Suchta
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pocztowych, właścicieli sklepów, kantorów, banków, sta
cji paliw płynnych, baz transportowych, straży przemysło
wych itp.
— zapobieganie społecznym patologiom poprzez tworzenie
programów dla osób uzależnionych od narkotyków, członków
podkultur młodzieżowych,
— tworzenie p r o g r a m ó w wczesnej edukacji dla dzieci i mło
dzieży,
— działania n a rzecz redukcji przestępczości np. rozbojów,
kradzieży samochodów, rowerów, włamań, poprzez propago
wanie zasad p r e w e n q i kryminalnej,
— budowę Sąsiedzkich P r o g r a m ó w Przeciwdziałania Prze
stępczości, tzw. Neighbourhood Watch,
— inspirowanie działań kulturalnych — sportowych, wypoczy
nkowych, plastycznych dla poprawy bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży,
— współpracę ze środkami masowego przekazu (prasa, raduo,
telewizja) na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz
edukacji wiktymologicznej społeczeństwa,
— poradnictwo społeczne w szerokim zakresie poprzez działal
ność wydawniczą, informatory, poradniki, ulotki ostrzegawcze.
Ewentualnymi partnerami policji d o rozmów na temat pro
gramu „Bezpieczne M i a s t o " są: terenowe organy administracji
państwowej i samorządowej, radni, Komisje ds. Ładu, Porząd
ku i Bezpieczeństwa Publicznego, pełnomocnicy wojwody ds.
uzależnień, kuratoria oświaty, przedstawiciele szkół, placówek
opiekuńczowychowawczych, wymiaru sprawiedliwości, orga
nizacje s a m o p o m o c o w e — poradnie, kluby, towarzystwa, or
ganizacje charytatywne, fundacje, zespoły architektów, urbanis
tów, zakłady energetyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, przed
siębiorcy, handlowcy, taksówkarze, zakłady komunikacji miejs
kiej, właściciele hoteli, kantorów, parkingów, stacji paliw płyn
nych, firmy ubezpieczeniowe, agencje ochrony, mniejszości
narodowe, wspólnoty sąsiedzkie, przedstawiciele kościołów,
związków wyznaniowych, lokalnych massmediów. Rozmowy
z tego typu partnerami powinny odbywać się wielokrotnie, aż d o
utworzenia forum współpracy i zasad współdziałania przy
realizacji zamierzonego celu.
K o n k r e t n y m przykładem zastosowania w. w. założeń jest
Sąsiedzki P r o g r a m Przeciwdziałania Przestępczości — S P P P .
Jego celem jest:
— wzajemne poznanie się mieszkańców — sąsiadów,
— budowanie zaufania w ramach danej społeczności,
— rzetelne informowanie o skali zagrożenia przestępczością na
danym obszerze,
— dostarczenie wiedzy o sposobach i metodach zapobiegania
przestępczości,

„Instytucja" dzielnicowego wróciła p o pięciu latach d o łask.
M a m y świadomość, że funkcja ta jest niezmiernie potrzebna i że
w stosunkowo niedługim czasie będziemy mogli mówić o wy
miernych efektach pracy dzielnicowych.

Dzielnicowy st. post. Robert Pawelski
Ulice: Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów,
Furmańska, G r a b o w a , Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jod
łowa, Klonowa, Orłowa, Palenica, Papiernia, Pod G r a p ą ,
Polańska, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Topolo
wa, 3 Maia, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wyższnia,
Złocieni, Żarnowiec,
Dzielnicowy od roku przebywa n a L4 i prawdopodobnie
zostanie skierowany na rentę — nastąpi zatem zmiana na tym
stanowisku.
Ulice:Armii Krajowej, Belwederska, B e m a d k a , Czarny Las,
Działkowa, Gościeradowiec, Górecka, G ó r n a , Kamieniec, Krę
ta, Krzywaniec, Lecznicza, Leśna, Lipowska, Lipowski G r o ń ,
Liściasta, M o k r a , Nadrzeczna, Nowociny, Okólna, Podgórska,
Przetnica, R a d o s n a , S a n a t o r y j n a , Solidarności, Spokojna,
Szkolna, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wałowa, Weso
ła, Wojska Polskiego, Z d r o j o w a , Ź r ó d l a n a .

Ustroń, podobnie jak inne miasta w Polsce nie jest wolny od osób
nadużywających alkoholu.
Fot. W. Suchta
— współpraca nad zabezpieczniem terenu działania grupy
sąsiadów, w tym głównie domostw, parkingów osiedlowych,
najbliższych ulic.
Osoby zainteresowane zorganizowaniem grupy samopomocy
sąsiedzkiej nawiązują k o n t a k t z najbliższą komendą policji
i wspólnie ze spcjalistą ds. prewencji kryminalnej układają plan
przedsięwzięć. Należy pamiętać, że powodzenie programu nie
zależy od 100% zaangażowania się wszystkich mieszkańców, ale
od stopnia zagrożenia na d a n y m terenie, chęci mieszkańców
i ich realnych możliwości zaangażowania się, świadomości, że
mogą mieć wpyw na poprawę bezpieczeństwa, pomocy policji.
Zadania policjanta — specjalisty ds. p r e w e n q i kryminalnej:
1. Propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania i realizowa
nia S P P P wśród lokalnych społeczności
2. Zbieranie informacji o akceptacji dla S P P P wśród społeczeń
stwa.
3. Uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych, będących pie
rwszym stopniem bezpośrednich k o n t a k t ó w z grupą, na których
policjant przedstawia: ogólne koncepcje działania, zasady reali
zacji S P P P , stan zagrożenia na danym terenie, porady w za
kresie rozpoznawania zagrożeń oraz okoliczności sprzyjających
stwarzaniu sytuacji zagrażających życiu i mieniu mieszkańców,
propozycje działań prewencyjnych, zabezpieczających posesje,
domy, mieszkania, klatki schodowe itp., osobę policji wy
znaczoną do współdziałania z daną grupą (policjant lokalny,
dzielnicowy), dostarcza materiały informacyjnoedukacyjne,
ulotki, broszury, na temat programu.
Katowicka, K r ó t k a , Kwiatowa, Ł ą c z n a , Malinowa, Miła, Nad
Bładnicą, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Pomowska, Po
rzeczkowa, Potokowa, R ó ż a n a , Skoczowska, Sportowa, Stel
lera, Szeroka, Sztwiertni, Uboczna, W ą s k a , Wiejska, Wik
linowa, Wiśniowa, W o d n a , Wspólna, Z a b y t k o w a , Zagajnik.

Dzielnicowy sierż. Bogdan Zachurzok
Ulice: Błaszczyka, Brody, Cholewy, Cieszyńska, Dąbrowskie
go, Dworcowa, Daszyńskiego, Grażyńskiego, Katowicka, Ko
munalna, Konopnickiej, Kościelna, Krzywa, Lipowczana, Ob
rzeźna, Ogrodowa, Piękna, Polna, Sikorskiego, Spółdzielcza,
Sportowa, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, Tartaczna, T r a u 
gutta, Wantuły, Wiosenna, Wybickiego.

Dzielnicowy post. Stanisław Mędrala
Ulice: Asnyka, Bażantów, Brody, D r o z d ó w , 9 Listopada,
Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza,
Kluczyków, Kochanowskiego, Lipowa, Mickiewicza, Miedzia
na, Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, P a r k o w a , Partyz
natów, Pasieczna, Reja, Skłodowskiej, Skowronków, Słonecz
na, Słowików, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Grażyńskiego,
3 M a j a , Wierzbowa, Zielona, Złota.

Dzielnicowy st. post. Mir osi a w Glona
Bażanowice, Puńców, Dzięgielów,

Dzielnicowy post. Mariusz Budziński —

Dzielnicowy post. Remigiusz Szlauer

Goleszów, Kozakowice G ó r n e , Kozakowice Dolne,

Ulice: Agrestowa, Bładnicka, Boczna, Chałupnicza, Choin
kowa, Cicha, D o b r a , Fabryczna, Folwarczna, Goleszowska,
Gospodarska, Graniczna, H a r b u t o w i c k a , Jasna, Jaśminowa,

Godziszów, Kisielów, Leszna G ó r n a , Cisownica.
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Dzielnicowy post. Bartłomiej Kłoda —

MAJSTER BIEDA

Fot. W. Suchta
Prawie w połowie wypełnił
się amfiteatr na koncercie Wol
nej Grupy Bukowina i Elżbiety
Adamiak. Był to podstawowy
punkt Festynu Międzyszkolne
go, imprezy organizowanej od
trzech lat w Ustroniu. Ideą jest
zarobinie pieniędzy dla ustroń
skich szkół podstawowych.
Stoiska na festynie organizują
same szkoły, one też zajmują
się rozprowadzaniem biletów
na koncert. Ile szkoła sprzeda,
tyle wpływa do jej kasy, gdyż
przyjazd występujących w am
fiteatrze finansuje firma Haro.
Już kilka dni wcześniej mło
dzież szkolna starała się sprze
dawać bilety znajomym, prze
chodniom na ulicach, a nawet
pukając do drzwi mieszkań
ców. Wydaje się jednak, że nie
wszystkie szkoły są w równej
mierze zainteresowane taką fo
rmą zdobywania dodatkowych
funduszy. Widoczni byli szcze
gólnie rodzice, nauczyciele
i uczniowie z SP2.
Przed dwoma laty, w pierw
szym tego typu występie, za
prezentował się publiczności
krakowski zespół Pod Budą.
Rok temu dla garstki widzów
śpiewała Wolna G r u p a Buko
wina. Lejący deszcz skutecznie
odstraszył ustroniaków
od
uczestnictwa
w
koncercie.

W tym roku, 15 czerwca, świe
ciło słońce, a w amfiteatrze
oklaskiwano Elżbietę Ada
miak i Wolną Grupę Bukowi
na. Ze sceny powiało atmo
sferą klubów studenckich lat
siedemdziesiątych. Na widow
ni, oprócz ustroniaków, zau
ważyliśmy sporą grupę przyje
zdnych, ludzi dla których wy
stęp tych właśnie wykonawców
jest wspomnieniem swej mło
dości. Część piosenek Bukowi
ny, takich jak Majster Bieda,
czy Wiosna na Ponidziu, śpie
wana była razem z publicznoś
cią. Również Elżbieta Ada
miak zaprzentowała swe stare
przeboje — Jesienną zadumę,
Stało się życie. Dla czterdzies
tolatków przeboje doskonale
znane, spodobały się będącej
w amfiteatrze młodzieży.
Międzyszkolny Festyn z ro
ku na rok się rozkręca. Należy
wierzyć, że w przyszłości wszy
stkie szkoły włączą się w or
ganizację tej imprezy, a rodzice
uczniów, mozolnie sprzedają
cych bilety, zjawią się tłumnie
w amfiteatrze. Wszak to nie
tylko obowiązek, ale też kon
cert, loteria fantowa, stoiska
poszczególnych szkół, przede
wszystkim zaś możliwość miłe
go spędzenia czerwcowego po
południa.

30 maja w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej" odbył się
wernisaż wystawy pod tytułem „Beskidy w twórczości rodzinnej", na
której prezentowane są prace Rudolfa Demla, Zygrydy DemelBąkosz
i Wincentego Bąkosza.
Rudolf Demel urodził się w 1906 roku w Klimkowicach koło Opawy.
W 1908 przeniósł się z rodziną do Cieszyna, a następnie do Ustronia.
Pochodził z rodziny, gdzie zawód lakiernikamalarza przechodzi z ojca
na syna. Rzemiosła uczył się u starszego brata Leonarda. W 1927 roku
nawiązał kontakt z artystą plastykiem — Ludwikiem Konarzewskim,

który stał się dla niego nie tylko pracodawcą, ale i nauczycielem. Rudolf
Demel wykonał polichromie kościołów w Niekłaniu, Odrowążu i Grale
wie oraz w wielu innych miejscowościach właśnie według projektu
Konarzewskiego. Kontakt z artystą wyzwolił w nim uzdolnienia
malarskie. Pierwszy obraz namalował w 1928 roku. W jego pracach
zachował się dawny urok gór i piękno niczym nieskażonej przyrody.
Swoją twórczością dokumentował przeobrażający się krajobraz beski
dzki, utrwalił kurne chaty, koszory z owcami, folusze, a nade wszystko
piękno natury: potoki, las, kwiaty, zasłużył swoimi obrazami na miano

Fot. W. Suchta
naturalisty. Wystawiał w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, Warszawie,
Bielsku, Cieszynie, Wiśle. Do 1986 roku prezentował swoje prace
w maleńkiej pracowni w WiśleDziechcince. Zmarł 27 czerwca 1994
roku.
W rodzinnym domu nieustannie w kręgu sztuki pozostawała córka
Rudolfa — Zygfryda. Zainteresowania artystyczne wykazywała od
najmłodszych lat i stale rozwija. Tworzy obrazy akwarelowe z natury,
lubi maiować kwiaty i potoki oraz alegorie. Uczestniczyła w wystawach
w Wiśle, Ustroniu, Toruniu, a także na Zaolziu.
Wincenty Bąkosz malarstwo olejne uprawia od 1959 roku. W jego
pracach dominuje pejzaż beskidzki, ale nie brak też portretów ludzi
z naszego regionu związanych ze sztuką. Jego twórczość malarska jest
rezulatatem talentu i konsekwentnej, wieloletniej pracy nad sobą.
W ostatnim okresie prace Wincentego Bąkosza wystawiane były
w Chełmku, Andrychowie, BielskuBiałej, Cieszynie, Katowicach,
Toruniu, Warszawie oraz na Zaolziu.
Zapytaliśmy artystów do kogo adresują swoje obrazy:
Wincenty Bąkosz — Głównie do osób, które chcą przypomnieć sobie
nieistniejące już miejsca, a najwięcej wspomnień obudzić mogą ojcowe
obrazy. Chcemy też naszą wystawą zaprezentować po raz kolejny
Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy".
Zygfryda DemelBąkosz — W sali Muzeum na Brzegach są idealne
warunki do organizowania wystaw. Zarówno przestrzeń, jak i światło
pozwalają na ciekawą prezentację prac. Żałujemy, że jest to mało
rozreklamowane miejsce.
Czy w obrazach Rudolfa Demla i państwa można znaleźć wspólne
akcenty?
Wincenty Bąkosz — Można powiedzieć, że tematyka jest podobna, ale

Fot. W. Suchta

poza tym prace się znacznie różnią, stworzone są inną techniką. Ojciec
malował bardziej naturalistycznie, rzeczy bezpośrednio widziane z plene
ru, małżonka lubi trochę fantazjować, a ja najbardziej lubię malować
portrety.
Wystawa potrwa do końca lipca, więc jest jeszcze czas, by obejrzeć
obrazy malującej rodziny. Niektóre z prac — wycenione przez Danutę
Białas — można również kupić.
(mn)
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Ogłoszenia drobne
Podciśnieniowe czyszczenie dywa
nów, tapicerki meblowej i samochodo
wej. Tel. 54—38—39 w godz. 7—9,
17—20.
Przyjmę do pracy na stałe elektryka
(najlepiej elektroinstalatora).
Tel.
543756. Dzwonić 1 lipca.
Zamienię samodzielny segment — 4,5
pokoi, co, telefon, garaż — Gliwi
ceWilcze Gardło na mieszkanie włas
nościowe 2—3 pokoje w Ustroniu lub
okolicy. Tel. 032 — 1706245 — wie
czorem.
Sprzedam malucha 1988, tel. 543188.

PIEmo
Tapety
natryskowe
ekspozycja
8 . 0 0
1 6 . 0 0
Ustroń ul. Daszyńskiego 26
RUCH I piętro, tel. 545010

Firma

LEGWAN  A
Henryk Cieślar,
U s t r o ń , ul. W a n t u l y 40,
tel. 541140
Usługi w zakresie:
— videorejestracja
— zdjęcia p l e n e r o w e
— profesjonalna obróbka
graficzna
Sprzedam giętarkę 1 m, punkto
warkę i stół blacharski. Cieszyn, tel.
521168.
Kozę i kózkę sprzedam. Tel. 542561,
542887.

zatrudni natychmiast:
— recepcjonistkę (wymagana
znajomość języków obcych
i obsługi komputera).
— kucharza z uprawnieniami
i praktyką.
Zgłoszenia osobiście w dyrekcji
hotelu: UstrońZawodzie, ul.
Sanatoryjna 32.

JAIMMAR
informuje, że
PROMOCYJNA
sprzedaż proszków do prania
t r w a wyłącznie do dnia 13 lipca
1996 r.
Dotyczy to również sklepu fir
mowego przy ul. A. Brody 33c na
os. Manhatan.

DYŻURY APTEK
Do 22 c z e r w c a — a p t e k a w Nierodzimiu.
22—29 c z e r w c a — a p t e k a na o s .
Przejęcie d y ż u r u n a s t ę p u j e o g o d z . 8.00.

_f

Tę kupę gruzu przy ul. 3 Maja pozostawiła po sobie Telekomunikacja
Polska SA.
Fot. W. Suchta

Wystawy:
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa,
ul. Hutnicza 3, tel. 542996
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczkowie — wy
stawa i sprzedaż prac ustrońskich twórców.
Wystawy czasowe:
— wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych: „Ustrońskie miesz
kania z okresu międzywojennego"
— „Suknia cieszyńska"
— Wystawa rysunków A. Mleczki
— Sport w Ustroniu (od 27.06.1996 r.)
Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00—16.00, soboty
9.00—13.00, niedziele 9.00—13.00

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 542996
— wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
— wystawa czasowa: „Beskidy w twórczości rodzinnej" — R. Demel,
Z. DemelBąkosz, W. Bąkosz.

Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach"
B. i K. Heczkowie, ul. J. Blaszczyka 19, tel. 541100

Imprezy kulturalne
27.06.1996 r.
czwartek
godz. 17.00
29.06.1996 r.
sobota
godz. 20.00

Wernisaż wystawy „SPORT W USTRONIU"
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa

Inauguracja sezonu „ARTYSTYCZNE LATO 1996"
„Noc w Wenecji" J. Straussa w wykonaniu Operetki
Śląskiej — Amfiteatr
Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Centralnej Informacji
i Recpcji, Rynek 7
30.06.1996 r. Festyn z okazji Inauguracji Lata Artystycznego
niedziela
Wystąpią: Kabaret, PZPiT „Śląsk" oraz o 16.00 k/basen
godz. 16.00 Koncert Estradowy Orkiestry „Pniówek" — przemarsz
do Amfiteatru

Imprezy sportowe
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29.06.1996 r. Grand Prix najmłodszych tenisistów do lat 16tu.
sobota
Korty w Parku Kościuszki
godz. 10.00
30.06.1996 r. 6. Marszobieg Dookoła Doliny Wisły
niedziela
3 x 77 km Dookoła Doliny Wisły
godz.
Ustroń — Czantoria — Stożek — Barania Góra — Sal
6.00—8.00 mopol — Orłowa — Równica — Ustroń
30.06.1996 r. Mistrzostwa Uzdrowiska Ustroń w Wyciskaniu Leżąc
niedziela
Hotel „Orlik"
godz. 10.00

Kino

15 czerwca na boisku szkolnym odbył się festyn SP1 zorganizowany
przez Radę Rodziców. Licznie przybyli uczniowie i rodzice mogli szukać
szczęścia w loterii, posilić się, potańczyć, a przede wszystkim dopin
gować starych mistrzów w meczu piłki ręcznej Orłów Kowalczyka
z aktualną reprezentacją szkoły. Wygrali reprezentanci SP1 sprzed lat
popisując się nienaganną techniką, celnością rzutów i dyscypliną
taktyczną
Fot. W. Suchta
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y y Z d v o j " — ul. Sanatoryjna 7 (baseny)
26—27.6. godz. 16.00 DR AK ULA — WAMPIRY BEZ ZĘBÓW
19 00 PESTKA
27.6. KINO NOCNE — 20.45 PODEJRZANI
28.6.4.7. godz. 16.00 CO SIĘ WYDARZYŁO W MEDISON...
19.00 KOSIARZ UMYSŁÓW II
4.7. KINO NOCNE — 22.00 KLATKA DLA PTAKÓW
UWAGA: Domy w c z a s o w e , h o t e l e i t p . — a f i s z e z p r o g r a m a 
mi imprez o d b i e r a ć m o ż n a bezpłatnie w CliR — Rynek 7.

PODZIĘKOWANIE
Już po raz czwarty Towarzystwo Opieki nad Niepełnospraw
nymu i Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Ustroniu zorganizowały
imprezę Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom. Ze sprzedaży
biletów, losów na loterii fantowej i kwiatowej, książek, lodów,
ciast, napojów itp. uzyskano łącznie ponad 4500 zł dochodu.
Całość zostanie przeznaczona na potrzeby dzieci niepełno
sprawnych z prowadzonego przez Towarzystwo Ośrodka Reha
bilitacyjnoWychowawczego w UstroniuNierodzimiu. Aktual
nie dzieci z tego ośrodka wyjechały na wakacje nad morze.
Uzyskanie takiego efektu nie byłoby możliwe bez pomocy:
Urzędu Miejskiego Wydziału Oświaty, Kultury i Rekreacji,
Agencji Artystycznej „ I M P R E A R S " pana Adama Nowaka,
Grupy Akrobatycznej pod kierownictwem Czesławy Chlebek,
Węglorz, Zespołu Optima z L O w Wiśle pod kier. Tomasza
Kamińskiego, Zespołu Ludowego z przedszkola na os. Man
hatan, Zespołu Regionalnego ze Szk. Podst. nr 1 pod kier.
Renaty Cieszewskiej, pań i panów z Towarzystwa Opieki nad
Niepełnosprawnymi: Anny HanusDyrda, Emilii Czembor,
Lidii Mieszek, Krystyny Firla, Heleny Szczepańskiej, Łucji
Hołuj, Krystyny Szymali, Heleny Odechnal, Barbary Szteler,
Bernadetty Błanik, Beaty Chromańskiej, Iwony Kukli, młodzie
ży ustrońskiej: M a r k a Chabrowskiego, Kasi Chabrowskiej,
Agnieszki Szymkiewicz, Moniki Szymkiewicz, Krzysztofa Wy
soty, Zbigniewa Gierczaka i Rafała Drukały, pana Antoniego
Dyrdy, pań Liany Broda, Henriety Mojeścik, Elżbiety Maślan
ka, Ewy Gruszczyk, Anny Gruszczyk — prowadzenie Kawiarni,
pani Grażyny Kubica Heller i Elżbiety Sikora — stoisko
z książkami oraz sponsorom: firmie Mokate, W W G Ustronian
ka, Uzdrowisku UstrońJastrzębie, Pizzerii Melissa, Fryzjerst
wo Damskie Urszuli Janoty, firmie Ustronex, BUT Ustronian
ka, Sanatorium Złocień, Motelowi Marabú, Firmie Kubala,
Zajazdowi Pod Groniami, Schronisku na Równicy, Barowi
Delicje, hurtowni Smakosz, Usługi InżynieryjnoProdukcyjne
A. Dyrda, P H U P Tiklakon, hotel Muflon, Fryzjerstwo Anny
Markuzel, apteka Pod N a j a d ą , Jadwidze i Janowi Korczom,
Helenie i Eugeniuszowi Odechnalom, firmie FP, firmie Anin,
firmie ProComp, Wytwórni Lodów WolaninKopel, Cepelii
Bogusławy Worek, P H U P Wyrobów Piekarniczych, kiosk
warzywny państwa Kaczmarek, Rozdzielnia Mięsa H. Kani,
Salon Mody ,,K" pani Winter, PH Savia, Olza SA, Standard
SC. Loterię kwiatową zawdzięczamy: kwiaciarniom Róża,
Azalia, Konwalia oraz RSP Jelenicy, firmie Halina, Szkółce
Krzewów Ozdobnych S. Puzonia, Szkółce Krzewów Ozdob
nych państwa Jakubowicz, sklepom Anieli Gluza, Galanterii
Skórzanej Fénix oraz Krystynie Firla.
Wszystkim wyżej wymienionym w imieniu dzieci niepełno
sprawnych z naszego Ośrodka serdecznie dziękujemy.
Prezes T O N N
Andrzej Georg

GAUDĘ FEST '96
W czwartek 4 lipca w amfiteatrze miejskim o godz. 18.00
rozpocznie się VII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej
Gaudę Fest. Tak jak w latach ubiegłych festiwal odbywać się
będzie w kilku punktach naszego miasta. W amfiteatrze po
dziwiać będziemy mogli gwiazdy tegorocznego festiwalu: Judy
Batley, Grażynę Łobaszewską, Krzysztofa Krawczyka i zespół
Tie Break. Oczywiście będą przesłuchania konkursowe, przewi
dziano też wspólne śpiewanie z Big Bandem. Filmy będziemy
mogli oglądać jedynie na Zawodziu w kinie Zdrój i sali Szpitala
Reumatologicznego. Przebojami zapewne będą filmy Zostawić
Las Vegas i Waleczne serce. D o Ustronia mają zawitać znani
aktorzy: Krzysztof Kolberger, z którym spotkanie w kinie Zdrój
odbędzie się po filmie Krzysztofa Zanussiego Cwał. W sali
konferencyjnej Szpitala Uzdrowiskowego odbędzie się projek
cja f i l m ó w video o r a z m o n o d r a m y ,

w których

wystąpią

Fot. W. Suchta

JEST JESZCZE TROCHĘ
WOLNYCH MIEJSC
Nie wszystkim spodobała się lokalizacja nowego kiosku na
przeciw Banku Śląskiego. Na pytanie czym się kierowano przy
podejmowaniu decyzji o takiej właśnie lokalizacji odpowiada
inspektor d/s architektury UM mgr inż. arch. Małgorzata
StawarzBudzyńska:
— Jak wszyscy wiemy Ustroń jest miejscowością uzdrowis
kową. Do tej pory wybudowano ogromne „sypialnie" dla paru
tysięcy osób bez koniecznej infrastruktury. Nie można Uczyć na
to, że turyści przyjeżdżający d o naszego miasta będą napawać
się tylko pięknymi widokami. Wiadomo, że muszą również coś
jeść i w atrakcyjny sposób spędzać czas. Nie chciałabym, aby
budująca się obwodnica sprawiła, że będą omijać nasze miasto.
Marzy mi się, żeby przy wyciągu na Czantorię powstało małe
centrum z funkcjonalną stacją benzynową łącznie z myjnią
samochodową i małą gastronomią, słoneczną kolejką typu
Wiegand, a na szczycie Czantorii, żeby można było zjeść lody na
tarasie pięknego schroniska. Przydałby się w Ustroniu kryty
basen z prawdziwego zdarzenia, ładne place zabaw dla dzieci,
jakaś przytulna winiarnia itd. Odetchnę, kiedy znikną ruiny
dawnej szkoły parafialnej przy kościele i powstanie w tym
miejscu ładny obiekt. Ustroń jest w dobrym położeniu, bo ma
jeszcze trochę wolnych miejsc do inwestowania. Problem w tym,
żeby pozyskać odpowiednich inwestorów i udzielić im wszelkiej
możliwej pomocy. Cieszę się, że wszystko się już dobrze układa
i Ustroń wzbogaci się o kryte korty, które będą niewątpliwą
atrakcją całoroczną.
Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem na dzień dzisiej
szy w/w problemów, jest lokalizacja ładnych estetycznych
kiosków na terenie miasta. Turyści będą zadowoleni, bo chociaż
częściowo będą zaspokojone ich potrzeby, zyska na tym miasto
(dzierżawa terenu) no i sami mieszkańcy (nowe miejsca pracy).
A lokalizacja kiosku z pamiątkami naprzeciwko Banku Śląs
kiego uważam, że jest trafiona. Miejsce to nie było wcześniej
zbyt ciekawe, a pamiątek z Ustronia też nie można było
specjalnie kupić. Mieszkam tutaj od niedawna, ale od dwudzies
tu lat przyjeżdżałam do Ustronia na soboty i niedziele i chyba
bardziej czuję potrzeby turystów, a przecież turystyka i przyjez
dni to przyszłość Ustronia.

K.

Kolberger i Irena Jun. Tradycyjnie na dziedzińcu kościoła Św. j
Klemensa prezentowane będą spektakle teatralne, zaś w koś !
ciele ewangelickoaugsburskim słuchać będziemy muzyki po
ważnj w wykonaniu chóru parafialnego z BrzozowicKamienia,
zespołu kameralnego Con Fuco z Pszczyny. Swe obrazy przed
stawią w sali wystawowej Z D K Kuźnik uczniowie Liceum Sztuk
Plastycznych w Bielsku Białej. VII Gaudę Fest zakończy się
w niedzielę 7 lipca wspólnym śpiewaniem w amfiteatrze.

F o t . W. S u c h t a
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Taki se bajani

Fot. W. Suchta

WALCZYLI O PUNKTY
Z cyklu G r a n d Prix Beskidy '96 odbył się IV Wyścig Górski
Jaworze '96. W profesjonalnie w y k o n a n y m informatorzefol
derze obok regulaminu zawodów, informacji promujących
miasto, ciekawych fotografii, organizatorzy napisali: „ G ó r s k a
turystyka rowerowa z r o k u na rok zyskuje coraz więcej zwo
lenników stając się jedną z nielicznych dyscyplin sportowych
i rekreacyjnych, którą m o ż n a uprawiać rodzinnie. Poznanie
nowych miejsc, podnoszenie sprawności fizycznej poprzez
aktywny wypoczynek, radość z pokonywanych trudności,
obcowanie z beskidzką przyrodą — to niewątpliwie najwięk
sze atuty tej imprezy, na którą serdecznie zapraszamy."
T a m gdzie prezentuje się sprawność fizyczną i kondycję
oczywiście nigdy nie b r a k u j e ustroniaków, którzy w Jaworzu
obok mieszkańców Wisły, BielskaBiałej, Sosnowca, Oświęci
mia, Jasienicy i innych miast naszego regionu skutecznie
walczyli o p u n k t y . Wśród młodzieży klas VII I VIII czwarty na
metę przybył Grzegorz Czyż, a zaraz po nim Wojciech Szpilak.
Łukasz Łużak zajął VIII miejsce, IX — Szymon Lagos. Na XI
pozycji dojechał Paweł Łagosz, a Artur Poppek zajął X V
miejsce. W kategorii j u n i o r ó w i juniorek (198078) III miejsoe
zajął Rafał Chojak, VIII — Adam Ozaist, XII — Grzegorz
Szczęśniak, X V — Piotr Glenc, a X X I — Łukasz Gadziacki.
Weteran młodszy — Adolf Gancarz przyjechał na IV miejscu,
a Tadeusz Spilok na V. Najlepszy wśród weteranów starszych
okazał się, trener ustrońskich rowerzystów górskich Henryk
Cieślar.
,
.
(mn)

Kino rozebrali, kopiom tam już pod nowóm budowę. Tak se
spómnym, wiela to już chałup w Ustroniu rozebrali abo wygoralo,
śladu ni ma. Zasioli trówniki, abo je co inkszego postawione, czy
chodnik łam idzie. Kole „Równicy" stola chalpa Goldfingera
po wojnie była tam księgarnia i sklep jarz ino wy. Zaroz kole
Goldfingera stola chalpa lod Holeksy, miała w zegrodzie studnie
ze żurawiym — zawsze mie ciekawiła ta studnia. Z drugi strony
„Równicy" była chalpa w kierej miyszkol szewiec
Kostuch.
Porozbiyrali ty chalpy żeby było lepi widać na ceste, jak teraz
wiyncyj aut po Ustroniu jeździ. Poniżyj kina stola tako drzewian
no kucza, miała tabliczkę „zabytek" — wygorała i to nie tak
downo. Dordówke rozebrali, stola kole poczty. Tak iść niżyj—na
prociw Windholca stoły bezmała trzi chalpy — rozebrane, zaś
niżyj, kole jesionu co na ceście stoji była chałpka Molinki. Wyżyj
w Ustroniu kole policyji też była tako drzewianno kucza, też sie
wypolila, ale to było isto ze trzicet, abo wiyncyj roków tymu.
Stojóm w tym miejscu piykne chalpy ceglane. Tak se spómnym, to
zaroz po wojnie gorała „Kuźnia", ludzie prawili, że to byl logiyń
podłożony, że zrobili to dywersanci. Jaki to było po prowdzie, to
nie wiym, ale pamiyntóm, że na Ustroń padła hruza. Co w Ustro
niu wygoralo, rozsypało sie, czy rozebrali, to już ni ma na rzeczy,
w to miejsce postawili moc nowych chałup, bloków. Sóm jednako
chalpy tak ostrupacóne,jak choćby ta lod Sików, lod Hórulajak
tego kiery nie poprawi, to sie rozsypie. Chocioż sie mi zdo, żech
widziała tam już nowe łokna wstawione. Ustroń sie zrobił ciasny
i ludny, że je aji biyda przyńś,jeszcze jak padze i je pełno wody na
ceście — człowiek se idzie i tu na roz mo pełno bryje na gymbie, na
mantlu, w botach. Tak mie pore razy dostało i nie jyny mie. Jeszcze
spómnym młyn. Stoji tako szkorupa za aptykóm, Młynówka żynie,
ale nie naganio żaryn. Żarna sie nie kryncóm, nie sypie się mąka.
Zawsze tam na placu stolo pore furmanek z lobilym, kury dziubaly
rozsypane ziorka. Teraz cichopusto. Gisernia przebudowno je na
szkołę, w parku postawili internat. Moc sie pozmiynialo. Czymu jo
tak zaczla spóminać, co sie rozsypało, co sie straciło w tym
Ustroniu, nie wiym. Może w tych pore słowach chciałach jeszcze
prziywołać tyn starucny Ustroń, teraz gwarny i ludny, ale mój
umiłowany Ustroń. Tak mi sie cisnóm słowa za Michalskóm:
... Moja złoto ziymeczko
ni powiedzieć mi tego co do Ciebie czujym
Jakoch Ci z serca rada i jak Cie miłujym...
Hanka lod Śliwków

POZIOMO: 1) napój z pianką 4) wynik dodawania 6)
przyprawa do mięs 8) owocnielot 9) zbiera się w ratuszu 10)
dziesięć dni 11) rodzaj zasłony 12) ozdoba choinkowa 13) popis
orkiestry 14) drzewo liściaste 15) trener zwierząt 16) idzie
w tłoki 17) kapuściana głowa 18) Kazimierz dla polonusów 19)
stolica Ghany 20) zadrapanie
PIONOWO: 1) osoba niepełnosprawna 2) licznik poboru
wody 3) część stopy 4) niedola, bieda 5) cyrkowa estrada 6)
spodnie pradziadka 7) instrument dęty, poprzednik oboju 11)
obszar, wydzielony teren 13) wygięty kij
Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań mija 12 lipca br.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 22
ZIELONE ŚWIĄTKI
Nagrodę 20 zł otrzymuje Magda Kamińska z Ustronia, ul. M. Reja 7.
Zapraszamy do redakcji.

GAZETA A
USTROŃSKA
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