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CZTERY ZASADY
Rozmowa z księdzem Januszem Sikorą,
prezesem Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
— 31 października obchodzić będziemy Święto Reformacji, skąd
ta data?
— Właśnie tego dnia 1517 roku Marcin Luter przybił na drzwiach
kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Chciał tym sprowo
kować dyskusję o aktualnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickie
go. Chodziło głównie o sprzedaż odpustów, która w tych czasach
bardzo się rozpowszechniła. Krytykował ten proceder uważając
za naganne kupczenie tym, co Boże. Nie było jego zamiarem roz
budzeniem buntu wśród prostych ludzi i zaostrzenie nastrojów
społecznych. Tezy kierował do hierarchii kościelnej, o czym świad
czy fakt, że były napisane po łacinie, a więc w języku dla większo
ści niezrozumiałym. Stało się inaczej niż planował. Tezy szybko
przetłumaczono, rozeszły się w Niemczech i dały początek refor
macji.
— Co święto oznacza dla przeciętnego człowieka?
— Jest to święto kościelne. W tym dniu odbywają się nabożeń
stwa w kościołach poświęcone temu co w reformacji najważniej
sze. Przypominamy sobie co reformacja wniosła do kościoła. Można
tu powiedzieć o czterech najważniejszych zasadach reformacji:
sola scriptura  tylko Pismo Święte jest podstawą wiary, solus
Christus  tylko Chrystus jest Zbawicielem, głową Kościoła chrze
ścijańskiego i jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi,
sola gratia i sola fide  zbawienie nie polega na zasłudze. Nie jest
tak, że musimy się Panu Bogu przypodobać, potem on nas osądzi
i stwierdzi, czy więcej było dobrego czy złego. Zbawienie zostało
zgotowane przez Boga. On posłał Jezusa Chrystusa na świat, któ
ry oddał swe życie w ofierze za każdego człowieka. Ten kto
w niego uwierzy otrzymuje zbawienie za darmo, z Łaski Bożej.
Natomiast moje uczynki nie są zasługą, ale wyrazem wdzięczno
ści, miłości do Boga. Właśnie ten Dzień Reformacji, który zapo
czątkował przemiany w myśleniu, obchodzimy odprawiając nabo
żeństwa i dziękując Bogu za to, co się stało.
— Trudno w tej chwili nie poruszyć kwestii wyboru osoby pre
miera i kwestii jego wyznania, która została bardzo nagłośniona
w mediach. Czy mógłby ksiądz ustosunkować się do niej?
— Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że rządzenie czymkol
wiek, państwem, województwem, miastem, powinno się odbywać
przez ludzi odpowiedzialnych, dla których najważniejsza jest tro
ska o to, co zostało im powierzone. W tym momencie, dla mnie
osobiście, wypowiadam się w swoim własnym imieniu, przynależ
ność wyznaniowa nie ma znaczenia. Najważniejsza jest odpowie
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W Święto Zmarłych zapalimy świeczki na grobach.
Fot. W. Suchta

POMNIK MAŁEGO JANKA
8 listopada odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pi
lota Dywizjonów Bombowych 303 i 301 Polskich Sił Powietrznych
RAF, instruktora ZHP, Chorążego Jana Cholewy. Rozpocznie się
0 13.30 zaciągnięciem Warty Honorowej przy Pomniku. O 14.00
u zbiegu ulic Daszyńskiego i Strażackiej, odegrany zostanie Hymn
Państwowy, przedstawiciele władz miejskich i organizacji komba
tanckich wygłoszą okolicznościowe przemówienia, a po nich wszy
scy zebrani wysłuchają Słowa Bożego i odmówią wspólną
modlitwę. Kolejne punkty programu uroczystości to apel pole
głych i zmarłych za Ojczyznę, salwy honorowe oraz złożenie kwia
tów przy Pomniku i na grobie J. Cholewy. O 15.00 orkiestra dęta
wraz z delegacjami i zaproszonymi gośćmi przemaszeruje do po
mnika przy ustrońskim Rynku. Z okazji Święta Niepodległości
1 rocznicy upamiętniającej dzień 9 listopada 1944 kiedy to rozstrze
lano 34. mieszkańców naszego miasta, złożone zostaną kwiaty.
O 16.00 w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa rozpocznie się wieczor
nica poświęcona pamięci Jana Cholewy, na którą złoży się koncert
Kameralnego Zespołu Wokalnego „Ustroń" i wspomnienia z ży
cia „Małego Janka". Będzie też można obejrzeć okolicznościową
wystawę.
(mn)

dzialność człowieka, który został wybrany czy nominowany do

pełnienia funkcji rządzącej. Jeżeli ja, jako ewangelik, w kraju zde
cydowanie katolickim, mam premiera, który jest ewangelikiem, to
jest to dla mnie z jednej strony powodem radości, z drugiej jednak
do troski o to, żeby mu się udało. Żeby nie zabrakło mu odpowie
dzialności, żeby potrafił się uwolnić od wszelkich pokus rozgry
wek prawicowo  lewicowych, żeby mógł według swojej najlep
szej woli i najlepszego uznania podejmować suwerenne decyzje
(cci na str. 2)

Złoty medalista olimpijski z Atlanty Robert Korzeniowski
uświetni swoją obecnością Bieg Legionów, który odbędzie się
8 listopada. Impreza rozpocznie się o godz. 10.30 na stadionie KS
Kuźnia Ustroń. Tam honorowym starterem biegu będzie właśnie
R. Korzeniowski, on też będzie wręczał nagrody. Wieczorem o godz.
19.00 odbędzie się spotkanie z mistrzem w budynku Chrześcijań
skiej Fundacji „Życie i Misja". Na str. 11 sylwetkę R. Korzeniow
skiego przybliża Tadeusz Dytko.

nie tylko środowiska ewangelickiego, ale w ogóle społeczności
całego Śląska Cieszyńskiego. Stało się inaczej. Jest to być może
oznaka braku konsolidacji w sprawach politycznych, ale tak jak
(cd. ze str. 1)
dla dobra naszego wspólnego kraju. To kryterium składam każde już powiedziałem, Kościół nie wypływał na wyborców i to na kogo
mu, kto piastuje stanowisko związane z władzą. Jest to służba dla głosowali jest ich indywidualna sprawą.
całego narodu i wiąże się z wielką odpowiedzialnością. W chrze — Powstała także opinia, że z obawy przed ultrakatolickim skrzy
ścijaństwie ten wątek jest obecny. W Listach Apostolskich napi dłem AWS, ewangelicy głosowali na SLD.
sano, że winniśmy się modlić o władzę, żeby tej władzy nie zabra — Mam mieszane uczucia, ale na pewno nie pokusiłbym się
kło mądrości i żeby z konfrontacji z pokusami, na jakie jest narażo 0 zdecydowane stwierdzenie, że tak było w każdym przypadku.
Porównanie wyników głosowania w Istebnej i Cieszynie, jakiego
na, wyszła zwycięsko.
— Istnieje ryzyko, że w przypadku niepowodzenia rządu Jerze dokonano w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, nie bardzo się sprawdza.
Proszę zauważyć, żc w Cieszynie ewangelicy stanowią 1/10 miesz
go Buzka, opinia publiczna skupi się na kwestii wyznania.
— Tak, to prawda. Gdy usłyszałem w „Wiadomościach" takie ofi kańców, na 40 tysięcy jest ich tylko 4 tysiące. Trudno przypusz
cjalne stwierdzenie, że nowy premier jest ewangelikiem, zastana czać, żeby ta mniejszość zaważyła na wynikach. Rozmawiam z wie
wiałem się, czy to jest w Polsce powszechna praktyka, by mówić, loma osobami i wiem, że opinie i tendencje są przeróżne. Tego
kto jakiego jest wyznania. Czy też był to taki incydent, bo wybór typu rozmowy powodują zazwyczaj rozbudzenie emocji i trudno
ewangelika na premiera to jakieś kuriozum. Zastanawiałem się, czy wtedy dojść do konsensusu. W Kościele nie o to chodzi, ważne
to naprawdę ma takie znaczenie. Jak już powiedziałem z jednej jest by ponadpartyjnie być razem, by podkreślić to co wspólne 
strony jest to zadowolenie, a z drugiej troska, żeby premier Buzek
naszą chrześcijańską wiarę. Poglądy polityczne są sprawą indy
stanął na wysokości zadania. W tej chwili nasz mały Kościół Ewan widualną.
gelicki i osoba premiera postawiona bardzo wysoko, zostały — Zatem pozostawiamy kwestie polityczne. Czy mógłby ksiądz
w jakiś sposób powiązane, przez upublicznienie pewnych faktów. przybliżyć działalność Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszy
nie, którego jest prezesem?
— Zacznę od początku. Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Lu
dowej zostało założone przez księdza Franciszka Michejdę pod
a*
koniec ubiegłego wieku i jak sama nazwa wskazuje miało na celu
szerzenie oświaty wśród ludu. Dla prostych ludzi, narażonych
wówczas na germanizację i czechizację, organizowano odczyty
1 wydawano książki, najczęściej o tematyce historycznej związanej
ze Śląskiem Cieszyńskim. Utrzymywano i promowano tendencje
propolskie. Towarzystwo miało swój dom przy ul. Sienkiewicza,
gdzie mieścił się internat dla młodzieży dojeżdżającej do szkół. Po
II wojnie światowej, kiedy zakazano działalności organizacjom nie
zależnym, Towarzystwo zmuszone było zawiesić swoją działalność;
a jego budynek przekazano Technikum Mechaniczno  Elektrycz
nemu. W 1992 roku reaktywowaliśmy Towarzystwo, odzyskali
śmy dom i uruchomiliśmy Liceum Ogólnokształcące. Nie mamy
żadnych oddziałów w Polsce, ale do Towarzystwa, którego ofi
cjalna nazwa brzmi Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie, może
należeć każdy człowiek wyznania ewangelickiego z kraju i zagrani
Ks. J. Sikora
Fot. W. Suchta cy. Główny cel Towarzystwa, jakim było założenie szkoły, został
Jak się uda to dobrze, a jak nie, to nie wiem czy winien będzie zrealizowany i teraz w oparciu ojej budynek organizujemy wykła
ewangelicki premier czy po prostu premier.
dy, dyskusje, odczyty, pogadanki, wystawy. Ostatnio dużym po
— Chciałbym wrócić jeszcze do wyborów parlamentarnych. Pro wodzeniem cieszyła się wystawa poświęcona Gimnazjum Ewan
testanci mają w sejmie 5 posłów, z tego regionu mogła być wybra gelickiemu, które otwarto na początku 18. wieku. Wśród ekspona
na jeszcze jedna osoba  pani Emilia Czembor. Czy środowisko tów znalazły się, między innymi, pochodzące z tamtego okresu
ewangelickie naszego regionu nie powinno się skonsolidować, zeszyty i dzienniki przechowywane w naszym archiwum. To są
by mieć jeszcze jednego przedstawiciela w parlamencie?
działania oświatowe. Oprócz tego raz w miesiącu dyżuruje pani
— To, że pani Czembor startowała z listy Unii Wolności nie było prawnik, która bezpłatnie udziela porad. Również raz w miesiącu
inicjatywą podjętą przez gremia kościelne, nie była to nominacja spotykają się nasze panie i zajmują robótkami ręcznymi. Dbamy
Kościoła. Pani pastorowa została zauważona przez władze Unii też o tężyznę fizyczną w ramach sekcji sportowej. Jako Towarzy
i wybrana do kandydowania. To nas bardzo cieszy i bardzo byli stwo Ewangelickie jesteśmy członkami Międzynarodowego Związ
byśmy zadowoleni, gdyby się dostała do Sejmu. Nie robiliśmy ku Ewangelickich Wychowawców. W tym roku zostaliśmy wyróż
jednak żadnej agitacji i startowała w wyborach na takich samych
nieni i pod koniec września, na konferencji zorganizowanej przez
zasadach jak wszyscy inni kandydaci naszego regionu. Chcieli związek, występowaliśmy w roli gospodarza.
byśmy, żeby pani Czembor znalazła się na Wiejskiej, bo to zawsze — Dziękuję za rozmowę.
jest nasz człowiek, jak to się mówi „stela", który rozumie potrzeby
Rozmawiała: Monika Niemiec
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Korzenie cieszyńskiej Filii Uni
wersytetu Śląskiego sięgają
1971 r., kiedy to uruchomiono
Wyższe Studium Nauczyciel
skie. Popularny SNy zostały
zlikwidowane już w dwa lata
później, a cieszyńska placówka
stała się filią katowickiego uni
wersytetu.
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Ośrodek Sportowy „ S t a r t "
w Wiśle słynie nie tylko z do
brej bazy sportowej, lecz także
z wyśmienitej kuchni. Menu
chwalązarówno sportowcy, jak
i wczasowicze, którzy czasami
„załapują" się na nieliczne wol
ne miejsca latem i zimą.
*
*
*
Od 1979 r., działa klub osiedlo
wy „Za Wisłą" w Skoczowie.
Pod klubowym patronatem wy
stępują zespoły dziecięce i folk
lorystyczne, kabaret i grupa
gimnastyczno  taneczna.

Niezbyt głośno mówi się o nar
komanii wśród młodzieży cie
szyńskiego regionu. Tymcza
sem problem istnieje i rozszerza
się. W niektórych szkołach
„urzędują" tzw. dilerzy rozpro
wadzający różne prochy, naj
częściej jest to amfetamina.
*
*
*
Wisła współpracuje z Bełchato
wem. Kontakty nasiliły się
w tym roku. W „perle Beski
dów" urządzono dni partner
skiego miasta, by zaprezento
wać mieszkańcom zespoły arty

styczne i dokonania Bełchato
wa. Ustalono plan dalszej
współpracy, który przewiduje
m.in. wymianę zespołów arty
stycznych i sportowych.
*
*
*
Odżyły  jak to zwykle jesienią
cieszyńskie targowiska. Od
początku października granicę
przekracza w każdą środę i so
botę kilkadziesiąt tysięcy Cze
chów oraz Słowaków. Kupują
różne towary, które dla nich sa
tańsze i atrakcyjniejsze.
(nik)

Od 13  16 października gościł w Ustroniu Gunter Enncrs, burmistrz
Rche  małej miejscowości w Westerwaldzie w Niemczech. Niemiecki
gość wraz z t o w a r z y s z ą c y m i mu osobami przyjechał z transportem
lekarstw, którymi obdzielił parafią ewangelicko  augsburską w Wiśle
Malince oraz Dom Pomocy Społecznej „EbenEzer" w Dzięgielowie.
Szczególną radość sprawił mieszkającej tam ustroniaczce Helenie Bia
łoń, długoletniej pracownicy PSS Społem i członkini Kameralnego Ze
społu Wokalnego „Ustroń". Członkowie tego znanego zespołu wokalnego
spotkali się ze swoim przyjacielem z Rehe w pięknym gościnnym lokalu
na Zawodzili „U Marusia". W czasie spotkania została omówiona kolej
na wizyta ustrońskich wokalistów w Westerwaldzie. G. Enners i inni
niemieccy goście byli również podejmowani przez ustrońskie rodziny
w ramach towarzyskiego rewanżu za gościnny pobyt w Rehe w sierpniu
tego roku.

O

Taki tłok panuje jesienią na peronie dworca Ustroń Zdrój przed przy
jazdem pociągu do Katowic. Choć miasto w y d a j e się być puste po sezo
nie, nie brak odwiedzających Beskidy jesienią. Wycieczki i pojedynczych
turystów spotkać można na górskich szlakach. W weekendy na Równi
cy tłok jak na głównej ulicy w pełni sezonu.
Fot. W. Suchta

O
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Szósty ustroniak zdobył najwyższą górę świata w cyklu marszobie
gów „Zdobyć Mount Everest". Jest nim dwudziestoletni Józef Pilch
z Ustronia Zawodzia, któiy po dwóch latach biegania zaliczył 8848 m
przewyższenia. Stało to się 19 października podczas marszobiegu na
Skrzyczne.
Ci, którzy od nas odeszli:
Ludwik Stec, lat 81, ul. Bernadka 44

USTROŃ W GRAFICE
BOGUSŁAWA HECZKO

Widok z Wyrchowiny na centrum Ustronia z okresu międzywo
jennego. Po lewej stronie w głębi widoczny kościół katolicki.

16.10.97 r.
O godz. 12.15 na ul. Wiślańskiej
kierujący oplem vectrąmieszka
niec Zduńskiej Woli wypadł
z zakrętu i uderzył w słup sy
gnalizacyjny. Sprawcę kolizji
ukarano mandatem w wysoko
ści 50 zł, ponadto zobowiązano
go do zapłacenia szkód na rzecz
PKP.
16.10.97 r.
O godz. 23.45 na ul. Cieszyń
skiej zatrzymano znajdującego
się w stanie nietrzeźwym miesz
kańca Hażlacha kierującego fia
tem 126p. Wynik badania alko
metrem  2,46 prom.
17.10.97 r.
O godz. 10.45 na skrzyżowaniu
ulic Katowickiej z Cieszyńską
mieszkaniec Rydułtów wymusił
pierwszeństwo przejazdu i do
prowadził do kolizji z mieszkań
cem Cisownicy jadącym fordem
escortem. Sprawcę kolizji uka
rano mandatem w wysokości
100 zł.
17.10.97 r.
0 godz. 16.40 zgłoszono kra
dzież w pokoju hotelowym.
Dwóm wczasowiczkom skra
dziono portfele z dokumentami
1 pieniędzmi. Straty oszacowa
no na około 180 zł.
18.10.97 r.
O godz. 15.00 na skrzyżowaniu
ulic 3 Maja, Słonecznej i Gał
czyńskiego doszło do kolizji
drogowej. Kierująca fiatem
126p, mieszkanka Ustronia wy
musiła pierwszeństwo przejaz
du i zderzyła się z drugim „Ma
luchem". Sprawczynię kolizji
ukarano mandatem w wysoko
ści 400 zł.
18.10.97 r.
Około godz. 16.00 w jednym
z domów na terenie naszego

16.10. — Kontrola stanu tech
nicznego znaków drogowych
i tablic reklamowych w centrum
miasta. Nie stwierdzono uszko
dzeń.
— Kontrola porządkowa na os.
Centrum oraz Cieszyńskim ze
szczególnym uwzględnieniem
miejsc składowania odpadów.
Na osiedlach panował porządek.
17.10. — W trakcie kontroli tar
gowiska obywatelowi Rumunii
nałożono mandat za brak zezwo
leń na handel i nakazano opusz
czenie targowiska.
18.10. — Funkcjonariusze SM
zabezpieczyli miejsce kolizji
dwóch „maluchów", która miała
miejsce na ul. 3 Maja i kierowali
ruchem do czasu przybycia po
licji.

miasia uosziu uu wyuu^iiu wę
glowego pieca centralnego
ogrzewania. Ofiar w ludziach nie
było. Uszkodzeniu uległ piec
i ściana w kotłowni.
18.10.97 r.
O godz. 16.00 na Rynku pod
czas jazdy nagle zapalił się sil
nik w 16letnim BMW. Prawdo
podobną przyczyną pożaru
było zwarcie w instalacji elek
trycznej.
19.10.97 r.
0 godz. 4.00 na Gojach umun
durowany patrol policji usiło
wał zatrzymać do kontroli kie
rowcę Audi, ten jednak nie za
reagował na sygnały policjan
tów. Podjęto pościg i po kilku
nastu kilometrach zatrzymano
niesfornego kierowcę. Był nim
mieszkaniec Skoczowa, który
z żaden sposób nie potrafił wy
tłumaczyć dlaczego nie zatrzy
mał się do kontroli. Co ciekawe,
był trzeźwy.
18/19.10.97 r.
W nocy włamano się do fiata
126p, zaparkowanego na os.
Manhatan. Skradziono tablicę
rozdzielczą, lusterko boczne
1 zagłówki. Straty oszacowano
na około 300 zł.
18/19.10.97 r.
W nocy wybito szybę w przed
nich bocznych drzwiach samo
chodu hunday pony. Straty
oszacowano na około 240 zł.
18/19.10.97 r.
Dokonano włamania do baru
„Plaża". Sprawcy po wycięciu
części kraty zabezpieczającej
okno skradli kuchenkę mikrofa
lową i wieżę Panasonic. Łączną
sumę strat około 2100 zł.
19.10.97 r.
O godz. 20.00 zgłoszono kra
dzież w jednym z pokoi hotelo
wych. Łupem padła torebka
z pieniędzmi i dokumentami.
Straty300 zł.
(MP)
19.10. — Kontrolowano tereny
zielone, szczególnie Dobkę. Na
łożono 3 mandaty na łączną
sumę 50 zł na grzybiarzy, którzy
parkowali w lesie.
20.10. — Kontrola znaków dro
gowych i tablic reklamowych
w Polanie i na Jaszowcu. Kilka
powyginanych lub przekręco
nych znaków naprawiono na miej
scu, jeden, całkowicie wyrwany
przewieziono na komendę.
21.10. — I n t e r w e n i o w a n o
w Polanie, gdzie kierowca fiata
126p wjechał do rowu uszkadza
jąc przy okazji znak drogowy.
Otrzymał wezwanie na komendę

i będzie zmuszony pokryć kosz
ty związane z naprawą znaku.
22.10. — Kontrolowano stan
techniczny znaków drogowych
i tablic reklamowych na terenie
Lipowca i w Hermanicach. Nie
stwierdzono uszkodzeń,
(mn)
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Wyborcza

I ot. W. Suchta

WYBORY W PKPS
15 października o godz. 10.00 rozpoczęło się w Klubie Seniora
zebranie sprawozdawczo  wyborcze członków Zar/ądii Miehkie
go Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ustroniu Pr/ybyli
zaproszeni goście: prezes Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Biel
sku  Białej Ludwik Kubica, burmistrz Kazimierz Hanus, prezes
Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie  Adam Heczko, dyrektor Szkoły Podsta
wowej nr 2 Zbigniew Gruszczyk.
Ustępujący prezes ZM PKPS w Ustroniu Stanisław Głowacki
serdecznie przywitał zaproszonych gości, członków PKPS i zapro
ponował na przewodniczącą zebrania Wandę Raszyk, która pro
pozycję przyjęła i zapoznała wszystkich z porządkiem obrad.
Sekretarzem zebrania została Janina Paździora. Stanisław Gło
wacki odczytał sprawozdanie ZM PKPS za okres od 25 lutego
1992 roku do 15 października 1997 roku, a następnie Agnieszka
TVojok odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKPS. W dys
kusji głos zabrał także K. Hanus, który bardzo dobrze ocenił pracę
ZM PKPS. Podkreślił zasługi, owocną współpracę z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także wkład w uruchomienie
Miejskiego Domu Spokojnej Starości, działalność na rzecz potrze
bujących dzieci i osób starszych i prowadzenie ustrońskiego Klu
bu Seniora. Prezes ZM PKPS L. Kubica wręczył S. Głowackiemu
kwiaty i dyplom uznania za wkład pracy społecznej w realizację
zadań statutowych stowarzyszenia.
Na środowym zebraniu wybrano nowe władze PKPS. Prezesem
został Adam Heczko, skarbnikiem Eugenia Maciejczyk, sekreta
rzem Janina Paździora. Jako członek do zarządu weszła Anna Cie
ślar kierownik Klubu Seniora, a pracę Komisji Rewizyjnej
poprowadzi Anna Mikesz. Delegatami na Zjazd Wojewódzki PKPS
zostali Eugenia Maciejczyk i Adam Heczko.
Stanisław Głowacki

Fot. W. Suchta
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arytmetyka

Trudno polemizować z socjologiem o wynikach wyborów, któ
ry wie jak interpretować to „najprecyzyjniejsze narzędzie pozna
nia opinii ludzi". Wie także, że interpretację tych rezultatów, jak
uczy socjologia nie zawsze muszą być takie same, bo to jest praw
da.
Jest też prawdą, że moja ocena i Lesława Werpachowskiego
jest subiektywna i różna. A wynika to z zastosowanej przez
L. Werpachowskiego metody „nieuprawnionego porównania".
Kiedy bowiem mówi o ugrupowaniu lewicy podaje wynik uzyska
ny w wyborach przez SLD  32%. A co z Unią Pracy, która jako
czwarta w kolejności partia, na jedenaście w Ustroniu, uzyskała
3,7% głosów. A jest to partia posierpniowa i socjalistyczna.
Z kolei sumuje wyniki tylko trzech partii posierpniowych czyli
AWS, UW i ROP  z którymi jakoś nie po drodze UW jak
i AWS uzyskuje wynik 51,7%, i wyciąga stąd oczywisty wniosek,
że to centroprawica cieszy się w Ustroniu większą popularnością
niż lewica.
Bo jeżeli wprowadza się inny podział partii i nowe pojęcie „cen
troprawica" to nie wolno przemilczeć, że może być także „centrole
wica". I gdybym zsumował według zasady, że to „zwycięzca bierze
wszystko" mamy wynik 63,4% (SLD, UW, UP), z czego oczywisty
wniosek, że w Ustroniu „centrolewica" cieszy się znacznie więk
szą popularnością niż prawica. Jest to też nieuprawniona kombi
nacja, możliwa choć mało prawdopodobna.
Dlatego wyjaśniam, że niczego nie chciałem i nie chcę sugero
wać, odniosłem się tylko do wyników uzyskanych w Ustroniu
przez SLD, UW, PSL. Zgadzam się z L. Werpachowskim, że wynik
UW lepszy o 1,12% to nie jest znaczący wzrost liczby głosów, ale
tu zdradziłem się na jaką partię głosowałem.
Jeszcze tylko wyjaśnienie dlaczego polemizuję z L. Werpachow
skim  z przekory bo jestem Koziorożec. I wreszcie duże brawa dla
red. Wojsława Suchty za zdjęcie pod artykułem „lewica czy prawi
ca?". Napis Janusz Okrzesik nasz senator (UW), na plakacie ze
zdjęciem Antoniego Kobielusza (SLD) obok Piasecki  Cyrk!
A wynik: Antoni Kobielusz uzyskał w Ustroniu najwięcej głosów
do Sejmu, Janusz Okrzesik uzyskał najwięcej głosów do Senatu.
I jak tu zgadnąć, lewica, czy prawica?, może centrum? Nie 
jednak lewica!
Kazimierz Hanus

GROŹNA
W trakcie ostatnich badań
ambulansowych wykryto nowe
przypadki zachorowania na
gruźlicę, a także choroby nowo
tworowe i choroby serca. Nie
stety nie wszyscy, którzy we
zwani zostali do Poradni Cho
rób Płuc i Gruźlicy w Ustroniu,
zostaną przyjęci. Przypomnijmy,
że jej rejon sięga od krańców
Wisły: Jaworzynka, Koniaków
itd., po granice gminy Skoczów,
Górki, Brenna. Działająca od
ponad 20 lat lampa rentgenow
ska odmówiła posłuszeństwa.
Bez niej byt poradni oraz lecze
nie gruźlicy na naszym terenie
jest niemożliwe. Doktor Madej
ska mówi, że jeśli wezwana oso
ba, często starsza, schorowana
lub niefrasobliwa, odpowie raz
na wezwanie, przejedzie kilka
dziesiąt kilometrów i zostanie
odesłana z kwitkiem, to jest bar

dzo możliwe, że po raz drugi nie
podejmie tego trudu. Zagrozi
w ten sposób nie tylko swoje
mu zdrowiu, może nawet życiu,
ale także członków rodziny, są
siadów, znajomych. Sytuacja
w poradni jest dramatyczna. —
Tu nie chodzi o nas, ale o ludzi
— wyjaśnia łamiącym się gło
sem doktor Madejska. — Gruź
lica oraz nowotwór w stanie na
dającym się do wyleczeni, moż
na wykryć tylko przy pomocy
rentgena. Jedynym sposobem
zebrania pieniędzy jest gorący
apel do sponsorów i ludzi do
brej woli o wsparcie finansowe.
Koszt lampy wynosi około 7.500
zł. Wicedyrektor cieszyńskiego
ZOZu Danuta BłahutZaleska
obiecała dofinansowanie, jeśli
społeczeństwo zbierze połowę.
Prosimy o pomoc.
(mn)

16 października Towarzystwo Miłośników Wisły zorganizowa
ło spotkanie z językoznawcą doc. dr hab. Haliną Horodyską pra
cującą w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która wygłosiła
referat pt. „Dwa słowniki gwarowe Śląska Cieszyńskiego  znacze
nie, wartości, porównania. Historia rękopisu słownika Andrzeja
Cinciały z XIX w.". W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Wisły
zaproszeni goście z Ustronia, członkowie Towarzystwa Miłośni
ków Ustronia z prezesem Stanisławem Niemczykiem, a także auto
rzy słownika gwary cieszyńskiej  dr Jadwiga Wronicz z Krakowa,
mgr Jan Krop z Wisły, mgr Józef Twardzik z Ustronia oraz członko
wie rodziny nie żyjącego już Józefa Pilcha.
H. Horodyską dokonała językoznawczej oceny „Słownika gwa
rowego Ziemi Cieszyńskiej" podkreślając jego wszelakie walory
na tle dorobku językoznawczego. W żywej, merytorycznej, a cza
sem emocjonalnej dyskusji przedstawiono stanowiska mieszkań
ców Ustronia i Wisły w sprawie planowanej przez PAN konferen
cji naukowej w Warszawie i sesji wyjazdowej poza stolicą. Dysku
tanci zdecydowanie opowiedzieli się za organizacją takiej konfe
rencji na terenie Śląska, np. na Uniwersytecie Śląskim w Katowi
cach bądź w jego filii w Cieszynie, co wzbogaciłoby obrady licz
nymi merytorycznie uzasadnionymi uwagami mieszkańców Ślą
ska, zwłaszcza Cieszyńskiego a także Zaolzia, gdzie gwara jest
ciągle żywa.
(sn)

Fot. M. Dubiel

TANECZNE LAURY
Po intensywnym treningu
na zgrupowaniach w Skoczo
wie i w Nydku w Czechach, któ
re odbyło się w okresie waka
cyjnym, ponownie wystartowa
ły na turniejach ustrońskie
pary, na co dzień tańczące
w Klubie Tańca towarzyskiego
„Dance Step" w Skoczowie.
4 października Ewa Dubiel
i Adrian Makuc wystąpili na tur
nieju klasyfikacyjnym w Krako
wie i zdobyli klasę „D"  najwyż
szą w ich kategorii wiekowej. 18
października na turniej o „Puchar
Burmistrza Miasta Karwina"
w Czechach pojechały trzy na
sze pary. Barbara Kropka i Ja
rosław Paszek startowali w ka
tegorii wiekowej powyżej 15 lat.
W tańcach standardowych
uplasowali się na trzeciej pozy
cji, a w latynoamerykańskich

doszli do półfinału. Ponadto
Dorota Rożnowicz i Wojciech
Próchniak zajęli szóste miejsce
w tańcach standardowych. Naj
większą niespodziankę sprawiła
nam jednak najmłodsza para star
tująca w kategorii 1011 lat. Ewa
Dubiel i Adrian Makuc w pięk
nym stylu wywalczyli pierwsze
miejsce.
Przy okazji, Klub Tańca To
warzyskiego „Dance Step" pra
gnie zaprosić wszystkie dzieci
z terenu Ustronia i okolic pra
gnące posiąść tajniki tańca to
warzyskiego na treningi odby
wające się w Domu Kultury
„Odlewnik" w Skoczowie. Bliż
szych informacji można zasię
gnąć pod numerami telefonicz
nymi 542315 w Ustroniu lub
532533 w Skoczowie w godzi
nach wieczornych.

A. Sikora zdobywa bramkę.

Fot. W. Suchta

NIEUDANE PUŁAPKI
Kuźnia Ustroń — Babia Góra Sucha Beskidzka 2:0 (1:0)
Już drugi mecz z rzędu wy
grywają piłkarze ustrońskiej
Kuźni. Tym razem bez więk
szych problemów pokonali na
własnym boisku jedenastkę
z Suchej. Mecz rozgrywano
przy temperaturze 1°C i przeni
kliwym wietrze. Przez prawie
cały czas prószył śnieg. Pierw
szą połowę rozpoczęto jednak
w słońcu, które świeciło tylko
15 minut. Od pierwszych minut
spotkania piłkarze Kuźni ruszyli
do ataku. Ładnym strzałem
z rzutu wolnego popisuje się
Paweł Krupa. Bramkarz piłkę
piąstkuje z najwyższym trudem.
Po kilkunastu minutach Adrian
Sikora po rajdzie lewą stroną
strzela w słupek. Kilkakrotnie
obrońcy Babiej Góry robili krok
do przodu zostawiając napast
ników Kuźni na spalonym.
W 41 minucie próba kolejnej pu
łapki nie udała się i na linii pola
karnego zostaje „bez opieki"
Szymon Pietrzyk, który wi
dząc, że bramkarz wyszedł kilka
metrów na przedpole, umiejęt
nie lobuje nad nim i jest 1:0 dla
Kuźni. Druga połowa rozpoczy
na się atakami Babiej Góry. Kuź
nia k o n t r a t a k u j e , j e d n a k
napastnicy zbyt łatwo dają się
„łapać" na spalonym. W 58 mi
nucie obrońcy z Suchej robią
krok do przodu o sekundę za
późno i w sytuacji sam na sam
zostaje A. Sikora, który bez tru
du mija bramkarza i zdobywa
drugiego gola dla Kuźni. Jesz
cze kilka razy Kuźnia mogła
podwyższyć wynik spotkania.
Niestety zabrakło szczęścia,
a w niektórych przypadkach
dobrego wykończenia akcji.
Mimo to trzeba stwierdzić, że
piłkarze Kuźni stanowili w tym
meczu o wiele bardziej zgrany
zespół niż na początku rundy.

Sporo grano skrzydłami, kilka
akcji mogło się na prawdę po
dobać.
Spotkanie bardzo dobrze
prowadził sędzia Roman Klasa.
W porę interweniował, a gdy
zawodnicy stawali się zbyt ner
wowi potrafił ich skutecznie
uspokoić. W drużynie Kuźni
zadebiutował pozyskany z Be
skidu Skoczów Jerzy Trubuś.
Wyraźnie zadowolony trener
Kuźni Tadeusz Cholewa powie
dział nam:
— Musimy wygrywać mecze za
wszelką cenę. Jest to obecnie
dla nas jedyny ratunek. Muszę
powiedzieć, że chłopcy zagrali
ambitnie, z wolą walki i zreali
zowali założenia taktyczne.
Obecnie w drużynie jest wielu
zawodników, jest w czym wy
bierać. Polepszyła się też obec
ność na treningach. Jest lepiej
a najważniejsze, że drużyna
uwierzyła w siebie.
Kuźnia wystąpiła w składzie:
T. Pilch, T. Słonina, P. Popław
ski, M. Adamus, J. Trybuś,
P. Olszak, W. Krupa, P. Krupa,
J. Szalbot — kapitan, A. Sikora,
S. Pietrzyk (od 80 min. M. Sza
tanik)
1. Śrubiarnia
2. Stanisław
3. Strumień
4. Wieprz
5. Kęty
6. Chybie
7. Zembrzyce
8. Komorowice
9. Pisarzowice
10. Koszarawa
11. Sucha B.
12. Wadowice
13. Nowa Wieś
14. Milówka
15. Kuźnia
16. Andrychów

30
26
26
26
24
23
23
22
20
20
15
15
14
12
11
5

3420
4026
2011
2922
3427
2312
2620
2820
1515
1617
1523
1423
1931
1331
2130
1228
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W nawiązaniu do Pańskiego sprawozdania ze spotkania Burmi
strza i radnych z centrum z Zarządem Osiedla Centrum, opubli
kowanego w GU39/97p.t. „FUNKCJA POMOCNICZA " wnosimy
sprzeciw do stwierdzenia w nim, że „Nie wszystkie pisma prze
wodniczącej  Pani Lesławy Pioskowik  znane były pozostałym
członkom Zarządu RO ".
Powyższe stanowisko reprezentowane było na spotkaniu tylko
przez Pana Ryszarda Madusioka, który z własnej winy był nie
obecny na kilku zebraniach Zarządu.
Popieramy również zarzut Pani L. Pioskowik, że Gazeta Ustroń
ska złamała prawo prasowe, nie drukując jej sprostowań do
wypowiedzi Burmistrza w Gazecie nr 29/97 pod tytułem „AD
VOCEM PANU B URMISTRZO WI".
Prosimy o opublikowanie tego pisma w GU,jako naszego spro
stowania do notatki p.t. „FUNKCJA POMOCNICZA ".
Członkowie Zarządu Osiedla Centrum.
Elżbieta Sikora, Tadeusz Micuń,
Bronisław Kugłer, Janusz Bubik,
Aniela Gluza, Danuta O grodzka.
^
^
^
AD VOCEM PANU BURMISTRZOWI
W imieniu mieszkańców ul. Jelenica dziękują Burmistrzowi Mia
sta Ustronia Panu Kazimierzowi Hanusowi za bardzo szybkie,
tym razem, zajęcie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa i uciąż
liwości na ulicy Jelenica w związku z działalnością WWG „ Ustro
nianka" (vide GU nr 29/97  „Poprawka
Poprawki").
Ponieważ w wypowiedzi Burmistrza dopatrzyłam się wielu istot
nych przeinaczeń faktów, a jestem w posiadaniu
dokumentów,
które potrafią to udowodnić pozwolę sobie pokrótce sprosto
wać tylko niektóre z nich.
Ad ochrony interesów osób trzecich z ul. Jelenica.
Z przykrością muszę stwierdzić, że Pan Burmistrz nie wie lub
świadomie wprowadza w błąd mieszkańców, na czym polega
ochrona interesów osób trzecich przy wydawaniu decyzji o wa
runkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Ochrona interesów osób trzecich, według komentarza do Usta
wy o zagospodarowaniu przestrzennym (W. Radecki i inni. Usta
wa o zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Wrocław
1995 r.), cytat: „ W decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda
rowania terenu wójt (burmistrz, prezydent) wskazuje zgodnie
z art. 42 ust. 1 pkt. 5 wymagania dotyczące ochrony interesów
osób trzecich. Ten zapis ustawy ma na celu zabezpieczenie praw
wszystkich stron w sprawie i jest dowodem na znaczenie, jakie
temu zagadnieniu nadal ustawodawca. Ochrona interesów osób
trzecich jest bowiem niezależnie od wymogu
sformułowanego
pkt. 5, zapewniona poprzez określenie w decyzji warunków
wynikających z ustaleń planu miejscowego (art. 42 ust. 1 pkt. 8)
oraz warunków wynikających z przepisów szczególnych (art. 42
ust. 1 pkt. 3), a ponadto poprzez obowiązek doręczenia decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego
wszystkim zainteresowanym stronom, które mają prawo odwo
łania się od tej decyzji" (koniec cytatu). Sposób doręczenia
pism jest określony w art. 39 KPA.
Ponieważ Burmistrz Miasta Ustronia, wydając decyzję TI/NB/
7352/16/93 w 1993 r. dla WWG „ USTRONI ANKA " nie powia
domił o niej nikogo z mieszkańców ul. Jelenica, zatem nie za
dbał w ogóle o interes osób trzecich w tej sprawie. Co więcej,
mieszkańcy ul. Jelenica nie mogą uzyskać powyższej decyzji
w Urzędzie Miasta od wielu miesięcy. Burmistrz zatem zadbał na
pewno tylko o interesy osób pierwszych i drugich w tej sprawie.
Mogę tu jedynie stwierdzić, że to co pisze, wypowiada i czyni
Pan Burmistrz, w sprawie ochrony interesów osób trzecich z ul.
Jelenica, jest typowym manipulowaniem prawem w dawnym sty
lu.
Ad przeprowadzania badań na ul. Jelenica.
Urząd Wojewódzki w Bielsku Białej zainteresował się bezpie
czeństwem i uciążliwościami na ul. Jelenica dopiero po skardze
mieszkańców, złożony w maju 1995 r.  dwa lata po wydaniu
decyzji przez Burmistrza Ustronia. I dopiero na rozprawie admi
nistracyjnej w dniu 27.06.1995 r. właściciel „ Ustronianki" zo
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stał zmuszony, już postfactum, do wykonania badań  a nie wstęp
nej uciążliwości Zakładu, które jako nieprawidłowo
wykonane
są niewiarygodne dla mieszkańców. W tej kwestii właśnie nie
ustający postulat mieszkańców do Burmistrza i Władz Miasta
o badania na ul. Jelenica (vide GU nr 23/97), Burmistrz w GU nr
23/97 stwierdził, że Miasto nie ma na to pieniędzy. Uważam, że
nie może być problemem wydanie przez Zarząd Miasta, kilku czy
kilkunastu tysięcy złotych na te pomiary (były przecież już znacz
nie większe  chybione wydatki w tym Mieście). Jest to przecież
niewielka dla budżetu Miasta kwota. Są to pieniądze podatni
ków, czyli nasze, mieszkańców ulicy Jelenica także. Prawdopo
dobnie Burmistrz obawia się wystąpienia przekroczeń norma
tywnych zmierzonych tam wielkości. I co wtedy? Jakie decyzje?
Kto będzie odpowiadał? Jestem przekonana, że i tak kiedyś
obiektywne badania będą tam wykonane.
Ad ważności decyzji lokalizacyjnej.
Nadal podtrzymuję moje stwierdzenie z Gazety Ustrońskiej nr
29/97, że decyzja Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospo
darowania terenu dla WWG „ U stroni anka " na ul. Jelenica była
wydana w sprzeczności z ustaleniami planu
zagospodarowania
Miasta Ustronia i jest wobec tego nieważna. O tej sprzeczności
wypowiedział się również osobiście sam Burmistrz  Kazimierz
Hanus, w piśmie TI/NB/7352/34/95 z dnia 19.12.1995 r., tu cy
tat: „ Obowiązujący plan zagospodarowania miasta przewiduje
wprawdzie utrzymanie istniejącego ośrodka hodowlanego z ry
gorem uporządkowania gospodarki wodnościekowej oraz okre
ślenie strefy ochrony sanitarnej ijej zagospodarowania, to jednak
zmiana sposobu użytkowania, jest korzystna dla otoczenia, wy
twórnia wód jest nieporównywalnie mniej uciążliwa dla środo
wiska, a rygor ograniczenia
dalszej rozbudowy
będzie
utrzymany " (koniec cytatu). Nie  Panie ˇBurmistrzu  uciążliwo
ści są nieporównywalnie większe i dokuczliwe. Ogromny, ciężki
transport samochodowy tego Zakładu, przy dużym nachyleniu
wąskiej ulicy  Jelenica, całodobowy hałas, spaliny i zagroże
nia bezpieczeństwa pieszych, nie pozwolą nigdy zaakceptować
mieszkańcom Jelenicy, Pańskiej błędnej i wydanej z narusze
niem prawa decyzji dla WWG „ Ustronianka ".
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Ustroń  Centrum
Lesława Pioskowik

MIESZKAM W B E S K I D A C H
Po raz piąty można wziąć udział w Międzyszkolnym Konkursie
Plastycznym „ Mieszkam w Beskidach", którego organizatorem
jest Gminny Ośrodek Kultury oraz Klub Turysty „TurEko"
w Świnnej, 34331 Świnna, GOK, tel. (033) 638071, fax. 638532.
Celem konkursu jest rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań dzieci
i młodzieży folklorem, sztuką ludową i krajobrazem beskidzkim.
Prace nadsyłać mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich
zrzeszeni w kółkach, pracowniach plastycznych itp., a także indy
widualni młodzi artyści. Prace muszą być wykonane samodzielnie
przez uczestnika konkursu. Oceny dokona komisja powołana przez
organizatora przyjmując podział na kategorie wiekowe oraz rodzaj
stosowanych technik plastycznych. Termin nadsyłania prac upły
wa 15 grudnia 1997 roku.

Fot. W. Suchta

CIEPLNA
W pierwszych dniach października, podobnie jak wszyscy
mieszkańcy SM „Zacisze" otrzymałam Biuletyn Informacyjny, któ
rego treść miała przekonać o słuszności decyzji Rady Nadzorczej
zawieszającej indywidualny system rozliczeń ciepła. Pytana przez
mieszkańców co o tym sądzę, poniżej przedstawiam swoje zdanie
w sprawie.
Uważam, że czytelnicy Biuletynu Informacyjnego wprowadzani
są w błąd. Należy odróżnić wnioski od uchwał. Wnioski są tylko
wnioskami. Natomiast Uchwały są wiążące dla członków, ale mu
szą być podejmowane zgodnie z prawem i Statutem Spółdzielni.
Jeżeli Rada podjęła wymienione w Biuletynie uchwały na podsta
wie w/w wniosków, to był czas na zweryfikowanie swojego stano
wiska. Zebranie Przedstawicieli, które odbyło się 12 września nie
dało delegacji Radzie do podejmowania takich decyzji. Wymienio
na uchwała nr 23 Rady Nadzorczej o zawieszeniu systemu indywi
dualnego systemu rozliczania ciepła jest sprzeczna z Uchwałami
poprzednich ZP, które zobowiązywały Zarząd do prowadzenia in
dywidualnego rozliczenia c.o. Tylko Zebranie Przedstawicieli może
uchylić lub zmienić swoje Uchwały. Zwracał na to uwagę obecnej
Radzie przedstawiciel Związku Rewizyjnego SM RP obecny na ZP
w dniu 12 września. Uwaga ta jak widać nie została przyjęta. Wo
bec powyższego jeszcze raz przypominam:
Uchwały ZP zobowiązują wszystkich członków Spółdzielni (art.
42 par. 1 Prawa Sp. i par. 83 pkt. 1 Statutu SM Zacisze) a więc
również obecną Radę, nawet jeśli jej się to nie podoba.
Członkowie mają prawem zagwarantowane indywidualne rozlicze
nia ciepła i niczym nie jest uzasadnione odmawianie takiego rozli
czenia za sezon grzewczy 1996/97.
Z korespondencji jaką prowadziłam z członkami wiem, że wielu
z nich miało konkretne plany odnośnie rozdysponowania plano
wanej nadpłaty. Planowali zapłacić za ocieplenie, spłacić niedo
płatę z rozliczenia poprzedniego sezonu grzewczego, spłacić
odsetki, kredyty, itp. Są to również zobowiązania członków wobec
Spółdzielni, a więc i pozostałych członków. Wobec powyższego
stanowisko Rady, w świetle dalszych wyjaśnień przedstawionych
w Biuletynie jest niewłaściwe.
Niezrozumiała jest również część „b" Uchwały nr 23 mówiącej
o pożyczce wewnątrzspółdzielczej. Przecież wszyscy mieszkańcy
przez cały sezon grzewczy wnosili zaliczki w wysokości maksy
malnej ceny urzędowej. Z czego więc będzie tworzona pożyczka?
Jeśli z nadpłat  to tym bardziej członkowie muszą otrzymać rozli
czenie. Muszą przecież wiedzieć ile pożyczyli. Z przedstawionej
propozycji rozliczenia niedopłat wynika, że obowiązek udzielenia
pożyczki mają tylko członkowie, którzy oszczędzali ciepło i płacili
w terminie za mieszkanie. Pozostali są zwolnieni. Tak zwolnieni!
Zaksięgowanie niedopłat na wkłady nie da bowiem wpływu pie
niędzy do kasy Spółdzielni. A wręcz przeciwnie  zmniejszy na
długo ilość gotówki w obrocie.
Dalsza część uzasadnienia przedstawiona jest w tabelkach. Pro
szę dokonać prostego przeliczenia pozycji „zaliczki" podanego
w przykładach mieszkania. Zaliczki, jak wiemy wnoszone były w
tej samej wysokości za 1 n r przez cały sezon grzewczy i wynosiły
20,67 zł/m2. W tabelach zaliczki wynoszą od 23,32 do 23,79 zł/m2.
Skąd te różnice? Brak informacji o średnim koszcie ogrzewania
przypadającego na 1 m2 mieszkania oraz ilość zużytych działek,
nie pozwala mieszkańcom tych osiedli na odniesienie danych
z tabeli do własnego mieszkania.
Dane, które są mi znane przedstawiały się w rozliczeniu na 1 m2
następująco:
osiedle
średni koszt dotacja
zaliczka
Manhatan
21,61 zł
0,94zł
20,67zł
Cieszyńskie
21,40 zł
0,73 zł
20,67 zł
Centrum B 35
20,69 zł
0,02 zł
20,67 zł
Centrum B 68
19,90 zł
20,67 zł
Prusa 1719
20,03 zł
0,09 zł
20,67 zł
Prusa 1820
21,83 zł
2,09 zł
20,67 zł
Prusa 23
19,94 zł
20,67 zł
Prusa 25
18,87 zł
20,67 zł

Dane dotyczące uentrum a i rrusa są zawyzunc uuwiem, me
uwzględniają rozliczenia ogrzewania lokali użytkowych znajdują
cych się w budynkach.
Interpretację pozostawiam mieszkańcom wymienionych osiedli.
Przedstawione w Biuletynie uzasadnienie ekonomiczne jest błęd
ne, wobec braku oparcia na właściwych pojęciach ekonomicz
nych.
Jeżeli w efekcie tego swoistego wywodu ekonomicznego, wstrzy
manie rozliczeń za ciepło ma uzasadniać ujemny wynik finansowy,
to odsyłam autorów do Bilansu i par. 43 Statutu Spółdzielni. Statut
wyraźnie określa sposób rozliczenia kosztów i dochodów gospo
darki zasobami mieszkaniowymi. Różnice z ich rozliczenia w jed
nym roku, zmniejszają lub zwiększają koszty roku następnego.
Różnice ustala się oddzielnie dla eksploatacji, c.o., wody, śmieci,
funduszu remontowego i dźwigów.
Tylko od organów samorządowych Spółdzielni zależy, czy powstała
różnica rozliczona zostanie w całości lub w części w roku następ
nym. Decyzja o podwyższeniu którejkolwiek pozycji opłat za miesz
kanie należy do Rady Nadzorczej. I zawsze jest to decyzja trudna.
Pracowałam z kilkoma Radami Nadzorczymi i wiem jakie prowa
dzono dyskusje w takich sytuacjach. Każda z Rad mówiła o tym
otwarcie na spotkaniach z mieszkańcami, przedstawiała to rów
nież w sprawozdaniach na ZP. Jeżeli teraz zrobiono z tego niego
spodarność, to pytam tych członków Rady, którzy j a k o
Przedstawicie jednogłośnie na kolejnych ZP przyjmowali spra
wozdania kolejnych Rad  czy wtedy o tym nie wiedzieliście? Jaka
wtedy była wasza wiedza na temat stanu finansów Spółdzielni?
Na stronie 4 Biuletynu podano w tabeli „wynik finansowy"  win
no być: „koszty do rozliczenia w czasie"  i otrzymano dotację. Nie
wiem czemu miało służyć takie porównanie. Pokazanie bowiem
kwoty dotacji na co i ccw, ponownie potwierdza, że system indy
widualnych rozliczeń za c.o. funkcjonuje w Spółdzielni z korzyścią
dla mieszkańców. Tak z korzyścią  proszę popatrzeć na wysokość
dotacji jaką Spółdzielnia otrzymała na realizację programu termo
reno wacj i i termomodemizacji.
Jest to premia dla Spółdzielni  Spółdzielców za realizację komplek
sowego programu, który dał zmniejszenie wydatków na c.o. każ
demu z mieszkańców.
Na zakończenie w Biuletynie przedstawiono wnioski wynikające
z Raportu o stanie ekonomicznym Spółdzielni, ale nie są to wnio
ski kończące Raport i odczytane na ZP w dniu 12 września. Są to
znowu pojedyncze zdania z tekstu, które mają nas członków prze
straszyć i wprowadzić w błąd. Czemu i komu to ma służyć? Proszę
nie straszyć członków upadłością Spółdzielni, bo taka nam nie
grozi.
Jest kilka spraw trudnych, które trzeba rozwiązać. Trzeba stwo
rzyć skuteczny system ściągania zaległości, dźwigi na Manhata
nie, spłata kredytu za sklep na osiedlu Centrum B, odzyskanie
mieszkań od osób posiadających wyroki eksmisyjne. Trzeba te
problemy rozwiązać. Sądzę, że jeszcze długo w Bilansie Spółdziel
ni występować będzie pozycja „koszty do rozliczenia w czasie".
Pozycja ta występuje w Bilansach każdej Spółdzielni. Trudno bo
wiem zdecydować się na jednoczesne podniesienie opłaty z tytu
(cd. na str. 8)

Fot. W. Suchta
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(dok. ze str. 7)
łu eksploatacji np. dźwigów i odpis na ich wymianę wiedząc
o sytuacji finansowej członków.
Przypominam również o przyjętej od lat w Spółdzielni zasadzie
rozliczania kosztów i dochodów dla każdego osiedla i każdego
rodzaju działalności. Jeśli członkowie są winni za koszty, które już
zostały poniesione na eksploatację, to należy podać ile tego jest.
Zainteresowanym podaję jaka była nadwyżka kosztów nad do
chodami narastająco wg stanu na 31.12.96:
os. Cieszyńskie 0,023 zł/m2
os. Konopnickiej 0,407 zł/m2
os. Centrum B
l,12zł/m 2
os. Manhatan
2,37 zł/m2
os. 25lecia Wisła 5,98 zł/m2
os. Prusa Wisła 3,788 zł/m2
S ą t e ż budynki, gdzie dochody są wyższe od kosztów. Np. Cen
trum A 2,99 zł/m2 i Reymonta Wisła 0,844 zł/m2. Każdy może poli
czyć, ile jeszcze powinien zapłacić z tytułu poniesionych kosztów
eksploatacji. W moim przypadku jest to jednorazowa kwota 57,12
zł. Część tej kwoty już spłacam w opłacie wprowadzonej w tym
roku.

Odpowiadając na pismo Mieszkańców Ustronia z 19 września
1997 r. w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji stacji przeładunko
wej odpadów komunalnych przy ul. Krzywej w Ustroniu wyja
śniam, co następuje:
Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania prze
strzennego miasta Ustronia teren przedmiotowej inwestycji poło
żony jest w jednostce strukturalnej: D 5 SP  „Składy i magazyny
 adaptacja istniejących baz budowlanych w tym PBOUP ..Budo
pol" na zaplecze technicznogospodarcze dla potrzeb miasta i PP
„Uzdrowiska UstrońJastrzębie". Zakłada się przeniesienie na te
ren składów bazy MPGK, bazy transportowej WPHW oraz bazy
Kółka Rolniczego z Poniwca. Dojazd do zaplecza wyłącznie od
strony północnej z ul. Kuźniczej. Strefa ochrony sanitarnej ogra
niczona do granic terenu".

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza ustaleń w/w planu
Stosownie do wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rol
nictwa Urzędu Miejskiego w Ustroniu z dnia 18.01.1996 r., Wydział
Techniczno  Inwestycyjny Referat Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego zgodnie z obowiązującą procedurą okre
śloną w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1994 r. Nr 89, poz. 415) w związku z art. 40 ust. 3 i ust.4 w/w
ustawy zwrócił się przed wydaniem decyzji ustalającej warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu dnia 24.01.1996 r. z prośbą
Reasumując:
o wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji polegającej na
1. ciepło za sezon grzewczy 1996/97 musi być rozliczone z członka budowie kompleksu techniczno  gospodarczego unieszkodliwia
mi. Gwarantuje to członkom Statut Spółdzielni i Uchwały ZP.
nia odpadów komunalnych w Ustroniu przy ul. Krzywej do Pań
Członkowie oszczędzali również po to, aby między innymi zapłacić stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bielsku 
Białej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkie
inne zobowiązania wobec Spółdzielni.
2. powrót do rozliczeń ryczałtowych w sytuacji wycofania dotacji go w Bielsku  Białej.
Postanowieniem nr OSVI7623/7/22/96 z dnia 01.02.1997 r.
od stycznia 1998 jest nieuzasadniony.
Wojewoda Bielski uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków
Tym bardziej, że zaprzestanie oszczędzania ciepła spowoduje:
zabudowy i zagospodarowania terenu.
wzrost zużycia gazu,
Z kolei po zapoznaniu się z koncepcją lokalizacji Kompleksu
konieczność wymiany liczników gazu na większe,
kary i wzrost opłaty stałej za przekroczenie ustalonego zapo Techniczno  Gospodarczego unieszkodliwiania odpadów komu
nalnych miasta Ustronia opracowaną przez Zakład Wielobranżo
trzebowania na gaz.
wy Ochrony Środowiska „Waste" Państwowy Wojewódzki
Jako płacąca regularnie za mieszkanie, chcę płacić za tyle ciepła ile Inspektor Sanitarny pismem nr ONS/NZ/4421/20/96 1 dz. 224/96
z dnia 29.01.1996 r. przedstawił swoją opinię.
zużyję. Nie wyrażam zgody na przeznaczenie moich pieniędzy
Wszystkie wymogi określone przez w/w kompetentne w danej
z zaoszczędzonego ciepła na wspieranie tych, którzy mają stale
sprawie instytucje opiniujące zawarte zostały w treści podjętej
kłopoty z płaceniem za mieszkanie. Nie widzę też potrzeby finan decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania tere
sowania doświadczeń obecnej Rady Nadzorczej. Pytam wprost  nu.
w czyim interesie działacie? Proszę również o odpowiedź na pyta
Reasumując zasadnicze postępowanie w sprawie ustalenia wa
nia zgłaszane przez członków i podanie do wiadomości stanu roz runków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej
liczeń ze Spółdzielnią poszczególnych członków Rady w okresie inwestycji zostało zakończone.
ostatniego roku. Informacja ta będzie potwierdzeniem, że działacie
Istotnie dnia 24.06.1997 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w
bezinteresownie.
Ustroniu wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wyda
Barbara Kapicka
nia decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania te
renu przez grupę mieszkańców ulic Polnej, Traugutta i Sikorskiego.
Postanowieniem z dnia 18.07.1997 r. znak UGG/7336/10/96/97
wznowiono na żądanie wnioskujących postępowanie w w/w spra
wie kończąc je dnia 01.09.1997 r. decyzją odmawiającą uchylenia
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia
02.02.1996 r. nr TI/U/7336/10/96.
Podniesione przez Państwa w piśmie zarzuty są całkowicie bez
podstawne, świadczą o bardzo powierzchownej znajomości tema
tu i nie zasługują na uwzględnienie.
Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych nie do
tyczy Państwa interesu prawnego lub obowiązku stąd nie może
cie być traktowani jako strona w postępowaniu.
Podkreślając fakt, iż przedmiotowa inwestycja jest działaniem
proekologicznym, ponieważ ogranicza gromadzenie odpadów
komunalnych na stacji przeładunkowej do minimum jak również
zmierza do rozwiązania problemu odbioru i usuwania odpadów od
mieszkańców Ustronia, zwracam kolejny raz uwagę, iż nie naru
sza ona ustaleń obowiązującego planu ogólnego zagospodarowa
24 października po raz drugi tej jesieni spadł w ustroniu śnieg. nia przestrzennego będącego miejscowym prawem (miejscowy
Padało przez cały weekend, w poniedziałek zaś na samochodach plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym
znajdowała się trzycentymetrowa warstwa śniegu. Również bieli a ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na
ły się trawniki i łąki. Całe szczęście opady nie były tak intensywne stępuje w drodze decyzji na podstawie ustaleń miejscowego pla
jak na północy kraju i nie było najmniejszych kłopotów z porusza nu zagospodarowania przestrzennego (art. 7 i 40 ustawy z dnia 7
niem się samochodami.
Fot. W. Suchta
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym).
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Operat organizacyjny utrzymania
zimowego dróg w Ustroniu.
Zasady organizacyjne.
Urząd Miejski w Ustroniu finansuje akcją zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich, miejskich i zakładowych na terenie Ustronia.
Do nadzorowania akcji zimowej w UM powołano Miejski Zespół
w składzie:
funkcja
Przewodniczący M Z K
Zca przewodniczącego
Członek Zespołu
Członek Zespołu
Członek Zespołu

imię nazwisko
Kazimierz Hanus
Tadeusz Duda
Andrzej Siemiński
Teresa Januszewska
Adam Mazur

adres
Konopnickiej 8 Ustroń
Wiejska 6 Ustroń
Bładnicka 45 Ustroń
Uboczna 4 Ustroń
Radoniowa 3 Goleszów

tel.
542216
542391
542609
542609
542609

Zadania Miejskiego Zespołu:
1. Kontrola przebiegu akcji zimowej.
2. Bezpośrednie nadzorowanie akcji w przypadku wystąpienia klę
ski żywiołowej.
Obszar całego miasta podzielony jest na dwa odrębne rejony.
W skład rejonu pierwszego wchodzą dzielnice o charakterze nizin
nym, tj.: Nierodzim, Lipowiec, Hermanice, Goje, Ustroń Dolny,
Ustroń Górny, Zawodzie. Rejon ten rozciąga się od granic miasta
ze Skoczowem aż do ulic Partyzantów, Hutniczej i Skalicy. Rejon
drugi stanowiątakie dzielnice jak: Brzegi, Polana, Dobka, Jaszo
wiec, Poniwiec. W rejonie drugim znajdują się drogi typowo gór
skie, gdzie potrzebny jest sprzęt o większej mocy i większej
wydajności. Ulice Partyzantów, Myśliwska, Kluczyków i Skalica
wchodzą w skład rejonu II. Odśnieżaniem chodników i dróg do
budynków ADM zajmuje się Zakład Usług Komunalnych.
Koordynację akcji zimowej zlecono Zakładowi Usług Komunal
nych w Ustroniu. Bezpośrednio za koordynację akcji zimowej jest
odpowiedzialny kierownik Zakładu  inż. Marian Kamiński, tel.
543500. Do zadań koordynatora należy m.in. prowadzenie książki
dyżurów, rejestrowanie warunków atmosferycznych, poleceń,
skarg i interwencji.
Do każdego rejonu został przydzielony Wykonawca odśnieżający
ulice w swoim rejonie.
Lp. rejon
1
I
2

II

wykonawca
imię i nazwisko baza
Zakład Produkcyjno Emil Borecki
Szeroka 45a
UsługowoHandlowy Jerzy Gómiok
RSP Jelenica
Andrzej Gluza Jelenica72

3 chodniki Zakład Usług
I . II Komunalnych

telefon
543677

542600
543400
Marian Kamiński Konopnickiej 40 543500

Dyżury akcji zimowej zostaną rozpoczęte w momencie wystą
pienia warunków krytycznych, zagrażających płynności i bezpie
czeństwu ruchu drogowego, tj. w momencie wystąpienia
pierwszych opadów śniegu lub zagrożenia gołoledziowego. Dy
żury będą pełnione całodobowo w bazie Zakładu Usług Komunal
nych i Mieszkaniowych, gdzie też zgromadzony będzie materiał
do likwidacji gołoledzi i śliskości zimowej, cały sprzęt akcji zimo
wej oraz brygady robocze. Na bazie, w ramach dyżurów, znajdą się
w stałej gotowości ładowarki i dwie jednostki sprzętowe z płu
giem.
Dyżurny ma obowiązek notowania wszelkich interwencji zwią
zanych ze stanem dróg i w miarę możliwości ich załatwienia. Dy
żurnego obowiązuje ścisłe przestrzeganie ustalonych kolejności
i standardów utrzymania dróg, tzn. drogi niższych kolejności od
śnieżania (II, III) będą odśnieżane dopiero po zakończeniu akcji
na drogach I kolejności.
Kolejność z i m o w e g o utrzymania dróg.

I kolejność zimowego utrzymania dróg  zgarnianie śniegu i posy
pywanie materiałami uszarstniającymi należy zakończyć po dwóch
godzinach od chwili ustania opadów. II kolejność zimowego utrzy
mania dróg  zgarnianie śniegu należy ukończyć przed upływem
6 godzin od chwili ustania opadów, a posypywanie materiałami
uszarstniającymi należy zakończyć do 4 godzin od powstania śli
skości śnieżnej. III kolejność zimowego utrzymania dróg  zgar

nianie śniegu i posypywanie materiałami uszarsimającynu uaic^y
prowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac na drogach I i II
kolejności.
Materiały uszarstniające.
Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości śnieżnej na dro
gach jest żużel, w przypadku wystąpienia gołoledzi  piasek. Jedy
nym materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych
jest piasek. W razie wystąpienia trudności w utrzymaniu płynno
ści i bezpieczeństwa ruchu samochodowego za pomocą stosowa
nego sprzętu i materiałów uszarstniająch, na ulicach: Skalica,
Turystyczna, Wczasowa, Stroma, Grażyńskiego, Szpitalna, Lipo
wej i Drozdów dopuszcza się stosowanie mieszanki żużla i soli po
uzgodnieniu z Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego
Miejskiego Zespołu. Ulice w terenie płaskim będą utrzymywane
na biało, za wyjątkiem skrzyżowań, wzniesień i łuków. Natomiast
ulice w Dobce, tj. Polańska, Furmańska i Ślepa, oraz Równica będą
utrzymywane na biało, a zwalczanie śliskości za pomocą żużla może
nastąpić po uzgodnieniu z Przewodniczącym lub Zastępcą Prze
wodniczącego Miejskiego Zespołu.
Utrzymanie drogi krajowej.
Droga krajowa nr 93 Pawłowice  Wisła: ul. Katowicka, Cieszyńska
(na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do skrzyżowania
z ul. Daszyńskiego), część ul. Daszyńskiego, ul. 3 Maja, Wiślań
ska  jest utrzymywana przez Zarząd Dróg w Bielsku  Białej, ul.
Regera81,tel. (81) 183474 lub 184033.
Zarząd Dróg zastosuje następujące materiały uszarstniające: mie
szanka soli i żużla, piasek.
Wykaz dróg odśnieżanych w czasie zimy 97/98 w rejonie I
I kolejność odśnieżania: A. Brody, Bładnicka, Cieszyńska, Da
szyńskiego, Dominikańska, Fabryczna, Grażyńskiego, Konopnic
ka, Lipowska, Łączna cz., Mickiewicza cz., Rynek, Sanatoryjna,
Skoczowska, Stellera, Szeroka cz., Szpitalna, Targowisko , droga
z płyt, Wiejska cz., Zdrojowa.
II kolejność odśnieżania: Agrestowa, Armii Krajowej, Bema, Ber
nadka, Bładniczka cz., Błaszczyka, Chałupnicza, Choinkowa, Cho
lewy, Cicha, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, Działkowa,
Folwarczna, Gałczyńskiego, Goleszowska, Górecka, Graniczna,
Harbutowicka, Jasna, Jaśminowa, Kościelna, Kreta, Krzywaniec,
Kuźnicza cz., Kwiatowa, lecznicza, Leśna, Lipowczana, Malinowa,
Mickiewicza cz., Miła, Nadrzeczna, Ogrodowa, Orzechowa, osie
dlowa, Owocowa, Pana Tadeusza, Piękna, Polna, Porzeczkowa,
Potokowa, Przetnica, Różana, Sikorskiego, Słoneczna, Solidarno
ści, Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa, Stra
żacka, Szkolna, Sztwiertni, Tartaczna, Traugutta, Wałowa, Wąska,
Wesoła, Wiejska cz., Wiosenna, Wiśniowa, Wojska Polskiego,
Wspólna, Wybickiego, Zabytkowa, Zagajnik, Źródlana.
III kolejność odśnieżania: Brzoskwiniowa, 9 Listopada, Belwe
derska, Boczna, Czarny Las, Czereśniowa, Dobra, Gospodarska,
Gościradowiec, Górna, Grażyny, Jabłoniowa, Kamieniec, Kaspro
wicza, Komunalna, Kreta, Krótka, Krzywa, Kuźnicza, Lipowski Groń,
Liściasta, Łączna, Miedziana, Mokra, Nad Bładnicą, Nowociny,
Obrzeżna, Okólna, Pasieczna, Piękna, Podgórska, Radosna, Siew
na, Spokojna, Srebrna, Staffa, Tuwima, Uboczna, Urocza, Uzdro
wiskowa, Wantuły, Wiklinowa, Wodna, Zielana, Złota, Żwirowa,
Źródlanna (część).
Wykaz dróg odśnieżanych w czasie zimy 97/98 w rejonie II
I kolejność odśnieżania: Akacjowa, Furmańska, Jelenica, Party
zantów, Polańska, Wczasowa, Śkalica, Stroma, Ślepa, Turystycz
na.
II kolejność odśnieżania: Bażantów, Chabrów, Drozdów, Grabo
wa, Hutnicza, Jodłowa, Lipowa, Mysliwska, Parkowa, Równica,
Świerkowa, Złocieni, Żarnowiec.
III kolejność odśnieżania: Asnyka, Baranowa, Brzozowa, Buko
wa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kluczyków, Kochanowskiego, Limbowa,
Olchowa, Papiernia, Pod Grapą, Reja, Skłodowskiej, Skowronków,
Słowików, Spacerowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa.
Ponadto należy odśnieżać przystanki autobusowe i dojście do
Przedszkola.
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Ogłoszenia drobne

APTEKA

Dywanoczyszczenie podciśnie
niowe, K A R C H E R . Tel. 543839.
Sprzedam fiata tipo, 1994, pełne
wyposażenie, cena 24.500, fiata
dicato, osobowego z siedzeniami,
1988, cena 17.500. Tel. 090317
093,547011.
Studentka g e r m a n i s t y k i udziela
korepetycji w soboty. Tel. 5444
57.
Sprzedam n o w y piec w ę g l o w y
C.O., 3 m \ cena 1000 zł, a także
s a m o c h ó d fiat 126, stan dobry,
57.000 km, 1988, zielony, 3.400
zł. Tel. 547254.
Pilnie sprzedam w bardzo dobrym
stanie 5letni komplet wypoczyn
kowy. Tel. 542925 po 16.00.

DYŻURY APTEK

Zawodziu"

ul. Sanatoryjna 7
Ustroń
tel. 544658, 542307
wew. 479,
pawilon Zakładu
Przyrodoleczniczego
zaprasza cały tydzień
nawet w NIEDZIELĘ
9.0019.00

#F0T0LftNDsc
43450

d

Ustroń, ul. Brody 2
Tel.: (033) 544409

SIMIZIlDAŻ

3

HURTÓW.

Do 1 listopada  apteka „Na Za
wodziu" ul. Sanatoryjna
1  8 listopada  Apteka pod
Najdą przy ul. 3 Maja
Przejęcie dyżuru następuje o
godz. 8.00

aparaty

KTO DA
TELEWIZOR

ZAJĘCIA
DLA DZIECI

Może w Ustroniu znajdzie się
osoba, która jest zdolna za po
średnictwem naszej redakcji
przekazać bezpłatnie telewizor
wielodzietnej rodzinie. Ręczy
my, że rodzina z n a j d u j e się
w bardzo trudnej sytuacji. Do
raźnie pomagają j u ż sąsiedzi
i znajomi. Osobę chcącą po
darować telewizor prosimy
kontaktować się z naszą redak
cją, tel. 543467.

Oddział Muzeum „Zbiory Ma
rii Skalickiej", zaprasza dzieci
do kółka malarstwa, rysunku
i hafciarstwa. Zajęcia odby
wać się będą bezpłatnie. Ter
m i n y z a j ę ć i ilość godzin
tygodniowo do uzgodnienia.
Z a j ę c i a o d b y w a ć się będą
w „Zbiorach Marii Skalickiej".
Bliższe informacje można uzy
skać pod nr tel. 542996.

filmy
fotograficzne
baterie...

GSKodak

SPOTKANIE MIESIĘCZNE
Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Miesięczne Młodzieży, które
odbędzie się w sobotę, 1.11.1997, o godz. 16.30 w budynku Chrze
ścijańskiej Fundacji „Życie i Misja", Ustroń, ul. 3 Maja 14. Temat
spotkania: Przyjaźń. Prowadzenie: Zespół muzyczny Wizja. Wstęp
wolny.

CO NAS
Wystawy

IMPREZY
5.XI.97

godz. 11.00 Otwarcie Wystawy Filatelistycznej z okazji Jubile
uszu 550lecia Parafii św. Klemensa w Ustroniu.
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.

SPORT
11.XI.97
11.XI.97

godz. 10.30 8 Bieg Legionów (10 km)
Start i meta: Stadion KS „Kuźnia"
godz. 16.00 Mistrzostwa Podbeskidzia w Siłowaniu na Rękę.
Bar „Barman"
godz. 10.30 Mecz piłkarski o mistrzostwo klasy okręgowej:
Kuźnia Ustroń  Pionier Pisarzowice

Kino „Zdrój"  ul.
29.X.97

18.45
20.30
30.X.97
16.00
18.45
KINO PREMIER:
30.X.97
21.00

Sezon paralotniczy...
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Fot. W. Suchta

CZEKA

M u z e u m Hutnictwa i Kuźnictwa ul. Hutnicza 3, tel. 542996.
Wystawy stałe:
 Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
 Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B & K. Heczko
 wystawa i sprzedaż prac ustrońskich twórców.
Wystawy czasowe:
 Suknia cieszyńska  wystawa ze zbiorów własnych Muzeum.
 Ustroń w grafice Bogusława Heczki.
 Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne w e wtorki od 9.0017.00, od środy do piątku
w godz. 9.0014.00, soboty od 9.0013.00, niedziele od 10.0013.00.
Oddział M u z e u m „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 542996, '
 Malarstwo Evgeni Afanasjeva.
 Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
 Uroki Ziemi Cieszyńskiej  dzieje, ludzie, obyczaje (ze zbiorów Marii Ska
lickiej)
Oddział czynny w e wtorki od 9.0018.00, w środy i czwartki od 9.00
14.00, w piątki i soboty od godz. 9.0013.00
Galeria Sztuki Współczesnej na „Gojach" B&K Heczkowie
ul. Błaszczyka 19, tel. 541100, czynna cały dzień.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie",
ul. Sanatoryjna 7, tel. 543534, wew. 488.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku od 9.0016.00, w soboty 9.00
13.00
Biuro Promocji i W y s t a w Artystycznych,
ul. 9 Listopada 2, tel. 545458
Klub Młodzieżowy (Budynek Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Mi
sja" ul. 3 Maja 14, tel. 544522.
 Klub Sportowy, spotkania w poniedziałki o godz. 16.00. (Dres i obu
wie do ćwiczeń trzeba przynieść ze sobą)

8.XI.97

i

Fot. W. Suchta

i rajdowy.

Sanatoiyjna 7 (baseny), tel. 543609 lub 543534, wew. 471
Jaś Fasola
Zabójcy
Jaś Fasola
Zabójcy
Wulkan

Uwaga! Domy wczasowe, hotele itp.  afisze z miesięcznymi pro
gramami imprez odebrać można bezpłatnie w Centralnej Informacji
Turystycznej, Rynek 2, tel. 54 2653

W dzieciństwie chorował. Zajęcia ruchowe były przeciwwskaza
ne. Potajemnie biegał i pływał. Później chciał zostać judoką. Po
roku sekcję judo w Tarnobrzegu rozwiązano. Zmienił matę na
asfalt. Poświęcił się chodowi sportowemu. Od 13 lat konsekwent
nie zmierza po najwyższe laury w tej dyscyplinie. Po dyskwalifi
kacji w Barcelonie (dosyć problematycznej) w Atlancie nie dał
już sobie wydrzeć „złota". W rok później powtórzył swój sukces
na mistrzostwach świata w Atenach.
Robert Korzeniowski jest 10krotnym mistrzem Polski w cho
dzie sportowym, rekordzistą świata w hali na dystansie 5 km,
wielokrotnym mistrzem Francji. W1993 r. ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego w Katowicach. Posiada uprawnienia tre
nera II klasy. Ma 29 lat, żonę Agnieszkę i pięcioletnią córkę
Angelikę.

MARSZ PO ZŁOTO
Dossier mistrza:
znak zodiaku: lew
miejsce urodzenia: Lubaczów
dzieciństwo: spędził w Jarosła
wiu i Tarnobrzegu
rodzice: mieszkają w Tarnobrze
gu. Matka Emilia  pielęgniarka,
ojciec Zdzisław  technik kole
jowy
rodzeństwo: siostra Sylwia (też
chodziarka  juniorka), bracia:
Paweł i Mirek
kluby sportowe: MKS Tarno
brzeg, AZS Katowice, Racing
Club de France Paryż, US Tour
coning (Francja) i WKS Wawel
Kraków
trenerzy: pierwszy trener 
Mieczysław Żarnowski, aktual
ny trener  Krzysztof Kisiel
największy sukces: osiągnię
cie nigdy nie oczekiwanego
stopnia popularności
największy sukces sportowy:
złoty medal w Atlancie
zainteresowania: historia, po
lityka, dobra kuchnia

Mistrz ze swoim trenerem K. Kisielem.

ulubiona potrawa: pierogi ru
skie, barszcz czerwony
ulubiony film: „Misja" z Rober
tem De Niro w roli głównej
ulubiona książka: „Przygody
dobrego wojaka Szwejka"
najchętniej czytana prasa:
„Przegląd Sportowy", „Dzien
nik Polski", „Gazeta Wyborcza"
język: biegle francuski i rosyj
ski, nieźle angielski, słabo hisz
pański i włoski

Media to potęga. Z dziennika
rzami nauczyłem się już rozma
wiać. Bardzo sobie cenię wszel
kiego rodzaju konferencje pra
sowe. Nienawidzę natomiast
dziennikarzy, którzy są nie przy
gotowani do rozmowy ze mną
i nie wiedzą o co mnie zapytać,
bądź zadają głupie pytania.

Gdyby nie sport...

Największe marzenie
sportowe...

Byłbym pewnie politykiem,
może historykiem, archeolo
giem. Interesuje mnie też dzien
nikarstwo. Moja osobowość
i charakter predysponują mnie
raczej do pracy twórczej... Nie
nadawałbym się do roli np.
urzędnika pracującego od 7.00
do 15.00. Nie potrafiłbym być
oficerem wykonującym „Głupie
rozkazy".

Zawsze marzyłem, żeby kiedyś
stanąć na najwyższym podium
i usłyszeć „Mazurka Dąbrow
skiego". Przez wiele lat zazdro
ściłem tego moim kolegom. Aż
wreszcie w 1996 r., podczas Pu
charu Europy w La Corunii, za
grali mi polski hymn. Pomyśla
łem wtedy, że to dobry znak, że
trzeba to powtórzyć za kilka
miesięcy w Barcelonie.

Dlaczego opinia sportowca 
intelektualisty...

Kraków, a mogło być inne
miasto...

To miłe. Zawsze pociągała mnie
historia sztuki. C z y t a ł e m
wszystko o starożytnym Mek
syku i Peru oraz o Egipcie.
W Tarnobrzegu zabrakło dla
mnie książek. W liceum byłem
laureatem olimpiady z języka
polskiego. Podróże dopingują
mnie do nauki. Nie można więc
jechać do kraju, o którym się
nic nie wie. Ta opinia wiąże się
może również z tym, że potrafię
rzeczowo odpowiadać na pyta
nia dziennikarzy, że znam kilka
języków, że interesuję się rów

Kiedy w 1993 r. kończyłem stu
dia w Katowicach, byłem za
wodnikiem AZS. W tym klubie
akademickim nie miałem warun
ków do bycia z a w o d o w y m
sportowcem. Był to okres, gdy
polskie kluby sportowe jeden
po drugim upadały, głównie ze
względów finansowych. Jedy
nie kluby wojskowe rokowały
dobrze na przyszłość. I tak oto
trafiłem do Wojskowego Klubu
Sportowego „Wawel" w Krako
wie. Jestem wdzięczy temu klu
bowi, że w bardzo trudnym dla

Media...

nież filozofią i psychologią oraz

mnie okresie w y c i ą g n ą ł do mnie

polityką. Ludziom często spor
towiec kojarzy się z kimś, kto
zamiast kończyć szkoły i pod
nosić swoje kwalifikacje, wy
łącznie trenuje. Ale czy to jest
reguła? Może być inaczej. Je
stem tego potwierdzeniem.

rękę.
Co w życiu zmieniły tytuły mi
strza olimpijskiego i świata.
Niewiele. Mieszkam w tym
samy małym klubowym miesz

Fot. T. Dytko

kaniu, mam te same meble i tych
samych przyjaciół. Nadal ostro
trenuję, bo przecież myślę
o kolejnych startach. Zyskałem
sławę i popularność. Jestem
często rozpoznawany na ulicy.
Sukces nie przewrócił mi w gło
wie. Jest on konsekwencją wie
lu lat ciężkiej pracy, pokonania
tysięcy kilometrów i wylania
morza potu. To nie spadło na
mnie nagle z nieba.
Gratyfikacja pieniężna
z Aten...
Wcale o niej nie myślałem, kie
dy maszerowałem po „złoto".
Dobrze, że jest. Po raz pierwszy
gospodarze mistrzostw świata
ufundowali takie nagrody. Chy
ba na nią zasłużyłem. Fizycznie
jeszcze jej nie dostałem. Na
pewno podzielę się z trenerem,
lekarzem, masażystą... zapłacę
podatek itd. To, co mi zostanie,
muszę dobrze zagospodaro
wać. W sporcie nigdy nic nie
wiadomo. A to przecież mój za
wód. Z tego żyję...
Ambasador Korzeniowski...
Trochę to śmiesznie brzmi. Ale
muszę się przyzwyczaić do tego
tytułu. Jest to funkcja honoro
wa, nie związana z żadnymi
przywilejami czy gratyfikacjami.
Natomiast trochę obowiązków
przybędzie. Jestem pierwszym
Polakiem, który zasiądzie w ko
misji sportowej przy Radzie Eu
ropy w Strasburgu. Dlaczego
ja... Doprawdy nie wiem? Może
moje sukcesy sportowe, może
znajomość języków, może oso
bowość i postępowanie zawsze
fair play. Ktoś podjął taką de
cyzję.
Z Krakowa specjalnie dla „Ga
zety Ustrońskiej" Tadeusz
Dytko.
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Roztomiły

redaktorze

Łoto łónskiego tydnia, isto to była strzoda, kulom
na nugle do łowiyhzi polywki, a mój stary siedzioł na
sztokerli kole pieca i czytoł ,, Gazete Ustróńskóm ".
Śmiych go puczyl straszecznie, tóż mu prawiym co by
przeczytol co na głos. Jak zaczył czytać ło tym Jónku
z Lipowca, co ty baby ku sobie prziganio, tóż s trze li
tach piyńścióm w stół i prawiym, aż to niecho, bo nie
poradzym dali tego słóchać. Tak mie zeźliło jak diabli.
Tóż ni ma możne coby to była prowda, że ty baby przi
chodzóm ku niymu całóm zgrajom.
Na dyć dziywczynta a baby, rozwoźcie se to a byjcie
Fot. W. Suchta przeca kapkę bardziyj stateczne. Nie noście do pierni
ka takich krótkich spodków a gałatków, dyć to przeca
wiycie, że wóm całóm dupe widać i fort wodzicie tych
chłopów na pokuszyni. Nie muszym isto spóminać, że
co drugo mo z przodku bluzkę wykrotom po pas, a przi
17 października odbyły się ł Mistrzostwa Ustrońskich Szkół Pod
trefi sie że i z zadku. Na dyć łopamiyntejcie sie dziyw
stawowych w Kolarstwie Górskim. Na starcie stanęło tylko kilku
czynta,
gańby ni mocie czy co?
zawodników i zawodniczek i to jedynie ze szkół nr 1 i 2. Ścigano się
Jo
też
przeca była młodo  nałe my hańdowni nie
na pętli wokół basenu kąpielowego. Wśród dziewcząt zwyciężyła
Sara Jakubowicz przed Magdą Pieszką I Joanną Kalinowską  łopoważyły sie ani kolana pokozać. A też my chłopów
wszystkie z SP2. Wśród chłopców najlepszy był Radosław Czyż naszły przeca. Tóż po cóż sie tak śpiychocie i zaroski
(SP1), który wyprzedził Roberta Jurczoka (SP1) i Marcina Szeję wszystko pokazujecie, tóż co wóm zostanie na po tym?
(SP2). Puchar drużynowo zdobyli cykliści z SP2. Zawody spon
Je żech rada że ani sie nie nazdómy a bydóm przim
sorowali: PH „KiA" sklepy rowerowe K. Pacuły, Proinbud A. Bał
rozki,
tóż ty potwory dziełuszyska bydóm chodzić kap
dys, Urząd Miejski.
kę bardziyj łobleczóne. Bo już ni mogym sie dziwać na
te go liznę.
A do Was redaktorze móm takóm pytkę. Znóm Was
— specjalista pediatra
kapkę z widzynio. Dycki chodzicie po Ustroniu z ta
asystent Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych
kóm szaróm taszkóm na ramiyniu, dycki mie pozdro
Dzieci we Wrocławiu
wicie, tóż mi sie zdo, że z Was taki akuratny panoczek
p r z y j m u j e : wtorki i piątki w godz. 1619.
Tóż byjcie tacy dobrzi ci dejcie tyn mój list do gazety.
Gabinet: Ośrodek Medycyny Prewencyjnej
Możne
jako frelka to przeczy to, rozwoży se to i łoble
ul. Ogrodowa 6 (od 1 listopada 1997 r.)
cze
choć
kapkę dłóższy spodek, aspóń jak idzie do
Porady z zakresu:
Kościoła.
pediatrii ogólnej
opieki nad niemowlęciem
Zdo mi sie przeca, że kożdo stateczno gaździno też
hematologii i onkologii dziecięcej
tak myśli.
Wizyty domowe: codziennie, tel. 544220.
Gaździno z Polany
P O Z I O M O : 1) teatralna lub kinowa, 4) niezbędna w bilardzie, 6)
kolor karciany (wspak), 8) pora roku, 9) w niej pieniądze, 10)
włoskie „słucham", 11) wysokie odznaczenie, 12) pojazd dział
kowicza, 13) problem, kwestia, 14) wojak na koniu, 15) zdener
wowanie, 16) miejska oaza, 17) imię męskie, 18) Agata zdrobniale,
19) Ali  turecki terrorysta, 20) miedziany w izolacji.
P I O N O W O : 1) kłótliwa baba, 2) rodzi orzeszki, 3) ognisko gó
ralskie, 4) rzadkie imię kobiece, 5) pisany na kopercie, 6) świecz
nik ozdobny, 7) rodzaj wieloboku, 11) termin muzyczny, 13)
Anna zdrobniale, 14) w u j e k gwarowo.

KRZYZOWKA *
20 zł

20 zł

KRZYZOWKA

20 zł

20 zł

20 zł

* KRZYZOWKA
20 zł

20 zł

20 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna
czonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania rozwiązań
mija 15 listopada br.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 39
BABIE LATO
Nagrodę 20 zł otrzymuje A L E K S A N D R A G O L I S Z z Ustronia,
Kamieniec 1. Zapraszamy do redakcji.

USTROŃSKA
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