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Rozmowa z Grażyną  Bartosz, właścicielką kina  „Zdrój " 

—  Jaka jest widownia  ustrońskiego  kina? 
— Jak wszędzie do kina najchętniej przychodzi młodzież  licealna, 
studencka,  ale  tak  naprawdę wszystko  zależy  od  filmu.  Gdy  pre
zentujemy  uznany  film , spokojniejszy,  to  przychodzą  też  starsi. 
Kuracjusze uzdrowiska, szczególnie panie, uwielbiają melodrama
ty. Ostatnio dużo osób obejrzało „Annę Kareninę" z Sophie  Mar
ceau  i „Historie  Miłosne" Jerzego  Stuhra. 
—  Czy w Ustroniu potrzebne jest  kino? 
— Nie wyobrażam sobie, by w tej chwili miasto, które ma aspiracje 
przyciągać do siebie turystów,  i żyje z tego, nie miało kina.  Kiedy 
dowiedziałam się o likwidacji kina „Uciecha" przeżyłam szok. Mia
ło  różne  okresy,  lepsze  i gorsze.  W  czasach,  gdy  było  jeszcze 
placówką państwową  działało prężnie pod  fachowym okiem  wie
loletniej kierowniczki  Bronisławy  Danel. W późniejszym  okresie 
kino  nieco  podupadło,  ale jednak  było!  W  czasach,  kiedy  coraz 
bardziej konsumpcyjnie podchodzimy  do życia, potrzeba  działal
ności kulturalnej i rozrywki jest bezsporna. Ludzie potrzebują odej
ścia w  świat  fantazji, obcowania  ze sztuką, żeby  nie  przygniotły 
nas ciężary  życia. 
— Jak pani została właścicielką  kina? 
— Od zawsze  interesowałam się filmem i kinematografią. W ostat
nich  latach działałam w Młodzieżowej Akademii Filmowej w Biel
sku  Białej, która jest  fili ą warszawskiej Fundacji Edukacji  Filmo
wej. Jako mieszkanka Ustronia postanowiłam nie dopuścić do tego, 
żeby nasze miasto zostało bez kina. Pierwsze kroki skierowałam  do 
naczelniczki  Wydziału  Oświaty, Kultury, Turystyki  i Sportu  Da
nuty Koenig,  która wykazała  duże zainteresowanie  moim  pomy
słem,  a później wielokrotnie  mi pomagała.  Dowiedziałam  się,  że 
istnieje sala, w której  można by zorganizować kino, jej właścicie
lem jest PP Uzdrowisko  Ustroń. Początkowo, dyrekcja  Uzdrowi
ska nie była przekonana  do mojego  pomysłu.  Negocjacje,  przy
stąpienie do przetargu,  a następnie podpisanie umowy  dzierżaw
nej  trwało  pół  roku.  Dwumiesięczny  czas od podpisania  umowy 
do pierwszej projekcji był najbardziej pracowitym  okresem  moje
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(cd. ze str.  1) 
—  Czy  były jakieś kłopoty z  salą? 
—  Jej  przystosowanie  do  warunków  kinowych  nie  było  łatwe. 
Ogromnym  problemem  było wyciemnienie  sali, której trzy  ściany 
to olbrzymie,  sześciometrowej wysokości  okna. Trzeba  było  wy
budować  kabinę projekcyjną  i zainstalować  skomplikowany,  pro
fesjonalny  sprzęt.  Na  zakup  aparatury  kinowej  i  adaptację  sali 
przeznaczyłam  oszczędności  całego życia, musiałam się  zadłużyć, 
ale kino  powstało. 
— Jak są transportowane  kopie? 
—  Kopia  filmowa zapakowana  w metalową skrzynię wysyłana jest 
z  kina  do  kina  przez  PKP.  Obowiązkiem  każdego  kina jest  prze
strzeganie  natychmiastowej  wysyłki  kopii,  żeby  następne  kino 
ot rzymało jąnaczas. Oczywiste jest, dystrybutorzy  zainteresowa
ni są jak największymi zyskami z każdej kopii, dlatego w  pierwszej 
kolejności  film y otrzymują  kina w dużych miastach, gdzie  zapew
niona jest  wysoka  frekwencja, tak  zwane  kina  premierowe.  Kino 
„Zdrój " do nich nie należy. Czekamy  w kolejce. Jednak jak  można 
się przekonać nie jesteśmy  zbyt opóźnieni  z  premierami. 

Fot.  W.  Suchta 
—  W  czwartek są jednak pokazy  premierowe. 
—  Ludzie bardzo często pytająjak się to dzieje. Po prostu  wykaza
łam  się rzetelnością  i udało się. Wynegocjowałam  u wielu  dystry
butorów zgodę na jednorazowe premierowe projekcje filmów, które 
są w drodze do najbliższych kin  premierowych. 
—  Jakie  musiała  pani poczynić  inwestycje, by kin o działało  na 
taki m  poziomie? 
—  Finanse  to  największy  problem  przy  inwestycjach.  W  Polsce 
mamy  około  600  kin,  z  których  zaledwie  6%  jest  prywatnych 
i wszystkie  mają  tego  typu  trudności.  Ja zaangażowałam  własne 
środki, wiem,  że dużo ryzykuję, ale  liczę na  to, że w jakiś  sposób 
inwestycje się zwrócą. Żeby  tak  się stało, muszę przyciągnąć  wi
dzów. Aby  ich przyciągnąć, oprócz  dobrego  repertuaru,  koniecz
na jest wysoka  jakość odbioru.  Początkowo nie wszystko było jak 
należy.  Często  obraz  nie miał  należytej  ostrości, jakość  dźwięku 

też mogła budzić zastrzeżenia. Po roku wprowadziłam jednak  wy
sokiej jakości  system  odtwarzania  dźwięku  Stereo  Dolby  Surro
und Pro Logic z procesorem Cinema DSP firmy Yamaha. Ten system 
posiada  niewiele  kin  w  Polsce.  Jakością  przewyższa  go  tylko  cy
frowy  zapis  i odtwarzanie dźwięku systemem  Dolby  Digital.  Jego 
koszt wynosi  około  miliarda  starych  złotych.  Potem  wzbogacili
śmy się o Super Bass  firmy Zeck   Audio znakomicie odtwarzający 
niskie  tony  ścieżki  dźwiękowej,  co jest  szczególnie  zauważalne 
przy efektach specjalnych. Przed projekcją w każdym  kinie  można 
posłuchać muzyki, a więc zakup wysokiej klasy sprzętu CD też był 
kon ieczną  inwestyc ją. 

—  Czy tą jakość można jeszcze  poprawić? 
—  Tak. Kolejnym zakupem  mają być najwyższej klasy  światowej 
obiektywy  do projektorów japońskich,  które  w  znacznym  stop
niu  poprawią jakość obrazu,  a zwłaszcza jego  głębię.  Koszt  jed
nego  to  500  USD,  a potrzebne  są  co  najmniej 4.  Termin  zakupu 
zależy jednak  głównie  od  frekwencji. Zachodzi  tu prosta  zasada, 
im  więcej  będę  miała  widzów,  tym  lepszy  oni  będą  mieć  obraz 
i dźwięk. 
—  Z  jakim i najpoważniejszymi  problemami  się pani  styka? 
—  Największym problemem są oczywiście  finanse. Nie  korzystam 
z żadnych  dotacji, jedynym  sponsorem jest mój mąż, muzyk,  który 
koncertuje z zespołem  „Delta".  Mimo  naszych  wspólnych  wysił
ków  czynsz,  który  płacę za salę spędza  mi  sen  z powiek,  a  dalsze 
inwestycje odsuwam  w sferę marzeń.  Problem,  którego nie da  się 
rozwiązać,  to pełne przystosowanie  sali  do  typowych  warunków 
kinowych. Nie ma tak zwanego przewyższenia  sali, szklane ściany, 
mimo  klimatyzacji,  nigdy  nie  pozwolą,  by  latem  było  naprawdę 
chłodno,  a zimą  ciepło.  Dodatkowo  ciężary  spadające z  impetem 
w znajdującej się pod nami  siłowni  powodują drżenia. Czuła  apa
ratura, a zwłaszcza bardzo drogie  lampy  nie wytrzymują  i zdarzają 
się awarie.  Kosztuje mnie  to wiele nerwów, gdyż  niezadowolenie 
widza  to coś  najgorszego.  Mimo  tych  problemów  patrzę  optymi
stycznie w przyszłość. Zdążyłam się już przekonać,  że mam  wier
nych  i oddanych  widzów.  Mam  nadzieję,  że  mój  upór  przekona 
następnych  do  odwiedzania  kina. 

—  Zbliżaj ą  się feri e zimowe, czy przygotuj e pani coś  specjalne
go? 
—  Tak, chciałabym  aby szczególnie dzieci  i młodzież  skorzystały 
z naszej oferty  wakacyjnej. Będą  mogły  zobaczyć  takie  film y jak: 
„Herkules",  „George  prosto  z drzewa",  „Wirtualni  wojownicy", 
„Ale x  sam  w  domu",  „Robinson  Cruzoe".  Dorośli  też  powinni 
czuć  się usatysfakcjonowani.  Będą  komedie,  sensacja,  thrillery, 
prawdziwe  kinowe  fajerwerki no  i oczywiście  gwiazdy.  Można 
wymienić  kilka:  „Teoria  spisku"  z Melem  Gibsonem  i Julią  Ro
berts,  „ W  morzu  ognia" ze  Stevenem  Segalem,  „Ai r  Force  One" 
z Harissonem  Fordem  i Gary Oldmanem,  „G .I .Jane" z Demi  Mo
ore, „Gra"  z Michaelem  Douglasem,  „Szakal" z Richardem  Gere 
i Brucem  Willisem,  „Cop  Land" z Sylwestrem  Stallone  i Robertem 
de Niro  oraz długo  oczekiwany,  najdroższy  film  w historii  kina 
„Titanic" . 

—  Dziękuję za  rozmowę. 
Rozmawiała: Monik a  Niemiec 
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W  ostatnich  kilkunastu  latach 
cieszyńscy  celnicy  zatrzymali 
blisko  200  ikon,  oł tarzyków 
i  obrazów  będących  dziełami 
sztuki.  Prezentowano  je  dwu
krotnie na wystawach  w  galerii 
Muzeum  w  Cieszynie.  Urząd 
Celny przekazał dzieła z przemy
tu  na  własność  Muzeum. 

W  Chacie  Gwarków  w  Konia
kowie  można  podziwiać  dzie
siątki  koronek,  które  wyszły 
spod  ręki  mie jscowych  mi
strzyń  „heklowania".  Są  także 
czepce  wykonane  ponad  80  lat 
temu  oraz  suknie, obrusy  i ser
wetki  różnych  wielkości  i wzo
rów. 

W Zarzeczu między czterema  li
pami  zna jdu je  się  kapliczka 
z  obrazem  Czarnej  Madonny. 
Stanęła  ponad  100  lat  temu. 

Diecezja  Cieszyńska  kościoła 
Ewangel ickoAugsburskiego 
jest najmniejszą obszarowo,  ale 
najliczniejszą w kraju. 

Cieszyn  od  5  lat  współpracuje 
z Lucerną  miastem  położonym 
w Szwajcarii. Przed dwoma  laty 
podpisano  of icjalną  umowę. 
Cieszyn  i  Lucerna  są  od  tego 
momentu  miastami  bliźniaczy
mi.  Współpraca  obejmuje  róż
ne  dziedziny. 

Trwają przygotowania do kolej
nej  Zimowej  Olimpiady  Mło
dzieży Ewangelickiej. Ma odbyć 
się w ostatni  weekend  stycznia 
na  Stożku  i Kubalonce.  Zmar
twieniem organizatorów jest brak 
śniegu. Może jeszcze  sypnie... *   "  *  * 

Niebawem  odbędzie się  impre
za  folklorystyczna  „Gody  Ży
wieckie",  stanowiąca  przegląd 
grup  kolędniczych.  W  ostat
nich  latach  główne  nagrody 
zdobywały  zespoły  z  Trójwsi 
i Wisły. Teraz nie powinno  być 
gorzej...  (nik) 
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Zarząd Miejskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów  nr  60 
w  Ustroniu  zawiadamia,  że  9  lutego  o  godz.  16  w  sali  sesyjnej 
Urzędu  Miejskiego organizuje poszerzone  posiedzenie  zarządu. 
Na  powyższe  spotkanie  zaprasza  również  członków  i  sympaty
ków, a  głównym  tematem  będzie działalność  Koła w  piętnastym 
roku  istnienia.  a  a  a 

O

8.01.98  r. 
O  godz.  19.30  na  skrzyżowaniu  ulic 
Leśnej  ze  Źródlaną  kierujący  fordem 
fiestą  mieszkaniec  Ustronia  wymu
sił  pierwszeństwo  przejazdu  i  dopro
wadził  do  kolizj i  z  mieszkańcem 
Wisły  jadącym  citroenem.  Sprawcą 
kolizj i  ukarano  mandatem  w  wyso
kości  300  zł. 
9.01.98  r. 

0  godz.  7.00  na  ul.  Wiślańskicj  kie
rujący  geometro  wpadł  w  poślizg 

1 uderzył  w  drzewo.  Z  obrażeniami 
kręgosłupa  został  przewieziony  do 
Szpitala  Śląskiego  w  Cieszynie. 
9.01.98  r. 

O  godz.  13.15  na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący  peugeotem  205  mieszka
niec  Wisły  najechał  na  ładą  miesz
kańca  Pawłowic.  Sprawcą  kolizj i 
ukarano  mandatem  w  wysokości  100 
zł. 

11.01.98  r. 

O  godz.  2.00  na  terenie  dyskoteki 
„Mirag c    2000"  zat rzymano  na 
gorącym  uczynku  nieletniego  miesz
kańca  Skoczowa,  który  skradł  port
fel  z  dokumentami  i 500  zł  należący 
do  mieszkanki  Międzyrzecza.  Skra
dzione  rzeczy  odzyskano.  Sprawą 
rozpatrzy  sąd  dla  nieletnich. 

STRAŻ  MIEJSK A 

8.01.  —  Interweniowano  przy  jed
nej  z  posesji  na  ul.  Leśnej  w  sprawie 
zaśmiecenia  terenu.  Nakazano  na
tychmiastowe  posprzątanie.  Wyko
nano. 

—  Interweniowano  w  sprawie  za
nieczyszczenia  drogi  koło  żwirowni 
w  Nicrodzimiu.  Przeprowadzono 
rozmową  z  osobą  odpowiedzialną. 
Jezdnią  natychmiast  uprzątnięto. 

Interweniowano  w  sprawie  pale
nia  śmieci  przy  budynku  poczty. 
Udzielono  upomnienia. 
9.01.  —  Po  otrzymaniu  skargi 
w  sprawie  wypuszczania  psów  bez 
uwiązi  przeprowadzono  kontrolą 
przy  ul.  Habrów. 

—  Właścicielce jednego  z  lokali  usłu
gowych  przy  ul.  Traugutta  nakaza
no wywiezienie  śmieci  składowanych 
przed  posesją. 

11.01.98  r. 

Miądzy  godziną  10.00  a  17.00  w  jed

nym  z  domów  wczasowych  na  tere

nie  naszego  miasta  skradziono 

torebką  damską  z  700  zł  należącą 

do  pracownicy  tego  domu. 

11.01.98  r. 

O  godz.  19.00  na  ul.  3  Maja  kierują

cy  VW  passatem  mieszkaniec  Ustro

nia  najechał  na  tył  f iata  cromy 

mieszkańca  Rybnika.  Sprawcą  koli

zji  ukarano  mandatem  w  wysokości 

50  zł. 

14.01.98  r. 

O  godz.  8.00  na  ul.  3  Maja  16lctni 

mieszkaniec  Istebnej  wtargnął  pod 

przejeżdżającą  skodą.  Doznał  obra

żeń  głowy  i  stłuczenia  podudzia. 

14.01.98  r. 

O  godz.  13.30  Komisariat  Policji 

w  Ustroniu  został  powiadomiony 

0  rozboju  na  nieletnim.  Rabusie  skra

dli  mu  srebrny  łańcuszek  i  czapką. 

W  wyniku  podjętych  czynności 

w  bezpośrednim  pościgu  zatrzymano 

sprawców  napadu,  znajdujących  sią 

w  stanic  nietrzeźwym  mieszkańców 

naszego  miasta  (2,75  i  1,74  prom.) 

Sprawa  swój epilog  znajdzie w sądzie. 

Przypominamy,  że  w  myśl  art.  210 

§ 1  Kodeksu  Wykroczeń  za  czyn  tego 

typu  grozi  kara  pozbawienia  wolno

ści  nic  mniejsza  niż  trzy  lata. 
(mp) 

10.01.  —  Nakazano  usunięcie  znisz
czonej  tablicy  reklamowej  przy  ul. 
Skoczowskiej. 

11.01.  —  Kontro lowano  osiedla 
Centrum,  Cieszyńskie  i  Manhatan. 
Wszędzie  było  spokojnie. 
12.01.  —  Przeprowadzono  wiz j ę 
lokalną  na  placu  budowy  przy  ul. 
Daszyńskiego.  Stwierdzono  ogólny 
bałagan,  nic  było  robotników.  Usta
lono  właściciela  i  wezwano  na  ko
mendę. 

—  Nakazano  zdjęcie  ogłoszeń  fir 
mie,  która  oplakatowała  Centrum 

1 Jaszowicc  w  miejscach  niedozwo
lonych.  Ogłoszenia  zdjęto. 
13.01. —  Mandatem  w wys.  30 zł uka
rano  kierowcę  samochodu  dostawcze
go  za  blokowanie  chodnika.  Podczas, 
gdy  kierowca  dzwonił  z  aparatu  tele
fonicznego,  grupa  niepełnosprawnych 
na  wózkach  zmuszona  była  skorzy
stać  z  jezdni. 

(mn) 

D f i R T E X 
DEZYNFEKCJA , 

DEZYNSEKCJA 
DERATYZACJA . 

DEZODORYZACJA 
ODGRZYBIANI E 

S o l i d n o ś ć,  s z y b k o ś ć,  p e r f e k c ja  i  V A T . 

A t r a k c y j n y  c e n n i k. 

T e ł .  ( 0 3 3)  1 4  8 5  17  l u b  0  9 0  3 3 4  7 00 

Ci,  którzy  od nas  odeszli: 
Franciszek  Jaworsk i,  lat  88,  ul.  Skoczowska  16 

Zuzanna  Nowak,  lat  64,  ul.  Katowicka  160 

Pieczonka  Brunon ,  lat  76,  ul.  Traugutta  2 

Wanda  Stempin,  lat 75, ul. Pana Tadeusza  17 
Mar ia n  Zdrodowski ,  lat  76,  ul.  3  Maja  8/3 

Karo l  Jaworsk i,  lat  65,  ul.  L ipowa  37 

Mar iann a  Żmi ja ,  lat  53,  Oś.  Manhatan  1/54 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  HECZKO 

Drewniany  mostek  na  Młynówce,  za nim  fragment Zakładu  Ką

pielowego. 

Naj lepsze  życzenia  dla  jub i la tów : 
Zuzanna  Śl iwka,  lat  94,  ul.  Polańska  57 

Karo l  Wantu lok ,  lat  80,  ul.  Bc lwederska  10 

Aniel a  Brych ,  lat  85,  ul.  Gości radowicc  21 

W  sobotą  10 stycznia  dwukrotnie  na Zawodziu  koncertowała 
Estrada  Ludowa  „Czantoria".  Po raz pierwszy w sali  kina  „Zdrój " 
dla  kuracjuszy,  potem  w  budynku  administracyjnym  Szpitala 
Uzdrowiskowego  dla ustrońskich  seniorów.  W repertuarze  znala
zły się kolędy  i utwory związane z naszym regionem. Na  zakończe
nie koncertu w Szpitalu siedzącym na widowni seniorom  wręczono 
kwiaty.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

JA K  BY Ć  BABCI Ą 
Przypadający 21  i 22 stycznia  Dzień  Babci  i Dzień  Dziadka  to 

święta,  o  których  nie  zawsze  się  pamięta.  Warto  jednak  o  nich 
przypomnieć,  bo  w  dzisiejszym  zapracowanym,  zabieganym 
i w  dużym  procencie  ubogim  społeczeństwie,  najstarsze  pokole
nie odgrywa ważną  rolę. Nie grozi nam jeszcze amerykański  model 
życia, gdzie babcie  i dziadków  zna się głównie z opowiadań  i spo
radycznych  wizyt,  nie  są  rzadkością  wielopokoleniowe  rodziny 
mieszkające pod jednym  dachem.  Trudno powiedzieć jednak,  czy 
jest  to potrzeba  bliskości  czy  tylko  konieczności. 

Na  ten  temat,  już  w  grudniu,  odbyło  się  w  Chrześcijańskiej 
Fundacji  „Życi e  i Misja" spotkanie pod  tytułem  „Babcia  skarbem 
najmłodszych", przygotowane  i prowadzone przez  Ewę  Szurmik 
i Mariol ę  Pilch.  Jego główną  bohaterką  została pani  Emili a  Czyż 
z Harbutowic,  emerytowana  nauczycielka,  ale przede  wszystkim 
babcia. 
—  Żeby  być dobrą  babcią,  trzeba  być najpier w  dobrą  matką 
i teściową —  rozpoczęła pani  Emilia. 

Trudno  radzić  w  tak  skomplikowanej  kwestii  jak  bycie  dobrą 
mamą,  ale  można  było  za  to  posłuchać,  co  zrobić  by  nie  zostać 
zaliczoną  do grona  teściowych  z  dowcipów. 

W  sobotę,  10  stycznia,  po  godzinie  dziewiątej  wieczorem 
Ustroniem  wstrząsnęły  głośne wybuchy. Z  relacji  mieszkańców 
dowiedzieliśmy  się, że poruszenie  było duże, a spekulacje na  ten 
temat  rozpoczęły  się od burzy  stulecia, a skończyły  na  wybuchu 
bomby  lub gazu. Ci którzy wyjrzeli przez okno  przekonali  się,  że 
chodzi  o pokaz  sztucznych  ogni, a raczej głośną  kanonadę  fajer
werków, zorganizowaną  przez jednąze znanych  fir m z okazji  kra
jowego  zjazdu. Ustrońscy  policjanci  poinformowali  nas, że  nikt 
nie został powiadomiony  o tej głośnej  imprezie, wysłano  patrol, 
jednak  zanim  przybył  na miejsce, pokaz  się skończył.  Natomiast 
komendant  straży miejskiej powiedział  nam, że  ludzie  przesadza
j ą  i on  nie  widzi  nic  niestosownego  w  organizowaniu  podob
nych  wybuchów. 
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—  Wielk i  błąd  robią  teściowe  nie akceptując  partner a  swoich 
dzieci. Jeśli nie podoba  im się osoba, któr a ma wejść do  rodziny, 
trzeba przeprowadzić jedną  rozmowę w cztery oczy. Gdy nie po
może, wycofujemy  się i szanujemy wybór   dzieci. 

A jaka powinna  być  teściowa,  gdy  się mieszka  razem? 
—  Raczej  stać z boku,  nie krytykować ,  nie  wtrącać  się,  służyć 
radą, ale tylk o wtedy, gdy ktoś o to poprosi. Ja zawsze  mówiłam: 
„Zrobiłaby m  to tak, ale wy sobie  róbcie jak  chcecie". 

Oprócz  konkretnych  rad  dotyczących  stosunków  z  dziećmi 
i wnukami, pani Emilia cały czas podkreślała potrzebę miłości. Z jej 
wypowiedzi  wynikało,  że  rodzina,  w  której  panują silne  związki 
emocjonalne, wzajemny szacunek  i akceptacja,  oprze  się  każdej 
zawierusze. Na spotkanie przyszły  wnuczki, mamy  i babcie,  które 
nie  żyją  na  co  dzień  w  idealnych  rodzinach.  Zadawały  pytania, 
radziły  się,  a  zaproszona  babcia  słuchała  uważnie  i  próbowała 
odpowiadać.  Siedząc tak przy kawie  i ciasteczkach  odczuwało  się 
serdeczny, domowy  wręcz  nastrój. 
—  Źl e jest, gdy atmosfera  w  domu  nie jest  taka jak  powinna, 
wybuchają  konflikt y między dziadkami  i rodzicami, a dzieci są 
tego świadkami.  Nie  łudźmy  się, dla  nich babcia nie raz  będzie 
autorytetem.  Gdy pracowałam  w szkole słyszałam  nie raz,  jak 
młode kobiety narzekały: teściowa to, teściowa tamto i myślałam 
sobie, gdybym  miała taki skarb w domu umiałabym  udobruchać 
i zgadzać  się. Alb o  mówią:  „J a  bym  swojego  dziecka  nie  dała 
babci pod opiekę, bo by mi go rozpieściła". To rani drugą  osobę, 
a gdy słuchają tego dzieci i widzą ten brak szacunku, to tak samo 
będą babcię  traktować. 

Wśród  cech, które kandydatka  na dobrą  babcię mieć  powinna, 
najważniejszą wydaje się konsekwencja.  Pani Emilia  podkreślała, 
że nie można pobłażać wnukom,  tylko dlatego, że są za małe.  Tłu
maczyła, że już wtedy ucząsię co  im wolno, a czego nie i ta dyscy
plina jest  im samym potrzebna.  Stanowcza,  ale życzliwa  odmowa 
lub zakaz nikogo nie krzywdzi.  Ponieważ trudno  uwierzyć w  ideał, 
spróbowałam  znaleźć jakąś  rysę w  stosunkach  zaproszonej  babci 
z jej  wnukami  i spytałam  o  ewentualne  konflikty  pokoleniowe. 
Okazało się jednak, że pani Emilia świetnie dogaduje się ze  swoimi 
wnuczkami  nastolatkami,  te  często ją  odwiedzają,  liczą  się  z jej 
zdaniem,  proszą  o rady,  lubią  z nią  przebywać. 

Monik a  Niemiec 

Ferie  tuż,  tuż  a śniegu  nie ma.  Fot.  W.  Suchta 

J E ^ J E Z 

PLACÓWK A  TERMI N  PROGRAM  ZAJĘ Ć 

SP1  26.1. do 7.II.  W czasie od 27.1. do 30.1. w godz. od 9.00 do  11.00 zajęcia  sportoworekreacyjne 
SP2  26.1. do 7.II.  Malowanie  sali gimnastycznej, Otwarty  Turniej Tenisa  Stołowego 
SP3  2.11. do  14.11.  Zimowisko 
SP5  26.1.  do7.II.  Zimowisko,  Obóz biegowy  w  Powiszowicach. 
SP6  26.1. do 7.II.  Zimowisko, wyjazdy na  lodowisko  do  Cieszyna 
Ognisko  Pracy  Zajęcia w kołach zainteresowań  według  harmonogramu  na okres  ferii 6.11.98. 
Pozaszkolnej  godz.  16.00 „Kolorowe  piosenki   rozśpiewany jarmark"  Koncert  w  wykonaniu 

Ewy  Wach. 
Oddział  Muzeum  26.1. do 7.II.  Zajęcia plastyczne dla  dzieci: 
Zbiory M.  Skalickiej  wtorki, środy  i czwartki  w godz. od  10.00 do  12.00 
Muzeum  Hutnictwa  Zgodnie z programem  podanym  w Gazecie  Ustrońskiej. 
i Kuźnictwa 

Zgodnie z programem  podanym  w Gazecie  Ustrońskiej. 

Kolej Linowa  W  razie braku  śniegu  a suchej  pogody  będzie  czynny  letni  tor  saneczkowy 
na  Czantorii 



Na ostatniej sesji w  1997 r. Rada Miejska uchwaliła budżet  mia
sta na  1998  rok.  Podobnie jak  w  latach  ubiegłych,  budżet  ten  nie 
zadowoli wszystkich.  Aby  wyjaśnić dlaczego  tak się dzieje o  roz
mowę  poprosiłem  przewodniczącego  Komisji  Budżetowej  RM 
Henryk a  Hojdysza. 
— Jak najogólniej  można scharakteryzować  tegoroczny  budżet 
Ustronia? 
—  Budżet  miasta  na  1998 r. jest  kolejnym budżetem  niedostatku. 
Pozwala  on  wprawdzie  na  bieżące  funkcjonowanie  miasta,  nie 
pozwoli  jednak  na  odrabianie  zaniedbań  minionych  lat,  głównie 
w zakresie  remontów  dróg  i chodników, poprawy zieleni  i estetyki 
miasta,  czy  też przebudowy  newralgicznych  punktów  komunika
cyjnych. 
—Jak  ten budżet wygląda w porównaniu z latami  poprzednimi? 
—  Dochody  budżetu  w  stosunku  do  przewidywanego  wykona
nia w  1997 r. wzrastają zaledwie o 0,77 %  i od początku tej kadencji 
Rady  nastąpiło najpoważniejsze osłabienie  budżetu. 
—  Co jest główną  tego  przyczyną? 
—  Dochody własne stanowią  69 % a subwencja  i dotacje z budże
tu centralnego  31 %. Tak silne zmniejszenie dochodów  spowodo
wało  znaczne  pogorszenie  świadczeń  miasta  wobec  obywateli, 
a przecież poziom  tych świadczeń  był już od kilku  lat  systematycz
nie  obniżany  w  wyniku  zmniejszania  realnych  dochodów.  Taki 
stan  rzeczy  spowodowany jest głównie w wyniku  działań  legisla
cyjnych  rządu  i parlamentu.  Nie  dość  bowiem,  że  nie  dokonano 
żadnej  rekompensaty  ubytku  w budżetach  gmin,  które  wystąpiły 
w  latach  19931996,  to  zmiany  przepisów  prawnych  dokonane 
w  1997 r. pociągnęły za sobą dalsze uszczerbki  w dochodach.  Na
leży podkreślić, że nie zmniejszyły się przy tym wcale zadania  gmin, 
dlatego  też zmiany  te są niezgodne  z gwarancjami  konstytucyjny
mi  adekwatności  środków  finansowych  przeznaczanych  do  za
kresu  wykonywanych  zadań. 
—  Na któr e zadania  finansowane z budżetu państwa  subwencje 
są niższe od wydatków  miasta w  tym  zakresie? 
—  Po  pierwsze,  stopniowo  obniża  się  z  roku  na  rok  wysokość 
subwencji  na  zadania  oświatowe.  W  1996  r.  subwencja  pokryła 
zaledwie  78,9  %  wydatków  i dopłata  z  budżetu  miasta  wyniosła 
783.423 zł. W  1997 r. subwencja pokryła  78 % wydatków,  dopłata 
z budżetu miasta wyniosła  956.874 zł, a w budżecie na  1998 r. wy
datki  pokryte  zostaną  subwencją  tylko  w  74,2  %,  zaś  dopłata 
z budżetu miasta wyniesie  1.287.934 zł. Miasto nie otrzymuje  rów
nież odpowiednich  środków  na  inwestycje szkolne,  głównie  do
tyczy to rozbudowy  Szkoły  Podstawowej nr  1. Tymczasem  artykuł 
5a ustawy  o systemie  oświaty  gwarantuje gminom  środki  na  pro
wadzenie  szkół  podstawowych  z budżetu  państwa,  a przecież  są 
jeszcze  inne  koszty  nie  objęte  subwencją.  To niemałe  środki  do
płacane do oświaty z budżetu  miasta, które można by  przeznaczyć 
na  inwestycje czy  remonty. 

Po drugie  obowiązkowe  zadania  zlecone  nałożone  na  miasto 
przez  ustawy  oraz  zadania  dobrowolnie  przejęte  są  notorycznie 
niedofinansowane, gdyż dotacje celowe przekazywane  z  budżetu 
państwa  nie wystarczają  nawet  na zapewnienie  płac  urzędnikom 
prowadzącym  te  zadania. 

Po  trzecie,  w bieżącym  roku  weszły  w życie  kolejne  przepisy, 
które  spowodowały  zmniejszenie  dochodów.  Likwidacji  uległa 
większa  część  podatku  od  posiadania  środków  transportu  i  choć 
ustawa  gwarantuje  co  najmniej  zrekompensowanie  tego  ubytku 
w  budżecie,  otrzymana  subwencja  drogowa  nie  zapewnia  tej  re
kompensaty,  bowiem  wynosi  zaledwie  68  %  dotychczasowych 

dochodów, czyli brak jest  182.161 zł. Zmniejszono wpływy  z ma
jątku  komunalnego  w  wyniku  uwłaszczenia  osób  fizycznych  bę
dących  użytkownikami  wieczystymi  gruntów  państwowych 
i  komunalnych.  Obniżają  się  stawki  podatku  dochodowego  od 
osób  fizycznych co spowoduje zmniejszenie wpływów  z tego  po
datku, a tym samym  zmniejszenie udziału gmin w tych  wpływach. 

—  Jakie widzi  pan  rozwiązania  w  tak trudnej   sytuacji? 
—  Myślę,  że jako  samorząd  mamy  prawo  oczekiwać  od  nowego 
rządu, aby uniknąć zapaści  f inansowej gmin,  zrekompensowania 
ubytków  w  podatkach,  niedoszacowaniu  subwencji  oświatowej 
i drogowej,  a także zabezpieczenia  w  1998  r środków. Na  zwroty 
gminom  wydatków  na oświetlenie dróg, ulic  i placów, które nie są 
mieniem  komunalnym,  zgodnie z ustawą o prawie  energetycznym 
z  10 kwietnia  1997 r., która weszła w życie od 5 grudnia  1997 r. 
—  Jaka jest struktur a  budżetu  naszego  miasta? 
—  Wydatki w stosunku  do przewidywanego  wykonania w  1997 r. 
wzrastają o  1,3 %.Naj więcej kosztuje nas oświata  i wychowanie  
43 % budżetu, gospodarka  komunalna   21 %,  administracja  pań
stwowa  i samorządowa 16 %,  inwestycje to zaledwie niecałe 7 %, 
kultura  i sztuka   5 %, opieka  społeczna   4 %.  Pozostała  struktura 
wydatków  kształtuje się na poziomie  od 0,02 % do 2  % 
—  Czy tegoroczny  budżet  zapewnia  kontynuację  rozpoczętych 
inwestycji? 
—  Chociaż w budżecie zapewniona jest  kontynuacja budowy  ko
lektorów  sanitarnych,  wodociągów,  stacji  przeładunkowej,  czy 
rozbudowy  Szkoły  Podstawowej nr  1 , to środki  na te zadania  nie 
są zadowalające. Jeszcze gorzej wygląda to w  remontach  kapital
nych  dróg gdzie  środki  budżetu  1998  r. w stosunku  do  przewidy
wanego wykonania w  1997 r. wynoszą  zaledwie 66 %  i są po prostu 
przysłowiową  kroplą w morzu potrzeb. Nie zabezpieczają  niezbęd
nych prac odtworzeniowych  nawierzchni  dróg po budowie  kolek
torów,  jak  choćby  na  ulicach  Lipowej,  Wąskiej,  Bażantów, 
Folwarcznej czy Sztwiertni.  Brak jest środków  w budżecie na prze
budowę ul. Kuźniczej  i ul. Myśliwskiej. To tylko te nieliczne  zada
nia,  które  w  trybie  pilnym  należałoby  realizować.  A  przecież 
pozostają jeszcze  całe ciągi  chodników,  które  wymagają  przebu
dowy,  a realizowane  są w  mini  zakresie.  Inwestycje  w  budżecie 
w  stosunku  do  przewidywanego  wykonania  w  1997  r.  również 
wynoszą  zaledwie  52 %. Aby  ten budżet  nie stanowił jednak  czar
nej wizji przyszłości  miasta stwierdzić muszę, że wierzę głęboko,  iż 
w  ciągu  roku  1998  nastąpi  wzrost  dochodów  podobnie  jak 
w  latach  minionych,  gdzie  ten  wzrost  kształtował  się od  16 %  do 
18 %.  Przewiduję, że wzrost  ten  może nastąpić z tytułu  nadwyżki 
budżetowej  1997 r., dotacji, która musi  być przyznana  na  zadania 
zlecone  konkretnie na utrzymanie dróg wojewódzkich,  większych 
dochodów  od  zaplanowanych,  pozytywnego  załatwienia  dotacji 
lub pożyczki  na rozbudowę SP 1, wreszcie zwiększenia  niedosza
cowanej subwencji  oświatowej  i drogowej. Te środki, które,  mam 
nadzieję, zostaną  uzyskane, będzie można  przeznaczyć  na  realiza
cję zadań  społecznie  ważnych  oraz  gospodarczo  i  ekonomicznie 
uzasadnionych. 

Rozmawiał: Wojsław Suchta 

Koncert  EL „Czantoria" na Zawodziu.  Fot.  W.  Suchta 

Bal  Szkoły  Podstawowej Nr 3 w  UstroniuPolanie  odbędzie 

się w dniu 24 stycznia  1998 roku o godzinie  19.00 w sali  Ochot

niczej Straży Pożarnej w  UstroniuPolanie.  Dyrekcja  i Komitet 

Rodzicielski  serdecznie zapraszają wszystkich  chętnych.  Bilety 

w cenie  30. zł od  osoby  są do nabycia  w  sekretariacie  szkoły. 
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Gdy  1 stycznia  1996  r. samorządy  przejmowały  finansowanie 
szkół  podstawowych,  wszyscy  zastanawiali  się,  czy  faktycznie 
subwencje z budżetu  centralnego na ten cel, pokryją wydatki  gmin. 
W  Ustroniu  dość  szybko  okazało  się,  że  z budżetu  państwa  sub
wencja na szkoły będzie bardzo poważnie  niedoszacowana.  Jesz
cze  przed  1  s tyczn ia  1996  r.  p róbowano  in te rwen iować 
w  Kuratorium  Oświaty,  co niewiele dało, następstwie w  Minister
stwie Edukacji Narodowej  i Ministerstwie Finansów.  W  rezultacie 
subwencję zwiększono,  nigdy jednak  nie pokryła  ona  wydatków 
gminy  na  finansowanie  funkcjonowania  szkół  podstawowych. 
Zresztą  podobnie jest w większości  gmin. Co gorsza z roku na  rok 
jest  gorzej.  (Mówi  o  tym  na  str.  5  Henryk  Hojdysz.)  Dziś,  gdy 
mówimy o wzrastającej roli samorządów  i o nowym podziale admi
nistracyjnym kraju, uważamy że zamieszczone poniżej tabelki naj
lep iej  o b r a z u ją  j ak  w ładze  cen t ra lne  pa t rzą  na  gminy. 
Niedoszacowanie  subwencji  na oświatę w  Ustroniu  wygląda  na
stępująco: 

Planowane wydatki  dla poszczególnych  szkól. 

Placówka  Planowane 
wydatki 

Subwencja 
oświatowa 

Dopłata  z 
budżetu  Gminy 

SP1  Ustroń  1.174.352  971.240  203.1 12 

SP2  Ustroń  1.657.862  1.410.185  247.677 

SP3  Ustroń  Polana  854.843  476.682  378.161 

SP5  Ustroń  Lipowiec  505.917  327.719  178.198 

SP6  Ustroń  Nicrodzim  805.136  524.350  280.786 

Razem:  4.998.1  10  3.710.176  1.287.934 

Subwencja  w  przeliczeniu  na  1 ucznia  : 
(3.710.176:1.868  =  1.986,176)  x  ilość  uczniów 

Planowane wydatki w  1998 r. na  1 ucznia 

Placówka  Mość 
uczniów 

Planowane 
wyda.  na  1 ucz. 

Wydatki  z 
subw.  na  1 ucz. 

Dopłata  z  budź. 
na  1  ucznia 

SP1  489  2 .401,64  1.986,18  415,36 

SP2  710  2 .334,02  1.986,18  348,84 

SP3  240  3 .561,85  1.986,18  1.575,67 

SP5  165  3 .066,17  1.986,18  1.079,99 

SP6  264  3 .049,76  1.986,18  1.063,58 

Razem:  1.868  2 .675,64  1.986,18  689,47 

Planowane wydatki w  1998 r. na  1 oddział 

Placówka  Ilość 
oddziałów 

Planowane 
wyda.  na  1 od.. 

Wydatki  z 
subw.  na  1 od. 

Dopłata  z  budź. 
na  1 oddział 

SP1  21  55.921,53  46 .249 ,53  9.672,00 

SP2  30  55 .262,07  47 .006 ,17  8.255,90 

SP3  12  71 .236,92  39 .723,50  31.513,42 

SP5  8  63 .239,63  40 .964,88  22.274,75 

SP6  15  53 .675,74  34 .956,67  18.719,07 

Razem:  86  58.1  17,56  43 .141 ,58  14.975,98 

PODZIĘKOWANI E 
Dyrekcja Szkoły  Podstawowej Nr 2 w Ustroniu składa  serdecz

ne podziękowania  wszystkim  rodzicom  za ogromny  wkład  pracy 
w  organizowanie  kolejnego  balu  szkolnego,  który  odbył  się  10 
stycznia  1998 roku  w  WD  „Malwa".  Wspaniała  współpraca  oraz 
chęć działania na rzecz szkoły  sprawia, że co roku  możemy  uczyć 
się  i pracować  w  lepszych  warunkach. 

Rekordowy  dochód z balu Rada Rodziców przeznaczy na  malo
wanie sali  gimnastycznej. 
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W styczniu  ukazała  się kolejna publikacja przygotowana  przez 
Galerię Sztuki Współczesnej „N a Gojach". Kazimierz  Heczko jest 
niestrudzony  w  tworzeniu  wydawnictw  promujących  twórczość 
ojca Bogusława  Heczki. Książki, kalendarze,  tomiki wierszy  firmo
wane przez galerię „N a Gojach" są także gustownym  upominkiem, 
pamiątką z pobytu w naszym mieście, reklamówką  uzdrowiska.  Do 
kupienia ostatniego „produktu" Galerii  zachęcą z pewnością  wzglę
dy  estetyczne  i  ...  praktyczne.  Jest  to  bowiem  zbiór  widokówek 
przedstawiających  zabytki  Ustronia.  Na  rewersie jest  miejsce  na 
znaczek  i adres, nic tylko pisać. Utrzymane  w czarnobiałej  kolory
styce  grafiki  B. Heczki  ujęte są  w  ozdobne  ramki,  dzięki  którym 
całość  nabiera  charakteru  rysunków  sprzed  stu  lat.  Wszystkie 
zabytki  opatrzone  są  krótką  notką  historyczną.  Na  etui,  w  które 
oprawione  są pocztówki,  znajdziemy dodatkowo  historię  naszego 
miasta oraz Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa.  (mn) 

W  pierwszych  dniach  stycznia  przybłąkał  się  mały,  żółto

czarnobiały,  d ługowłosy  piesek  z  puszystym  ogonkiem. 

Właściciela  lub chętnego  proszę o odbiór.  Barbara  Żmijewska, 

Ustroń, ul. Skowronków  29a, tel.  544690. 

JAPOŃSK I  POKA Z 
W  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  23 stycznia  (piątek) o godz. 

17.00 z cyklu  „Godzina  dla zdrowia" odbędzie się prelekcja  Rosy 

Mitsuko  z Japonii  na  temat:  „Medycyna  energetyczna".  Przewi

dziano  też pokaz przyrządu  terapeutycznego  MSR   2000. 

W I Ę C EJ  N A S 
Według danych  Biura  Ewidencji  Ludności  Urzędu  Miejskiego 

ustroniaków przybywa.  Wprawdzie  nieznacznie,  ale od  ubiegłego 

roku liczba mieszkańców naszego miasta wzrosła z 15.486 do  15.545 

tysiąca. Kobiet jest  8.260 czyli  o  11 więcej, a mężczyzn  7.285,  aż 

o  66.  więcej.  Mamy  też  więcej  osób  zameldowanych  na  pobyt 

czasowy:  540, w tym  316 kobiet  i 224 mężczyzn.  278. osobom  tak 

spodobał się Ustroń, że zameldowali  się na stałe, a 301 osób  zrezy

gnowało  ze  statusu  mieszkańca  uzdrowiska  i wymeldowało  się. 

Nastąpiły też przemeldowania  wewnętrzne, z dzielnicy do  dzielni

cy, z domu  do domu. Osób, który zmieniły miejsca  zameldowania, 

ale w ramach  Ustronia jest 216. Najmłodszych ustroniaczków  przy

by ło  nam  w  1997  roku  132  i  j est  to  o  4  mn iej  niż 

w  statystykach  sprzed  12  miesięcy.  Urodziły  się  63  góralki  i  69 

górali, w  1997 roku odpowiednio: 78  i 58. Pożegnaliśmy  145 miesz

kańców, 60 kobiet  i 81  mężczyzn. 
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Na  kolejną  wystawę  zapra
sza  Muzeum  Hutnictwa  i Kuź
nictwa. Tym razem są to  rzeźby 
Anny  Ficoń,  jednej  z  bardziej 
znanych  artystek  ludowych  ży
wiecczyzny.  Na  wernisaż  wy
s tawy,  k tó ry  odbył  s ię  9 
stycznia  przybył  dyrektor  Wo
jewódzkiego  ośrodka  kultury 
Leszek  Miloszewski,  Anna  Fi
coń z rodziną  i licznie mieszkań
cy naszego miasta. Prezentująca 
swe  dzieła  w  muzeum  artystka 
urodziła się w  1938 roku w  Cię
cinie. Jest uczestniczką  i  laure
atką wielu konkursów na  rzeźbę 
ludową,  jej  prace  znajdują  się 
w muzeach  BielskaBiałej,  No
wego Sącza, Krakowa,  Torunia, 
Rabki a także w wielu kolekcjach 
prywatnych,  choć  ostatnio  ar
tystka  swoich  rzeźb  nie  sprzedaje. Tematy jej  prac  to najczęściej 
Pieta, Frasobliwy,  Matka  Boska. Wyrzeźbiła  też postacie  świętych 
patronów swoich dzieci. Część rzeźb maluje, część pokrywa bejcą, 
pozostałe pozostawia w stanie surowym.  Jej dłuta jest  figurka św. 
Jana  Niepomucena  na  moście  nad  Sołą  oraz  Chrystusa  Frasobli
wego obok kapliczki w Wieprzu. Obie rzeźby podarowała  społecz
ności,  w której od  lat żyje. Na co dzień jest  gospodynią  domową. 
Otwierając wystawę, Zbigniew  Micherdziński  z Wojewódzkiego 
Ośrodka  Kultury  mówił: 

—  Życie  jej  nie oszczędzało,  a jednak znalazła czas i siłę woli  by 
tworzyć.  Bardzo  wcześnie  została  sama  z szóstką  dzieci.  Gdy 
mąż, znany  rzeźbiarz Jan Ficoń, zmarł, zaczęła tworzyć w  drew
nie lipowym świątki pełne zadumy  i smutku   takie jak jej  życie. 
To właśnie widzimy w jej   rzeźbach. Używa  dłuta  i noża.  Często 
rzeźbi  postacie  pojedyncze  choć  nie stroni  też od  kompozycji 
grupowych  i płaskorzeźb.  Kieruj e się taką samą zasadą, że gdy 
pracuj e w pięknym drewnie, to zostawia j e w stanie surowym, nie 
bejcuje go, ponieważ  uważa, że drewno w stanie surowym  jest 
najbardziej  wymowne.  Bardzo wiele tworzył a  i pozwoliło jej   to 
przetrwać najtrudniejszy okres w życiu. Przed laty zupełnie przy
padkowo wysłała jedną  swą  rzeźbę na znany  konkur s  i od  razu 
zdobyła trzecią  nagrodę. 

Uzupełnieniem  wernisażu wystawy był występ dzieci  ze  Szkoły 
Podstawowej  w  Lipowcu,  które  zaprezentowały  „Wilij e u starzi
ka".  Było  to  kilka  scenek  rodzajowych,  kolęd,  winszów,  związa
nych z obrzędami okresu  Bożego Narodzenia. Tradycja  przeplatała 
się tu z współczesnością, wszystko  zaś dzieci  wykonywały  z wła
ściwym  sobie wdziękiem.  Nie po raz pierwszy  „Wilij a u starzika" 
była prezentowana  w Ustroniu.  Dzieci  z Lipowca kilkakrotnie  już 
bawiły swoim humorem, wzruszały podczas przedstawień.  Wszyst
ko  to  za  sprawą  swoich  opiekunek  Mari i  Dyby  i Anny  Tarasz, 
które  przygotowały  młodych  artystów  do  wyjścia  na  scenę. 

Po wernisażu  poprosiłem  Annę Ficoń  o  rozmowę. 
— Jak doszło do wystawy w  Ustroniu? 
—  W maju miałam  wystawę w BielskuBiałej  i po niej okazało  się, 
że chętnie moje rzeźby zaprezentuje Muzeum  w Ustroniu.  Swoich 

W  LIPOWYM  DREWNIE 

Fot.  W.  Suchta 

rzeźb nie sprzedaję, tylko je  so
bie  składuję.  Chcę  światu  po
kazać,  że  jest  taka  kobieta  na 
wsi,  która  coś  potrafi. 
—  W  ogóle pani nie  sprzedaje 
swych  rzeźb? 
—  Kiedyś  sprzedawałam  jak 
musiałam.  Mąż zmarł,  miałam 
sześcioro  małych  dzieci  i  mu
siałam je wychować. Teraz dzie
ci  są  dorosłe,  nie  muszę  robić 
na  nich  i chcę  coś  po  sobie  zo
stawić.  Mam  takie  pragnienie, 
by  w łasne  muzeum  zrobić. 
Może  to się kiedyś uda.  Rzeźba 
to moja pasja życiowa. Bez tego 
nie  mogę  żyć.  A  p ien iądze 
szczęścia  nie dają, a ja  chcę  coś 
mieć. 
—  Il e rzeźb  już pani  stworzy
ła? 

  Trudno  powiedzieć.  Jest  ich  więcej  niż  na  tej  wystawie. 
W sumie rzeźbię już 27  lat. 
—  Jakie były  początki? 
— Mąż był  rzeźbiarzem,  a ja  robiłam  serwetki  na drutach.  Turyści 

chodzili  i pytali:  „ A  co  pani  nie  pomaga  mężowi?"  A  co ja  mam 
pomagać  komu, jak  mogę sama  robić. Chwyciłam  się  i nie  bałam 
się.  Pokazałam,  że  też coś potrafię. Ciągnę to dalej, trzech  synów 
zaraziłam  rzeźbą.  Teraz  są  na  dorobku,  każdy  się buduje  i mniej 
robią, ale wiem, że w naszej rodzinie sztuka  ludowa nie zaginie. Jak 
byli mali sami chętnie siadali koło mnie  i robili. Terazjeden jest już 
w Warszawie prokuratorem  wojskowym  i nie ma czasu. Najmłod
szy  też  się  chwycił  budowy.  Al e  mówią,  że  jak  będą  mieć  czas 
wrócą  do  rzeźby. 
—  A jak się pani spodobał występ dzieci z  Lipowca? 
— Jak  sama  byłam  mała  też chodziłam  po  kolędzie.  U nas jest  to 
tradycja  i do  dziś  dużo  chodzą  kolędnicy.  W  tym  roku  to  nawet 
przesadnie  ich było. Ja byłam  sierotą, to mama  mnie ganiała:  „Idź
cie  dzieci,  zaróbcie  coś".  Chodziło  się  od  domu  do  domu  i  się 
śpiewało, kolędowało.  W Boże Narodzenie w domu, w  Szczepana 
poza  okna,  w  Stary  Rok,  Nowy  Rok,  w  Trzech  Króli .  Byłyśmy 
w domu  trzy dziewczyny  tośmy  się za trzech  króli  przebrały. 
—  A co pani sądzi o współczesnej   kulturz e  ludowej? 
—  To ginie.  Młodym  ludziom już  się nie chce.  Gdyby  muzea  nie 
podtrzymywały  tej tradycji, toby to zginęło. Teraz wierzą w  telewi
zory. To właśnie zabija czas  ludzi. 
—  Skąd pani czerpie tematy do swoich  rzeźb? 
—  Jak śpię to myślę.  Po prawdzie,  to biorę kawałek  drzewa  i patrzę 
co  ono  warte.  Dopiero  w  drzewie  widzę  co  to  powinno  być.  Jak 
jest jakiś  konkurs z tematem,  to w nocy  muszę sobie obmyśleć,  co 
będę  robić  rano. 
—  Il e czasu powstaje jedna  rzeźba? 

  Robię to dorywczo,  przecież jestem  gospodynią, jeszcze  mam 
dwójkę dzieci  nie ożenionych  w domu  i dla nich coś trzeba  zrobić. 
Zawsze jest  tak, że skoczę prędziutko  coś  zrobię,  porobię  i udaje 
się  to  pogodzić. 

(ws) 
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Zima łaskawa  również dla drobiu.  Fot.  W.  Suchta 

Bank Spółdzielczy 
w Ustroniu 

OFERUJE  NOWE  FORMY  OSZCZĘDZANIA: 

Możesz  pobierać  odsetki  co miesiąc  lub  kwartał 
w trakcie trwania  lokaty. 

T  ,  .  .,  .  .  l )zmiesięcznąwypłatąodsetek18,50% 
Lokata 6 miesięczna  '  ,  ,  ,  ,  , 

2) z kwartalną wypłatą  odsetek  18,75% 

r  ,  .  .  .  1) z miesięczną wypłatą  odsetek19,25% 
L/OKata  iz miesięczna  . 

2) z kwartalną  wypłatą  odsetek    19,50% 

M i n i m a l n a  w p ł a t a  1 . 0 0 0 , 0 0 z ł 
Z a p r a s z a m y  d o  ko rzys tan i a z naszyc h  us ług , 

codz ienn i e w godz inac h  o d  7 . 3 0  d o  1 6 . 3 0 
w  sobo t y w godz inac h  o d  7 . 3 0  d o  1 6 . 3 0 

PODZIĘKOWANI E 
Rada  Rodziców  przy  Szkole Podstawowej  nr 2 w Ustroniu  składa 
gorące podziękowania  Dyrekcji  Szkoły,  Gronu  Pedagogicznemu, 
Sponsorom oraz Rodzicom za zaangażowanie  i pomoc w organizacji 
balu Rodzicielskiego. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, 
które społecznie podjęły się pracy na Balu. Całkowity dochód prze
znaczony zostanie na malowanie sali gimnastycznej  SP2. 

PZU S A 
TUiR  "WARTA" 
"GWARANT"  S.A. 
PZU ŻYCIE  S.A. 

Zapraszamy do  naszego biura w  Ustroniu 
przy ul. Polańskiej 35 (obok  szkoły w  Polanie) 
w godzinach  od  8.00 do  18.00 (pon.   piątek) 

od  8.00 do  15.00  (soboty) 

RADA MIEJSKA UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

Przyjąć program ochrony  Środowiska Naturalnego  Miasta  Uzdro
wiska Ustroń na rok  1998  i lata następne stanowiący załącznik  do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Wykonanie  uchwały powierza Zarządowi  Miasta. 

§3  ' 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń na terenie miasta oraz publikację w Gazecie  Ustrońskiej. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia  1998 r. 

Ustrońska  architektura.  Fot.  W.  Suchta  Program drukujemy na sąsiedniej  stronie. 
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PODZIĘKOWANI A 
Urząd Stanu Cywilnego dziękuje dyrektorowi  Muzeum  Hutnic

twa  i Kuźnictwa,  pani  Lidi i  Szkaradnik  za  udostępnienie  wnętrz 
i pomoc w organizacji uroczystości  wręczenia medali  za  Długolet
nie Pożycie Małżeńskie  i PHU „FOTOLAND" za bezpłatne  wyko
nanie zdjęć z uroczystości,  po których  odbiór zaprasza  Jubilatów 
do zakładu  przy ul. A.  Brody  2. 

^ 
Dyrekcja wraz z Radą  Rodziców  Przedszkola  nr  1 w  Ustroniu 

dziękuje p. L. Goszyk, Stacji Paliw „KowalczykPetrol",  hurtowni 
ARTCHEM  s.c.  Sikora  i Lang  za  pomoc  finansową  i  rzeczową 
w zorganizowaniu  paczek  świątecznych dla  dzieci. 

U C H W A Ł A  N r  X L I I I / 3 5 8 / 9 7 
R a d a  M i e j s k a  U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97 r . 

w sprawie: przyjęcia Programu  Ochrony  Środowiska  Naturalne
go  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń  na  rok  1998  i lata  następne. 

Na  podstawie  art. 7 ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia  8  marca  1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (jedn. tekst Dz. U. nr  13 par. 74 z  1996 
r. zpóżn. zm.) 

PREVENTER 

Tel. 543 000 



Program Ochrony Środowiska Naturalnego 
Miasta Uzdrowiska Ustroń 

na rok 1998 i lata następne 

ZAGADNIENIA  PROBLEMY  PRZEWIDYWANY  SPOSÓB  ROZWIĄZANIA  REALIZACJA 
1. Ochrona  powietrza.   emitory zanieczyszczeń: 

 kotłownie,  piece; 
  ruch samochodowy; 
 gazyfikacja szkół  i przedszkoli, 
 zakłady pracy i podmioty gospodarcze; 

1.  Partycypacja w kosztach eksploatacji stacji monitoringu powietrza. 
2.  Wystąpienia  do  Ministerstwa  Finansów  i  Ministerstwa  Ochrony 

Środowiska  o wprowadzenie  preferencyjnych  cen  gazu  dla  uzdro
wisk  dla celów mieszkaniowych;  promocja  innych,  alternatywnych 
materiałów grzewczych. 

3.  Opracowanie koncepcji zmiany  czynnika grzewczego z węglowego 
na gazowy w Szkole Podstawowej nr 2 

OSR 

OSR 

Szkoła Podstawowa nr 2 

II. Ochrona wód.   nieszczelne szamba; 
  nielegalne  odprowadzenia  ścieków 
bytowych do rowów i potoków; 
  regulacje potoków; 
 wykonanie podłączeń do istniejących 

kolektorów; 
 brak kanalizacji deszczowej; 
 zakłady pracy  i podmioty gospodarcze 

  oczyszczalnie  ścieków    wykonanie 
projektu III stopnia  oczyszczania 

1.  Kontynuacja budowy kolektorów  Lipowiec  i Dobka. 
2.  Przeprowadzanie kontroli wywozu fekalii. 
3.  Współfinansowanie  inicjatyw  społecznych  przy  realizacji  budowy 

wodociągów i kanalizacji. 
4.  Modernizacja basenu kąpielowego w zakresie gospodarki wodnej. 
5.  Budowa  kanalizacji  deszczowej;  czyszczenie  studzienek  desz

czowych. 
6.  Współdziałanie w ramach prac  Spółki Wodnej Młynówki. 
7.  Konserwacja rowów melioracyjnych i przydrożnych. 
8.  Dolomityzacja potoków. 
9.  Propagowanie oczyszczalni ścieków  przydomowych 
10. Wykonanie projektu III stopnia  oczyszczania 
11. Badania  i ekspertyzy w strefie wysypiska. 
12. Uporządkowanie terenu wokół Źródła Karola i Źelazistego. 

TIK 
OSR  i Straż Miejska 

TIK 

UGG i TIK 
TIK 

OSR 
OSR i TIK 

OSR 
OSRIUGG 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 
OSR 
OSR 

III. Ochrona zieleni 
miejskiej. 

 przegląd lasów  komunalnych; 
 konserwacja terenów zieleni miejskiej 
 rekultywacja terenów zielonych wraz z 

montażem ławek 
  inwentaryzacja terenów zieleni wraz z 

istniejącą  roślinością. 
 występujące choroby  i szkodniki drzew 

i  krzewów 
 wprowadzenie do ewidencji nowych 

pomników przyrody 

1.  Zabiegi pielęgnacyjne w lasach  komunalnych. 
2  Utrzymanie terenów zieleni miejskiej. 
3.  Rekultywowanie  trawników  i remont ścieżek oraz montaż ławek 
4.  Sporządzenie .kart"  inwentaryzacyjnych, 
4a.  Uaktualnienie  powierzchni  terenów  zieleni:  parkowej,  skwerów, 
przyulicznej, 
4b.  Sporządzenie  opisu  gatunkowego  oraz  stanu  zdrowotnego  ist
niejącego materiału  roślinnego 
5.  Prześwietlanie  i formowanie  koron drzew, usuwanie i sadzenie. 
6.  Nasadzenia   krzewy ozdobne, drzewa. 
7.  Sporządzanie  wykazu  drzew  i wystąpienie z wnioskiem  do  Wo

jewódzkiego  Konserwatora  Przyrody. 

OSR 
ZUKiM i OSR 
ZUKiM i OSR 

OSR 
OSR 

OSR 

OSR 
ZUKiM i OSR 

OSR 

IV. Ochrona  przyrody    rezerwaty 
 ochrona zwierząt 
 lasy promocyjne   ścieżka  przyrodniczo 
leśna 
  regionalny  leśny  ośrodek  edukacji 
ekologicznej 

1.  Współpraca z Nadleśnictwem Ustroń i Kołem Łowieckim. 
2.  Propagowanie  produkcji pszczelarskiej. 
3.  Udział w akcji ochrony bociana  białego. 
4.  Udział w akcji ochrony żab. 
5.  Opieka nad łabędziami w okresie zimowym. 
6.  Prowadzenie  edukacji ekologicznej przez Nadleśnictwo  Ustroń 

OSR 
OSR 
OSR 
OSR 

ZUKim, Straż Miejska, OSR 
Nadleśnictwo  Ustroń 

V.  Ochrona  gleby, 
gruntów  rolnych  i le
śnych 

 skażenie gleby; 
 pH gleby i jej jakość; 
 stosowanie odpowiednich  nawozów; 
 dzikie wysypiska  śmieci. 

1. Propagowanie odpowiednich nawozów i ekologicznych  środków 
ochrony  roślin; wapnowanie gleb. 

2. Zakup materiału zadrzewieniowego  i zabiegi w lasach  komunalnych. 
3. Egzekwowanie przepisów dot. ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

OSR 

OSR 

OSR 
VI.  Dzieci,  młodzież  i 
kuracjusze  w  uzdrowi
sku. 

 świadomość ekologiczna  społeczeń
stwa; 

 współpraca ze szkołami; 
 place zabaw i rekreacji; 

1. Organizacja imprez ekologicznych. 
2. Konkurs międzyszkolny o tematyce  ekologicznej. 
3. Kampania sprzątania świata i Dzień Ziemi 
4.  Plac zabaw w Parku Kościuszki. 
5.  Organizowanie konkursu na najładniejszy ogródek, działkę  itp... 
6.  Partycypacja  w programie  ekologicznym  .Czysta  Wisła  i  rzeki 

Przymorza' 

OSR i OKR 
OSR 

OSR i ZUKiM 
OSR 
OSR 
OSR 

VII. Gospodarka odpa
dami 

 stacja przeładunkowa z zapleczem do 
gromadzenia surowców wtórnych 

 prowadzenie gospodarki odpadami 
 wprowadzenie  segregacji u źródeł 

 strefa wysypiska  badania. 

1. Kontynuacja budowy stacji przeładunkowej. 
2.  Realizacja uchwały  .Szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości i 

porządku na terenie miasta Uzdrowiska  Ustroń". 
3.  Realizacja uchwały .Założenia i kierunki działań w z. gosp.  stałymi 

odpadami komunalnymi na terenie miasta Uzdrowiska  Ustroń...". 
4.  Realizacja ustawy .o odpadach". 
5.  Wprowadzenie segregacji u źródeł 
6.  Kontynuacja badań zgodnie z decyzją. 
7.  Likwidowanie dzikich wysypisk 

OSR 

OSR, Straż Miejska i ZUKiM 

OSR i ZUKiM 

OSR i ZUKiM 
ZUKiM + OSR 

OSR 
OSR. ZUKiM i Straż Miejska 

VIII. Problemy  organi
zacyjne. 

 propagacja problemów i rozwiązań w 
dziedzinie ochrony  środowiska. 

1. Gromadzenie opracowań, książek ekologicznych w celu stworzenia 
.biblioteki ekologicznej". 

2. Wydanie folderu o tematyce  ekologicznej. 
3. Przekazywanie  informacji prasie  lokalnej. 

OSR 

OSR 
OSR 

IX. Współpraca.   stosunki  międzynarodowe; 
 organizacje proekologiczne  i społ.; 
 nawiązanie kontaktów na płaszczyźnie 

ekologicznej. 

1. Współpraca ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Cieszyńskiej 
2.. Popieranie działalności i podejmowanie wspólnych działań z PKE, 

Towarzystwem  Miłośników  Ustronia,  Towarzystwem  Upiększania 
Miasta Stowarzyszeniem Zdrowych Miast  i innymi organizacjami. 
3. Współpraca z instytucjami i organizacjani regionalnymi  i ogólno 

krajowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska 

OSR 
OSR 

OSR 
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Ogłoszenia drobne 
Dywanoczyszczen ic,  kosmetyka 
wnętrza  samochodu    KARCHER. 
Tel.  543839. 

544979,  po  godz.  17.00 

Usługi  ogólnobudowlane,  kafelko
wanie.  Tcl.  543786. 

Poszuku ję  mieszkania  do  wynaję
cia.  Tel.  541144. 

ZACHOROWAŁ O DZIECK O 

Boazerie  panelowe    MDF,  PCV 
wewnętrzne,  zewnętrzne;  podłogi 
p ływające,  siding.  Sprzedażusłu
gi.  Ustroń,  ul.  Wib ick iego  5,  tcl. 
542474. 

Kompleksowe  systemy  ocieplania 
budynków.  Tel.  542474. 

Poszuku ję  do  wyna jęc ia  małego 
mieszkania,  najchętn iej  w  bloku. 
Tel.  542237  po  17. 

Abso lwent  Un iwersy te tu  Jagie l
l o ń s k i e go  u d z i e la  k o r e p e t y c ji 
z  matematyki  i  f izyki ,  wszystk ie 
zakresy,  także  dla  studentów.  Tcl. 

Sprzedam  konie  sportowe  i  rekre
acyjne. Tel.  542925  po  godz.  17. 

AlJTOC/JgŚCI 

polonez,  FSO,  126 
akumulatory 

mechanika  samochodowa 
pomoc  drogowa 

Ustroń  Poniwiec, 
ul. Kasztanowa  15, tel. 542683 

SFRDFCZNiE  ZAPRASZAMY! 

Dnia  25.01.98  r.  o  godz.  9.30  oraz  o  godz.  15.00 
odbędzie  się projekcja filmu „

Film  zawiera  wypowiedzi  10  historyków  z  Europy 
i Ameryki  Północnej  oraz  ponad 20 Świadków  oca
lałych  z  obozów. 
Hitler  poprzysiągł wytępić  tę małą grupkę  chrześci
jan.  Nie  udało  mu  się jednak  zmusić  do  milczenia. 

Adres : Sala  Zgromadze ń 
ul .  Brzozow a  3 

Ustro ń 

tel.  544220 U> iftfflfii  Ww 3 <i? uUmwiWMm  Ssii\i «i fi mil i U >  t « J  wimi< 

Wilij a u starzika.  Fot.  W.  Suchta 

WIZYTY W DOMU PACJENTA 
CODZIENNIE 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ 

lek.  med.  TOMAS Z  DYRDA 
specjalista  chorób  dziecięcych 

Gabinet: Ośrodek  Medycyny  Prewencyjnej 
ul.  Ogrodowa  6,  Ustroń 
wtorki  i piątki:  1619 

Wilij a u starzika.  Fot.  W.  Suchta 

CO  N A S  C Z E K A 
Wystawy 
Muzeum  Hutnictw a  i  Ku/n ic tw a  ul.  Hutnicza  3,  tcl.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  &  K.  Hcczko 

  wystawa  i  sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
  Tajemnice  i  skarby  Ziemi 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki 
  Wystawa  rzeźby  ludowej  Anny  Ficoń  z  Wieprza 
Muzeum  czynne  we  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  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
3  Maj a  68,  tel.  542996, 
  Najbardziej  jadowite  węże  świata    od  1.0128.02.98  r. 
  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej   dzieje,  ludzie,  obyczaje  (zc  zbiorów  Marii  Skalickicj) 
Oddział  czynny  we  wtorki  od  9.0018.00,  w  środy  i  czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki  i  soboty  od  godz.  9.0013.00 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   na  „Gojach "   B& K  Heczkowie 
ul.  Blaszczyka  19,  tcl.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" , 
ul.  Sanatoryjna  7,  tcl.  543534,  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  9.0016.00,  w  soboty  9.0013.00 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych, 
ul.  9  Listopada  2,  tcl.  545458 
Klu b  Młodzieżowy    Budynek  Chrześcijańskiej  Fundacji  „Życi c  i  Misja" 
ul.  3  Maja  14,  tcl.  544522. 

IMPREZY 
21.01.98  godz.  10.00  Rejonowy  Konkurs  Recytatorski  Szkół  Podstawo

wych.  MDK  „Prażakówka". 
22.01.98  godz.  19.00  „Wieczorny  Dzwon".  Ballady  i  romanse  rosyjskie 

i  cygańskie  w  wykonaniu  artystów  opery  i  operet
ki.  GCR  „Rcpty"    Szpital  Promujący  Zdrowie. 

25.01.98  godz.  17.00  Wieczór  Kolęd  w  wykoananiu  Estrady  Ludowej 
„Czantoria".  Fundacja  „Życic  i  Misja",  ul.  3  Maja  14. 

godz.  16.00  „Podwieczorek  przy  muzyce  wiedeńskiej"  Restau
racja  „Diament"  Szpital  Uzdrowiskowy. 

soboty 

SPORT 
25.01.98  godz.  8.00 

31.01.98  godz.  9.00 

VII I  Narciarski  Rajd  Dookoła  Doliny  Wisły. 
Start:  Basen  kąpielowy,  ul.  Grażyńskiego. 
4.  Otwarty  Turniej  Tenisa  Stołowego  o  Mistrzo
stwo  Ustronia  (dla  uczniów  szkół  podstawowych). 
Sala  gimnastyczna  SP2. 

Kino  „Zdrój"     ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tcl. 543609 lub 543534,  wcw. 471 
2122.1.98  16.00  George  prosto  z  drzewa 

18.45  Mój  chłopak  się  żeni 
20.30  Tajemnica  Los  Angeles 

2329.1.98  16.00  Herkules 
18.45  Teoria  spisku 
21.00  Peacemaker 

NOCNE  KIN O  PREMIER : 
22.1.98  22.45  Orkiestra 
29.1.98  23.00  Młode  wilk i 

Do 24 stycznia   apteka  Na Zawodziu  w  Domu  Zdrojowym, 
ul.  Sanatoryjna  7. 

24   31 stycznia   apteka  na  os.  Manhatan. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00 
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ZNIKAJ Ą  DRZEWA 
Drzewa i krzewy 
one same nie  umieją się przed  nami  obronić, 
choć my  bez nich żyć nie  możemy. 

Nie tak dawno jeszcze,  kiedy  to pan  Michał  Bożek  przymierzał 
się do otwarcia  sklepów  „ABC" ,  wchodziło w rachubę „By ć  albo 
nie być": krzakowi  bzu  i dorodnemu, pięknie zapowiadającemu się 
modrzewiowi  przed budynkiem,  od strony ulicy. Po krótkich,  acz
kolwiek  treściwych,  rozmowach  zwyciężyło  „Być" !  Ówczesny, 
wspomniany wyżej, właściciel  „ABC " przy ul. 3 Maja ze zrozumie
niem  podszedł  do  sprawy  i w  sposób  właściwy  te  relikty  zieleni 
obudował  umożliwiając dostawanie  się wody  deszczowej  do  ich 
korzeni.  I rosły sobie nie wadząc nikomu, ciesząc za darmo  ludzkie 
oko. Cóż,  kiedy  zmienił  się właściciel  terenu.  1  od  czego  zaczął? 
Ano od wycięcia  tych reliktów zieleni  i to w majestacie prawa!  Al e 
cóż  to  za  prawo?!  Uprzednio  Urząd  Miejski    Wydział  Ochrony 
Środowiska,  z  udziałem  przedstawiciela  Klubu  Ekologicznego 
w Komisji,  zdołał  tę zieleń  ochronić.  Ten sam  Urząd onegdaj,  na 
kategoryczne żądanie prezesa R.S.P. „Jelenica" wydał decyzję ska
zującą  bez  i modrzew  na  ścięcie.  W  imię  czego?  Bo  tak  chciał 
prezes  spółdzielni?  Dziś jest  spółdzielnia, jutro  może jej  nie  być 
(nie będzie  też wtedy  pana  prezesa).  A zieleń?  Powinna  stanowić 
nasze  wspólne  dobro    dobro  uzdrowiska!  Jak  jej  nie  przeszka
dzać, n ie jedno życie  i niejednego prezesa,  przeżyje.  Czyżbyśmy 
mieli jej za wiele? Otóż nie! Jestjej stanowczo za mało jak na  uzdro
wisko  i każde  nieprzemyślane  i bezduszne  chciejstwo  dotyczące 
wycięcia  drzewa  czy krzewu  i doprowadzenie  tego chciejstwa  do 
finału, jaki  miał  miejsce  przy  ul.  3  Maja, jest  po  prostu  wandali

N O W E  Z A S A D Y 
W związku ze zmianą  ustawy o ochronie  i kształtowaniu  środo

wiska,  która  weszła  w  życie  z  dniem  1 stycznia  1998  r.  Wydział 
Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego w  Ustroniu 
informuje o nowych zasadach obowiązujących przy wycince  drzew 
i krzewów. 
I.  Usunięcie  drzew  i krzewów  z terenu  nieruchomości  może  na

stąpić za zezwoleniem  Burmistrza  Miasta, który może  nakazać 
w  zezwoleniu: 
1.  przesadzenie drzew  lub krzewów we wskazane przez  niego 

miejsce, jeżeli  takie przesadzeniejest  możliwe, 
2.  zastąpienie drzew  lub krzewów przewidzianych  do  usunię

cia innymi drzewami  lub krzewami. 
OSOBY  FIZYCZN E  mogą wycinać drzewa  i krzewy bez  uzyska
nia  zezwolenia: 
1.  owocowe 
2.  sadzone  na  plantacjach 
3.  których wiek nie przekracza  30  lat, (usuwanych  z terenu  nieru

chomości  stanowiących  własność  lub będących w  użytkowa
niu wieczystym  osób  fizycznych) 

OSOBY  PRAWNE mogą wycinać drzewa  i krzewy bez uzyskania 
zezwolenia: 
1.  owocowe 
2.  sadzone  na  plantacjach 
3.  których wiek nie przekracza  5  lat 

Ponadto  powyższych  przepisów  nie  stosuje  się dla  drzew  i  krze
wów: 

  rosnących  w  lasach, 
  objętych  ochroną  na podstawie  ustawie  o ochronie  przyrody, 
  usuwanych  z międzywala  i wałów  przeciwpowodziowych. 

REGIONALN A  TV 
Jak poinformował nas Zdzisław  Makuc za sklepu RTV na os.  Man
hatan,  na  terenie  Ustronia  program  Tele3  (regionalny)  można 
odbierać  tylko  przy  pomocy  anteny  szerokopasmowej  z  zasila
czem  i wzmacniaczem.  Program odbiera się na piątym paśmie  i 60 
kanale. 

Fot.  W.  Suchta 

zinem. Podobno w miejsce wyciętej zieleni ma stanąć kolejna, szpe
cąca nasze miasto uzdrowisko,  reklama. Zaiste:  „Zamienił  stryjek 
siekierkę na kijek", chciałoby  się skwitować sprawę o czym z ubo
lewaniem pozwoliła się podzielić z wami drodzy czytelnicy  „Gaze
ty Ustrońskiej" swoją opinią  odnośnie  nielitościwego  ogołacania 
Ustronia z zieleni. 

Halin a  RakowskaDzierżewicz 
radna 

członek  Klubu  Ekologicznego  w  Ustroniu 
wiceprezes Towarzystwa  Miłośników  Ustronia 

P.S. Jak wiele za mojego życia zniknęło w Ustroniu  drzew  dużych 
i rozłożystych,  z żalu  serce  pęka. 

Informujemy, że  z dniem  19 stycznie  br.  rozpoczęl iśmy  roz
wożenie  po  domach  indywidualnych  kompletów  worków  do 
zbierania  następujących  surowców:  szkła,  papieru,  złomu  me
tali  i  plastiku.  Do  kompletów  worków  dołączona  jest  ulotka 
informująca co można  do  tych  worków  wrzucać.  Prosimy  o  do
kładne  przeczytanie  ulotki. 

Przede  wszystkim  nie wrzucajcie  Państwo  do worków  brud
nych  surowców.  Nie  wrzucajcie  drobnych  papierków,  worków 
nylonowych  i  innych  przedmiotów  których  wykaz  podany  jest 
na  ulotce. 

Jednocześnie  apelujemy  do  tych  mieszkańców,  którzy  uży
wają  do  opalania  paliw  stałych,  aby  wystawial i,  do  odbioru 
przez  śmieciarki,  czysty  popiół  i  żużel  w  osobnych  pojemni
kach.  Jeśli  większa  ilość  dostosuje  się  do  naszej  prośby    po
piół  i żużel  będzie  zbierany  osobno. 

UWAG A PODMIOT Y  GOSPODARCZE 
I  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE!! ! 

Uprzejmie  informujemy, że z dniem  1 stycznia  tego  roku  we
szła  w życie  ustawa  z dnia  27  czerwca  1997  r. o odpadach  (Dz. 
U. nr 96, poz.  592).  Podmioty  gospodarcze  i jednostki  organiza
cyjne wytwarzające  w  ciągu  roku  odpady  w  ilościach: 

  od  jednej  tony  do  jednego  tysiąca  ton    muszą  uzyskać 
uzgodnienie  Burmistrza  Miasta, 

  powyżej  jednego  tysiąca  ton    muszą  uzyskać  zezwolenie 
od  wojewody. 

Prosimy  o  zaznajomienie  się  z  ww.  ustawą  i zastosowanie  się 
do jej  przepisów. 

„Godzina  dla zdrowia"   prelekcja poparta przeźroczami  pt.  „Me
dycyna  energetyczna"   wykład  Rosy  Mitsuko,  prezentacja  urzą
dzenia  terapeutycznego  MRS   2000. 

11  Gazeta  Ustrońska 
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33 ZNOWU  „DWÓJK A 
Odbyły się miejskie eliminacje turnieju „Bezpieczeństwo  w  Ru

chu Drogowym". Od kilku  lat najlepsi w Ustroniu są w BRD  ucznio
wie Szkoły Podstawowej nr 2. Szkoła ta była również  organizatorem 
eliminacji. Gdy okazało się, że ze startu zrezygnowała drużyna  SP
1, dopuszczono do rywalizacji poza oficjalną klasyfikacją  drużynę 
SP2.  Nie  było  niespodzianek  w  tegorocznym  konkursie  BRD. 
Konkurencja  polegała  na  napisaniu  testu  ze  znajomości  przepi
sów  ruchu  drogowego,  a  następnie  zawodnicy  mają  do  pokona
nia  tor  przeszkód  na  rowerze.  Właśnie  tor  przeszkód  generalnie 
zdecydował  o  kolejności  drużyn.  Tylko  dwaj  zawodnicy  z  SP2 
przejechali  go  bezbłędnie  pieczętując  tym  samym  zwycięstwo 
swojej drużyny.  Po podliczeniu  wyników  okazało  się, że  pierwsze 
miejsce zajęła SP2 zdobywając 323 pkt. Następne  miejsca zajęły 
drużyny: 2. SP6  84 pkt, 3. SP5  52 pkt, 4. SP3 10 pkt. Rezerwo
wy zespół SP2 zdobył 272 pkt.  Indywidualnie najlepszymi  okazali 
się również uczniowie SP2. Przy równej ilości punktów dwa  pierw
sze  miejsca zajęli  Marek  Dymski  i Marci n  Szeja,  na  kolejnych 
znaleźli  się:  3.  Marci n  Sobek,  4.  Łukasz  Szczotka,  5.  Dariusz 
Jankowski,  6. Robert Wińczyk  (wszyscy  z SP2). Nad  prawidło
wym  przebiegiem  turnieju  czuwali  policjanci  z Wydziału  Ruchu 
Drogowego  KRP  w  Cieszynie  z  sędzią  głównym  st.  asp.  Irene
uszem  Korzonkiem.  Wszyscy  startujący  otrzymali  dyplomy 

1 nagrody, które ufundował Urząd Miejski, zaś Rada Rodziców  SP
2 przygotowała  dla  uczestników  poczęstunek. 

(ws) 

P i e k n i e  w i t a m ! 

Nejprzód  sie  wóm  ludzie przedstawiym.  Jo je  Pieter  
młody  gazda,  zdrzały  do  żyniaczki.  Mój  łojciec  już  teł
kowne  roki  je  gazdom,  a  moja  mamulka  gaździnom. 
Dycki  mieli  moc  roboty  na gospodarce,  do chałupy  wra
cali  z pola  strasznie  utropióni,  tóż  nie  dziwota,  że  ma
jom jyny jednóm  pocieche   mie. Roki żynóm  hónym jedyn 
za  drugim  i  łojcowie fórt  mie  dopalujóm  cobych  sie  lo
żynił.  Nale  to je  strasznie  procne  chladani.  Przeca  tako 
gaździno  to  musi  być  zdrowe,  silne  dziywcze,  coby  sie 
nie  wylynkało  krowy  abo  babucia.  Przeca  my  mómy 
szumnóm  gospodarkę   patnost  hektarów  pospołu  z  ła
sym.  W chlewie  sztyry  krowy, pora  kormików,  a go wie
dz i  to już  nielza  policzyć,  dyć  to  sie fórt  szmatle  wte 
i  wewte.  A  niech  sie  taki  dziywcze  nie  staro  zawczasu, 
że  musi  ryncami  krowy  doić    mómy  przeca  dojarke. 
W  kuchyni  je  teła  wiecy  na  elektryke,  że jyny  włónczyć 
i  spoczywać.  W koncie  lodówka,  na  stole  krajalnica, 
a  w  izbie  elektryczno  mietła  do  tepichów. 

Na  polu  stojóm  kóniczki  mechaniczne,  co  majom  na 
miano  Ursus,  no  i  autko  jak  sie  patrzi    mały  fiacik. 
Tóż je  żech  zagospodarzony  i jakisik  projit  z  gospo
darki  też  mómy.  Nale  to  na  nic.  Kiere  dziwcze  dzisio 
chciałoby  wydać  sie  za  gazdę?  Psińco,  nie  nóndziesz 
taki.  Kożdo  woli  jekigosikej  golca  z  pomyślunkym, 
kogo  łocyganić,  abo  kaj przirobić  jaki  lewy  grosz.  A  i 
mie  nie  nazdo  sie  każdo.  Ni  może  to  być jakosik  chudo 
skryntka,  jyny  baba  fest,  aspóń  siedemdziesiónt  kilo 
żywej  wogi.  Prowda  na  gospodarce  je  mechanizacyja, 
nale  cosik  trzej a  też  ryncami  zrobić.  No  i  musi  to  być 
stateczno  frelka. 

Tóż pumóżcie  mi  ludeczkowie  złoci,  możne  mocie  ja
kom  zdrzałóm  dziywke  na  łoku.  Tego  co  mi  pochłado 
żóneczke,  na  wiesieli  pozwiym  za  starostę,  a jak  zabi
jym  babucia,  to  też przeca  nie  zabydym. 

Tóż czakom,  a sóm  też  sie  fórt  rozglóndóm. 
Pieter  spod  Czantoryji 

POZIOMO :  1) pojemnik  na śmieci, 4) szał, 6) na  życzenie 
widzów,  8) piorun,  9)  pierwiastek  chemiczny  (wspak),  10) 
obok  sponsora,  11) bogini  mądrości,  12) utyka na nogę,  13) 
państwo w kapeluszu,  14) zjawa senna,  15) rosi w  letni  pora
nek,  16)  rów  obronny  z  wodą,  17)  karty  do  gry,  18)  okres 
w dziejach,  19) składnik powietrza,  20) czarna ze  śmietanką. 
PIONOWO :  1)japoński  samobójca, 2) szermierz,  3)  drzwi 
w  stodole,  4)  nawóz  azotowy,  5)  piękno  przyrody,  6)  pieśń 
gondolierów,  7) słynny  trener brazylijski,  11) kolczasta  i li 
ściasta,  13) w  rodzinie Fiata,  14) opłata  drogowa. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija 5  lutego. 

Rozwiązan ie  Krzyżówki  Św ią tecznej 

M O K R E  G O DY   M A Ł O  U R O DY 

Nagrodą  50  zł  otrzymuje  ALIN A  CIEŚLAR  z  Ustronia, 
ul. Cieszyńska  48. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWKA 
20  zł   20  zł 
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