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Wybory  samorządowe 
27 maja 1990 r. wybieramy  radnych do Rady Miejskiej  w Ustroniu 

KOMITE T  OBYWATELSKI.. . 
...powołał  Konwent  Wyborczy  KO  w Ustroniu,  który  składa  się 
z przedstawicieli niezależnych, ponadpartyjnych ugrupowań społe
cznych  i wyznaniowych  miasta. Jego  ideą  było stworzenie koalicji 
wyborczej,  która  miała  nie  dopuścić  do  powstania  podziałów 
i  konfliktów  wewnątrz  naszej społeczności.  Kandydaci  do  samo
rządu  lokalnego  zaproponowani  przez  Konwent  nie  są  związani 
z żadnymi byłymi, względnie istniejącymi partiami politycznymi od 
ogłoszenia  stanu  wojennego.  Za  wartości  etycznomoralne  kan
dydatów  oraz  ich  zaangażowanie  w  problematykę  Ustronia  od
powiadają  te  ugrupowania  wchodzące  w skład  Konwentu,  które 
ich w ramach koalicji wyborczej umieściły na listach w 24 okręgach 
wyborczych. 

KONWEN T WYBORCZ Y  KOMITET U  OBYWATELSKIEG O 
DO  MIESZKAŃCÓ W  USTRONIA 

27 maja  1990 roku  wybierzemy  nowy samorząd  naszego  miasta. 
Od  niego  zależać  będzie jaką  miejscowością  w najbliższych  latach 
stanie się Ustroń. Wszyscy znamy nawarstwiające się latami  uciąż
liwości  życia,  będące  skutkiem  błędnej  polityki  władz  lokalnych 
a patrząc szerzej, próby wprowadzenia  w Polsce systemu, który nie 
zasłużył  nawet  na  to,  by pisać  o nim jak  wielką  był  pomyłką. 

Obowiązkiem wybranych w końcu maja radnych będzie w pierw
szym  rzędzie  uczynienie  z  Ustronia  normalnego  miasta,  które 
sprawnie funkcjonuje. Znając obecny stan spraw miejskich wiemy, 
że  nie  będzie  to  łatwe,  a  na  pewno  niemożliwe  bez  poparcia 
mieszkańców.  Dlatego  cały  samorząd,  a  nie  tylko  poszczególni 
radni,  musi  to  poparcie  uzyskać.  Z  takiego  też założenia  wyszedł 
Komitet  Obywatelski  „Solidarność",  proponując  podstawowym 
siłom  społecznym  Ustronia  wspólny  udział  w wyborach.  Powstał 
Konwent  Wyborczy,  który  tworzą: 

Parafie Rzymskokatolickie (Ustroń Centrum, Polana,  Hermani
ce, Nierodzim,  Lipowiec),  Parafia  EwangelickoAugsburska,  Ko
mitet  Obywatelski  „Solidarność",  zakładowe  organizacje  związ
kowe  „Solidarność"  Kuźni  Ustroń,  i  SM  „Zacisze",  Polskie 
Towarzystwo  Ewangelickie,  Polski  Klub  Ekologiczny,  Towarzys
two  Miłośników  Ustronia. 

Wyłoniono  osoby,  które  uzyskały  akceptację  wszystkich  sił 
tworzących Konwent Wyborczy  i kandydować będą do przyszłego 

1.  Jerzy  Śliwka  lat  38  rolnik 
2.  Włodzimierz  Chmielewski  lat  46  tech.  budowl. 
3.  Bernadeta  Błanik  lat  32  pielęgniarka 
4.  Roman  Grudzień  lat  39  mechanik 
5.  Stanisław  Bulcewicz  lat  39  metalurg 
6.  Tomasz  Kamiński  lat  32  nauczyciel 
7.  Jerzy  Podżorski  lat  36  lekarz 
8.  Karol  Kubala  lat  53  plastyk 
9.  Henryk  Gaś  lat  49  metalurg 

cd.  str.  2 

SZANOWNI  PAŃSTWO! 
Przed  Wami  pierwszy  numer 

„Gazety  Ustrońskiej",  czasopi
sma  wydawanego  przez  Izbę 
Gospodarczą  w  Ustroniu.  Jej 
działalności  będzie  towarzyszył 
ten  nowy  dwutygodnik.  Będzie 
to  zarazem  czasopismo  dla 
wszystkich, dla całej społeczno
ści  lokalnej. 

Pragniemy  przekazywać 
w „Gazecie  Ustrońskiej"  infor
macje  lokalne  —  od  wydarzeń 
społecznych, gospodarczych  po 
zdarzenia  natury  kryminalnej. 
Znajdą  tu  Państwo  praktyczne 
informacje  o  funkcjonowaniu 
miejscowego  handlu,  usług, 
służby  zdrowia,  komunikacji 
itp.  Stałą  pozycją  będą  propo
zycje kulturalne  i...  informator 
dla  bezrobotnych.  Nasze  łamy 
będą  otwarte dla szeroko  rozu
mianej  reklamy  i  ogłoszeń. 

„Gazeta  Ustrońska" jest wy
mogiem  bieżących  czasów, 
przemian zachodzących w życiu 
społecznym  i  gospodarczym. 

Docierają  one  również  do  ma
łych  miasteczek  i  wsi.  Mające 
nastąpić  za  Jcilka  dni  wybory 
samorządowe,  przemiany  te je
szcze  bardziej  przyśpieszą. 
Wszystko jednak zależy od spo
łecznego  zrozumienia  i  aktyw
ności.  W  tej  sytuacji  lokalna 
gazeta  daje  dodatkową  szansę 
dotarcia  z  aktualnymi  proble
mami  do  wszystkich  mieszkań
ców.  Wymiana  poglądów,  bie
żące  informacje,  konstruktyw
na  krytyka  będą  zapewne  po
mocne nowym władzom  Ustro
nia.  Liczymy  gorąco  na  współ
pracę  organizacji,  urzędów,  in
stytucji  i osób  indywidualnych. 

Startujemy  w  okresie,  będą
cym dla  prasy  trudnym  i cieka
wym zarazem. Podobnie jednak 
jak  ludzie,  którzy  zdecydowali 
się walczyć o miejsce w nowym 
samorządzie  lokalnym,  wierzy
my  w  lepsze  jutro. 

Zespół  Redakcyjny 
„Gazety  Ustrońskiej" 
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KOMITE T  OBYWATELSK I 

10.  Władysław  Tyrna  lat  42  mechanik 
11.  Joachim  Liszka  lat  51  prac.  naukowy 
12.  Henryk  Brudny  lat  35  mechanik 
13.  Wacław  Czapla  lat  43  maszynista 
14.  Wiktor  Pasterny  lat  50  konserwator 
15.  Andrzej  Sztwiertnia  lat  39  tokarz 
16.  Andrzej  Sikora  lat  38  mechanik 
17.  Zygmunt  Białas  lat  55  geolog 
18.  Józef  Waszok  lat  38  kominiarz 
19.  Włodzimierz  Głowinkowski  lat  48  inż.  budowl. 
20.  Lesław  Werpachowski  lat  38  socjolog 
21.  Stanisław  Malina  lat  36  mechanik 
22.  Franciszek  Korcz  lat  63  mechanik 
23.  Halina  RakowskaDzierżewicz  lat  55  architekt 
24.  Emilia  Czembor  lat  48  nauczycielka 

Jeżeli nasi kandydaci  zostaną  wybrani,  to w samorządzie będą  się 
starali doprowadzić do zakończenia  wcześniej rozpoczętych  robót 
miejskich.  Pozwoli  to  skupić  się  na  działalności  w  dziedzinach 
0 podstawowym znaczeniu. Widzimy cztery dziedziny działalności: 

I.  Plan przestrzennego  zagospodarowania  miasta 
Obecnie  obowiązuje z nieznacznymi  zmianami  plan  stworzony 

w  latach  70tych,  ze wszystkimi  błędami  tamtego  okresu.  Patrząc 
dziś na zabudowę Ustronia, trudno stwierdzić czy taki plan istnieje. 
To  co  rzuca  się  w  oczy,  to  powszechny  chaos.  Dlatego  należy 
ogłosić konkurs na nowy plan, uwzględniając w nim komunikację, 
budownictwo  mieszkaniowe  i  usługi. 

II.  Ochrona  środowiska 
To  co  możemy  zrobić  sami,  to  rozwiązanie  problemu  śmieci 

1 odpadów  powstających  w  Ustroniu.  Palącą  koniecznością  jest 
zlokalizowanie wysypiska śmieci. Będziemy dążyli do tego, by część 
śmieci segregować  i likwidować  na miejscu. Należy zrobić wszyst
ko. by przywrócić życie biologiczne w ustrońskich potokach i rzece 
Wiśle.  Inną  sprawą  jest  czystość  przed  posesjami.  Zamierzamy 
egzekwować ją  od  właścicieli  z całą  stanowczością. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że najgroźniejsze zanieczyszczenie 
ma  swoje  źródło  poza  granicami  kraju.  Należy  wywierać  stałą 
presję  na  rząd  RP  i  podległe  mu  instytucje,  mając na  uwadze  te 
sprawy.  Będziemy  też  chcieli  nawiązać  kontakty  z  samorządami 
lokalnymi po obu  stronach  granicy, aby wspólnie  rozwiązywać  te 
jakże  ważne  problemy. 

III.   Oświata 
Szkoły  są  przepełnione  i  dlatego  musi  powstać  jeszcze  jedna 

szkoła podstawowa. Obecnie zasadniczym celem jest  dokończenie 
rozbudowy  szkół  istniejących.  Równie  pilnym  jest  wybudowanie 
przedszkola w UstroniuPolanie. Podobnie zapewnienie młodzieży 
ustrońskiej możliwości nauki języków, muzyki  itp. Jest to  zadanie, 
którego  chcemy  się  podjąć. Biblioteka  miejska  winna  znaleźć  się 
w pomieszczeniach  odpowiadających  temu  celowi. 

IV.  Ochrona najbardziej  potrzebujących 

Reforma  obejmująca  całą  gospodarkę  pogłębia  nierówności 
społeczne. W nowym samorządzie chcemy je mieć stale na uwadze, 
tworząc: sprawne pośrednictwo pracy i doraźne prace interwencyj
ne, socjalną  ochronę  najbiedniejszych  i osób  niepełnosprawnych. 
Na  tych działaniach  chcemy  skupić  swoją  uwagę. 

We  wszystkich  poczynaniach  zamierzamy  kierować  się  pod
stawową  zasadą:  USTROŃ  JEST  UZDROWISKIEM. 
Korzystać  z  tego musi  miasto  i jego  mieszkańcy. 

KONWENT  WYBORCZY 

Komitetu  Obywatelskiego  w  Ustroniu 

Bogusław  Keller 
Henryk  Czembor 
Alojzy  Wencypel 
Michał  Pilch 

POLSKI E  STRONNICTW O 
LUDOW E 

Albo  trzeba  iść razem  tworzyć silę dla obrony swoich interesów 
i zdobycia  należytego  stanowiska  »  Państwie,  albo  rozbici  stać  się 
pastwą  demagogii  i być  wiecnym  niewolnikiem  we własnym  domu. 

Wincenty  Witos 

Pod  takim  wezwaniem  odbył  się  29  kwietnia  br.  w  budynku 
Uniwersytetu  Ludowego  im.  Wincentego  Witosa  w  Wierzchos
ławicach  Regionalny  Zjazd  Delegatów  Polskiego  Stronnictwa 
Ludowego  Małopolski  i  Śląska,  który  wybrał  swoje  władze. 
Prezesem  Zarządu  Regionalnego  wybrano  autentycznego  ludo
wca,  współpracownika  W.  Witosa,  macenasa  Edwarda  Kaletę 
z  Krakowa,  z  pochodzenia  cieszyniaka.  Wybrano  również  Radę 
Regionalną  oraz delegatów na Kongres Jedności PSL, który odbył 
się w dniu  5.05.1990 r. w auli Politechniki  Warszawskiej.  Kongres 
zaowocował  oczekiwanym  zjednoczeniem w jedno  wielkie  Polskie 
Stronnictwo  Ludowe.  Prezesem  NKW  PSL  został  wybrany  kol. 
Roman  Bartoszcze,  rolnik z woj. bydgoskiego a Przewodniczącym 
Rady  Naczelnej kol.  Roman  Jagieliński  rolnik  z woj.  piotrkows
kiego. 

Autentyczni  rolnicy  na czele władz  PSL,  to gwarancja  rzetelnej 
polityki  w  interesie  wsi  i  całej  Polski.  Bogata  i  zasobna  wieś,  to 
bogate  państwo.  Rolnicy  chcą  i  mogą  wyżywić  cały  kraj,  trzeba 
tylko  im  nie  przeszkadzać. 

Działalność  ludowa  na  Śląsku  Cieszyńskim  ma  swój  bogaty 
i  chwalebny  rodowód  sięgający  korzeniami  czasów  zaborów, 
a  datowany  jest  w  kronikach  lat  1861  i  1867.  Działacze  ludowi 
z Ustronia  służyli  idei  ludowej i przekazywali ją  wraz z polskością 
z  pokolenia  na  pokolenie  aż  do  dziś.  Ponosili  też  ofiary  i  prze
śladowania,  tak  za  sanacji  jak  okupacji,  byli  prześladowani  i  po 
wojnie  za  czasów  stalinowskich.  Ustroń  posiada  nazwy  ulic 
poświęcone  pamięci  zasłużonych  działaczy  ludowych  takich  jak: 
Jan  Błaszczyk,  Jan  Wantuła  i Jan  Sztwiertnia. 

Do  wyborów  samorządowych  Polski  Stronnictwo  Ludowe 
w Ustroniu idzie z własnym programem i kandydatami na radnych, 
którym  bliskie  i znane  są  sprawy  miasta  i to  nie  tylko z  tematyki 
rolnictwa,  ale  i  w  tematyce  rozwoju  jego  funkcji  uzdrowisko
wowczasowej,  a  także  w  sprawach  ochrony  środowiska.  PSL 
opowiada się za współpracą  ze wszystkimi siłami i ugrupowaniami 
politycznymi, które uznają  interes rozwoju miasta  i uzdrowiska  za 
cel  swojego działania.  Dążyć  będziemy  do  kształtowania  w  pełni 
demokratycznego  ustroju państwa,  ochrony  praw  ludzkich  i oby
watelskich  oraz  propagowania  i  urzeczywistniania  w  stosunkach 
międzyludzkich  zasad  moralności  chrześcijańskiej. 

Z  ramienia  PSL  kandydują: 

Wiek  Zawód  Okręg  nr 

Edward  Podżorski  36  strażak  3 
Jan  Cieślar  52  agronom  6 
Zofia  Kozieł  52  dyr.  przed.  7 
Władysław  Michalik  59  ekonomista  8 
Adolf  Cieślar  52  rolnik  9 
Jan  Drozd  28  rolnik  10 
Helena  Wierzbanowska  44  ogrodnik  11 
Edward  Krysta  45  tech.  bud.  13 
Klemens  Handzel  31  rolnik  14 
Anna  Kubień  59  sołtys  15 
Karol  Hławiczka  59  rolnik  18 
Erwin  Herzyk  46  tech.  mech.  19 
Jerzy  Paterek  43  tech.  hotel.  21 
Benedykt  Kubok  35  ogrodnik  23 

Wincenty  Kędzierski 
Członek  Zarządu  Miejskiego 

PSL  w  Ustroniu 

Jan  Cieślar 
Zca Prezesa Zarządu Miejskiego 

PSL w  Ustroniu 



i n f o r m a t o r 
w y b o r c zy 
Wybory radnych do Rady Miej
skiej, odbędą  się  w Ustroniu  w  24 
okręgach.  Tworzą  one  9  obwo
dów wyborczych. O mandat rad
nych  ubiega  się  60  kandy
datów.  Najwięcej  osób  —  24 
startuje  z  ramienia  Komitetu 
Obywatelskiego  „Solidarność". 
Oznacza  to,  iż w każdym  okrę

gu  KO  ma  swego  kandydata. 
PSL reprezentuje 15 osób, ZNP 
ma  3  kandydatów,  podobnie 
KPN.  2  osoby  ubiegają  się 
0  mandat  radnego  z  OSP,  po 
1  kandydacie  ma  środowisko 
AK  i ZIWRP.  11 osób  określa 
się mianem  kandydatów  nieza
leżnych. 

Kandydaci  na radnych 
do Rady Miejskiej  w Ustroniu 

Okręg  nr  1 
1.  Olga  Buczak  —  ZNP 

2.  Jan  Maciejowski  —  OSP 

3.  Jan  Małysz 

4.  Jerzy  Śliwka  —  K O 

Okręg  nr   2 
1.  Włodzimierz  Chmielewski 

—  K O 

2.  Zygmunt  Zwardoń  —  ZNP 

Okręg  nr   3 

1.  Bernadeta  Błanik  —  K O 
2.  Edward  Podżorski 

Okręg  nr   4 
1.  Roman  Grudzień  —  K O 

2.  Michał  Jurczok 

3.  Kazimierz  Wilk  —  KPN 

Okręg  nr   5 

1.  Teresa  Banszel  —  KPN 
2.  Stnisław  Bulcewicz  —  K O 
3.  Zdzisław  Pokorny 

Okręg  nr   6 
1.  Jan  Cieślar  —  PSL 

2.  Tomasz  Kamiński  —  K O 

3.  Franciszek  Zaborski 
—  Środowisko  AK 

Okręg  nr   7 
1.  Edward  Bryl  —  ZHP,  OSP 
2.  Zofia  Kozieł  —  PSL 

3.  Jerzy  Podżorski  —  K O 
4.  Zygmunt  Stec  —  Z IWRP 

Okręg  nr   8 

1.  Karol  Kubala  —  K O 

2.  Władysław  Michalik  —  PSL 

3.  Barbara  Szteler  —  ZNP 

Okręg  nr   9 

1.  Adolf  Cieślar  —  PSL 
2.  Henryk  Gaś  —  K O 

Okręg  nr   10 

1.  Jan  Drożdż  —  PSL 
2.  Władysław  Tyrna  —  KO 

Okręg  nr   11 

1.  Joachim  Liszka  —  K O 

2.  Helena  Wierzbanowska 
—  PSL 

Okręg  nr   12 
1.  Henryk  Brudny  —  K O 

2.  Adam  Strzałkowski  —  KPN 

Okręg  nr   13 
1.  Wacław  Czapla  —  K O 

2.  Edward  Krysta  —  PSL 

Okręg  nr   14 
1.  Klemens  Handzel  —  PSL 
2.  Karol  Małysz 

3.  Wiktor  Pasterny  —  KO 

Okręg  nr   15 
1.  Anna  Kubień  —  PSL 
2.  Jan  Rymorz 

3.  Andrzej  Sztwiertnia  —  K O 

Okręg  nr   16 
1.  Sylwester  Chrapek  —  PSL 

2.  Alojzy  Sikora 

3.  Andrzej  Sikora  —  K O 

Okręg  nr   17 
1.  Zygmunt  Białas  —  K O 
2.  Otton  Marosz 

Okręg  nr   18 
1.  Karol  Hławiczka  —  PSL 

2.  Józef  Waszek  —  K O 

Okręg  nr   19 
1.  Bronisław  Brandys 

2.  Włodzimierz  Głowinkowski 
—  K O 

3.  Erwin  Herzyk  —  PSL 

Okręg  nr   20 
1.  Jan  Gogółka 

2.  Lesław  Werpachowski  —  K O 

Okręg  nr   21 
1.  Stanisław  Malina  —  K O 

2.  Jerzy  Paterek  —  PSL 

Okręg  nr   22 
1.  Ludwik  Gogółka 
2.  Franciszek  Korcz  —  K O 

Okręg  nr   23 
1.  Cecylia  Albrewczyńska 
2.  Benedykt  Kubok  —  PSL 
3.  Halina  RakowskaDzierżewicz 

K O 

Okręg  nr   24 
1.  Emilia  Czembor  K O 

JA K 
GŁOSOWAĆ ? 

Ordynacja  wyborcza  stano
wi, iż wybory są powszechne, co 
oznacza  że  prawo  wybierania 
ma każdy obywatel polski,  któ
ry  ukończył  18  lat.  Wybory  są 
równe,  a  więc  wyborcy  biorą 
w  nich  udział  na  jednakowych 
zasadach  i każdemu przysługuje 
tylko  jeden  głos.  Wybory  są 
bezpośrednie,  czyli  * radni  są 
wybierani  bezpośrednio  spoś
ród  kandydatów  zgłoszonych 
w okręgach  wyborczych.  Zasa
da  mówiąca  o  tajności  wybo
rów,  zobowiązuje  organizato
rów do umieszczenia  w  lokalach 
wyborczych  pomieszczeń,  za 
osłoną  i przygotowanie opieczę
towanej urny  wyborczej. 

Zgodnie  z ordynacją  wybor
czą,  każdy  wyborca  otrzyma 
jedną  kartę  do  głosowania. 
W Ustroniu wszystkie okręgi są 
jednomandatowe.  W  związku 

z  tym  na  karcie  będą  umiesz
czone  nazwiska  i  imiona  kan
dydatów  w porządku  alfabety
cznym.  Przy  nazwisku  podane 
zostaną  nazwy  partii,  ugrupo
wania  politycznego,  Komitetu 
Obywatelskiego  lub innej orga
nizacji popierającej danego  ka
ndydata.  Będą  również  kandy
daci,  którzy  startują  niezależ
nie. 

Technika  głosowania  jest 
prosta.  Wyborca  stawia  znak 
„  x "  w kratce  z prawej  strony 
obok  nazwiska  kandydata  nâ  
którego głosuje. Znak „ x " mo
żna umieścić tylko przy jednym 
nazwisku, inaczej taka karta bę
dzie nieważna. Dotyczy to także 
karty  przedartej. Uwaga! Jeżeli 
wyborca  nie  umieści  znaku 
„  x "  przy żadnym  kandydacie, 
to  taki  głos  będzie  ważny,  ale 
bez dokonania  wyboru. 

Przed  głosowaniem  i  otrzy
maniem  karty,  należy  okazać 
komisji  wyborczej  dowód  toż
samości. 

GDZIE 
GŁOSOWAĆ ? 

W Ustroniu  utworzono  8 lo
kali  wyborczych. 
Wyborcy  z  obwodu  nr 
1 —  UstrońPolana,  głosować 
będą  w  tutejszej  Szkole  Pod
stawowej nr 3.(okręg nr  1,2, 3) 
Obwód  nr  2 —  Ustroń  Górny, 
lokal  w  Szkole  Podstawowej 
nr  1 przy  ul.  Partyzyntów.  (o
kręg  nr  4,  5, 6) 
Obwód  nr  3 —  Ustroń  Dolny, 
lakal w Szkole Podstawowej nr 
2 przy  ul. Kościelnej,  (okręg  nr 
7, 8, 9) 
Obwód  nr 4 —  UstrońHerma
nice,  świetlica  ogródków  dział
kowych w Hermanicach.  (okręg 
nr  10,  11, 12) 

Obwód  nr  5  —  UstrońLipo
wiec, lokal w miejscowej Szkole 
Podstawowej,  (okręg nr  13, 14) 
Obwód  nr  6 —  UstrońNiero
dzim.  Dom  Strażaka  w  Niero
dzimiu.  (okręg  nr  15, 16 
Obwód  nr  7  —  UstrońCent
rum,  lokal  w  Schronisku  Mło
dzieżowym przy  Rynku,  (okręg 
nr  17,  18) 
Obwód  nr  8  —  UstrońCent
rum,  świetlica  SM  „Zacisze" 
przy ul. Wantuły.  (okręg nr  19, 
20, 21) 
Obwód  nr  9 — Ustroń  Dolny, 
lokal  w  Szkole  Podstawowej 
nr 2 przy  ul. Kościelnej,  (okręg 
nr  22, 23, 24) 

Wszystkie  lokale  wyborcze 
będą  otwarte: 

od godz. 8.00 do 20.00 

IZB A  GOSPODARCZA 
W  USTRONIU 

25  maj a  zaprasz a  na  Godz . 
piąte k  _  16—22 

FESTYN 
PRZEDWYBORCZ Y 
DW  „ M a c i e j k a "   D s t r o ń  Z a w o d z i e 

Spotkani e  z  kandydatam i 
na  radnyc h  do  Rady  Miejskie j 
A T R A K C J E : *  kiermas z  *  dyskotek a 

t  p iw o  żywiecki e  t  „kiełbas a  wyborcza " 



„ROTEX 
Przedsiębiorstwo  Produkcji 
Różnej  Handlu  i  Usług 
ul.  Gałczyńskiego  15 
Ustroń 

Zapraszamy  Szanownych  Klientów 

do  naszych  sklepów  firmowych 

w  Ustroniu ,  Rynek  3 
i  Goleszowie,  D om  Hand lowy 

polecamy 

—  szeroki  asortyment  wielobranżowy 
—  meble  wiklinowe 
—  piece  gazowe 
—  kamień  okładzinowy 

Sklepy czynne są w dni powszednie 
od godz. 8.00 do 18.00 

Tanio  i  skutecznie 
zaopatrzysz  się  w  „Rotexie" 

WDT 
SKOCZÓW 

Zaprasza  na zakupy 

p o l e c a my 
O  odzież 

O  obuwie 
O  rtv 

O  art.  gosp. 
domowego 

O  chemia 
O  kosmetyki 

D O M  WCZASOW Y 

„MUFLON " 
w  USTRONIU 

oferuj e  do  wynajęci a 






Zapraszamy! 
oczekujemy wszelkich 
propozycji  współpracy 

INFORMACJE: 
43450  Ustro ń 
ul .  Sanatoryjn a  32 
tel .  2711,  3715  tl x  038495 

Pawilon  Rzemiosła 
OTTON MAROSZ 
Ustroń,  ul.  1 Maj a  8a 

p o l e c a 

  wyroby  z  mosiądzu 
  meble  regionalne,  stylowe 

  lampy,  rzeźby,  porcelanę  złoconą 
Telefon domowy 2714 

Sklep  firmow y 

MASARNI  w  Ustroniu 
ul.  1 Maja 62 (siedziba  „Boomexu") 

tel. 2865 

p o l e ca 

  mięs o   wędlin y 
w  cenach  konkurency jnych 

Z a p r a s z a my  c o d z i e n n ie 
za  w y j ą t k i e m 

n i e d z i el  i  ś w i ąt 
w  g o d z.  7 . 00  — 1 5 . 00 

MICHA Ł BOŻEK 

43450  Ustroń,  ul.  1  Maj a  48 
tel.  2675,  tl x  38474 
skr.  poczt.  19. 

PROWADZ I 

produkcję  i  sprzedaż  napojów 
chłodzących  i napojów  alkohol izowanych 

POLECA 

zagraniczne  i  krajowej  usługi 

t ransportowe 

ZAPRASZ A 

do sklepów  przy  ul.  1 Maj a  48 

  U  f  O

prowadz i  sprzeda ż  opo n  i  dęte k 

—
Skle p  czynn y  codzienni e  od  7.00—18.00 

Ustro ń  Zawodzie ,  ul .  Sanatoryjn a  32 

Przedsiębiorstw o  Prywatn e 

inż. ZBIGNIE W  BRYCH 
43436  Górki  Małe  69 

PACE  TYNKARSKI E  Z  OVIPIAN U 

C e ny  k o n k u r e n c y j n e! 



KPN  „Śląsk  Cieszyński" 
Konfederacja  Polski  Niepodległej  Rejon  Działania  „Śląsk 

C ieszyński"  działa  od  1  listopada  1989  r.  Celem  działalności 
KPN  jest  zbudowanie  niepodległej,  wolnej  i  sprawiedliwej 
Trzeciej  Rzeczpospolitej,  opartej  o  pełne  poszanowanie  praw 
człowieka  i  obywatela  i  demokratyczny  system  sprawowania 
władzy. 

Konfederacja Polski  Niepodległej w Ustroniu  wystawia  swoich 
kandydatów: 

Kazimierz  Wilk  —  technik  górnik  —  okręg  4 
Teresa  Banszel  —  prawnik  —  okręg  5 
Adam  Strzałkowski  —  lekarz  chirurg  —  okręg  12 

Program wyborczy 
Dążymy  do  zdecydowanego  umocnienia  samodzielności  gmin 
i  miast.  Obecna,  wielce  niedoskonała  ustawa  o  samorządzie 
terytorialnym  przyznaje tę samodzielność w stopniu  niewystar
czającym.  Każda  gmina  i  miasto  powinny  uniezależnić  się 
w maksymalny  sposób  od  władzy  centralnej.  Samorządy  staną 
się  wolne  dopiero  wówczas,  gdy  będą  niezależne  finansowo, 
a  swój  budżet  opierać  będą  o  własne  dochody. 

Szef  KPN 
R.Dz.  „Śląsk  Cieszyński" 

Kazimierz  Wilk 

Związek  Nauczycielstwa  Polskiego 

1.  Olga  Buczak  nauczycielka  lat  34 
8.  Barbara  Szteler  nauczycielka  lat  29 
2.  Zygmunt  Zwardoń  nauczyciel  lat  50 

Ochotnicza  Straż  Pożarna 

7.  Edward  Bryl  monter  lat  40 
1.  Jan  Maciejewski  techn.  ekon.  lat  58 

Środowisko  AK 

6.  Franciszek  Zaborski  dr  med.  lat  70 

Związek  Inwalidów  Wojennych  RP 

7.  Stec  Zygmunt  inw.  wojenny  lat  67 

Kandydaci  Niezależni 

1.  Jan  Małysz  mgr  lat  73 
4.  Michał  Jurczok  handlowiec  lat  49 
5.  Zdzisław  Pokorny  mgr  administr.  lat  54 

14.  Karol  Małysz  spawacz  lat  48 
15.  Jan  Rymorz  elektronik  lat  49 
16.  Alojzy  Sikora  mgr  administr.  lat  36 
17.  Otton  Marosz  ekonomista  lat  49 
19.  Bronisław  Brandys  socjolog  lat  52 
20.  Jan  Gogółka  rzemieślnik  lat  38 
22.  Ludwik  Gogółka  techn.  mech.  lat  42 
23.  Cecylia  Albrewczyńska  tech.  ekonom.  lat  52 

IZBA  GOSPODARCZA 
W  USTRONIU 

Z  inicjatywy  61  podmiotów 
prowadzących  działalność  gos
podarczą:  rzemieślników,  han
dlowców  i  spółek  z  o.o.  oraz 
przy  pomocy  przedstawicieli 
Komitetu  Obywatelskiego  „So
lidarność"  w  Ustroniu 
—w  dniu  11 kwietnia  1990 r. na 
Walnym  Zebraniu  Członków 
Założycieli  —  powołano  Izbę 
Gospodarczą  w  Ustroniu 
i uchwalono  jej statut  oraz  wy
brano  władze  Izby.  Przewodni
czącym Rady Izby został  Adam 
Jurasz,  zastępcami  Otton  Ma
rosz  i  Kazimierz  Kubik,  sek
retarzem  Roman  Kubala, 
a  skarbnikiem  Anna  Suchanek. 
Przewodniczącym  Komisji  Re
wizyjnej —Władysław  Konder
la,  a  Prezesem  Sądu  Koleżeńs
kiego  —  Józef  Waszek.  W  ty
dzień  później Izba została  zare
jestrowana w Sądzie Gospodar
czym  w  BielskuBiałej. 

Izba  Gospodarcza  w  Ustro
niu jest pierwszą  izbą  gospodar
czą w regionie, zrzeszającą pod
mioty  gospodarki  nieuspołecz
nionej.  Podstawowym  zada
niem  Izby jest  reprezentowanie 
interesów  zrzeszonych  w  niej 
podmiotów  gospodarczych  wo
bec organów administracji  pań
stwowej,  samorządu  lokalnego 
oraz instytucji i organizacji  kra
jowych w zakresie ich działalno
ści wytwórczej, budowlanej  lub 
usługowej. Izba spełnia  również 
funkcje  doradczoopiniodaw
cze  i  informacyjne. 

Dla  swoich  członków  Izba 
organizuje  stałą  pomoc  w  za

kresie organizacji i zarządzania, 
obsługi  prawnej  oraz  doradzt
wa  i  konsultacji  w  sprawach 
fmansowoksięgowych,  podat
kowych  itp.  Izba  jest  organiza
cją otwartą  i przyjmować będzie 
w poczet  swoich  członków  dal
sze podmioty  gospodarcze  pro
wadzące  działalność  w  mieście 
i okolicy, a nawet z terenu woje
wództwa. Osoby  fizyczne mogą 
wstępować  do  Izby  w  charak
terze  członków  wspierających 
deklarujących chęć współpracy. 

Celem Izby jest  kształtowanie 
i  upowszechnianie  zasad  etyki 
w  działalności  gospodarczej, 
w  szczególności  opracowanie 
i doskonalenie  norm  rzetelnego 
postępowania w obrocie gospo
darczym. 

Korzystając  z  uprawnień 
ustawowych  Izba  zaczyna  pro
wadzić  działalność  gospodar
czą,  której  zyski  będzie  prze
znaczać  na  cele  statutowe. 
W  pierszej  kolejności  urucha
mia  działalność  wydawniczą. 
Jej efektem jest pierwszy  numer 
„Gazety  Ustrońskiej",  która 
ma  być  dwutygodnikiem.  Ko
lejnym zamierzeniem jest wyda
nie katalogu firm i sklepów oraz 
przewodnika  turystycznohan
dlowousługowego  a  także  pla
nu miasta. Wszystkie te wydaw
nictwa  pozwolą  prowadzącym 
działalność  gospodarczą  na 
właściwą  promocję  i  reklamę 
swoich  wyrobów  i  usług. 

To  dopiero  początek,  pierw
szy miesiąc  działalności... 

Andrzej  Georg 

IZBA  GOSPODARCZA 
USTROŃ 

PROWADZ I 
—  doradztw o  prawn e 
—  przyjmowani e  członkó w 

ADWOKACI : 

przyjmuj ą  w  każdy  poniedziałek , 
w  godz .  17.00—18.00 

w  Urzędzi e  Miejski m w  Ustroniu , 
pok . 26  II p. 
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Już  po  raz  trzeci  działacze 
Komitetu  Obywatelskiego  „So
lidarność" w Ustroniu  zorgani
zowali  akcję charytatywną  pod 
hasłem  USTROŃ  DZIE
CIOM. 

Pierwszy  raz  w  dniu  1  lis
topada  1989 r. przeprowadzono 
zbiórkę  pieniędzy  przed  cmen

tarzami  w Ustroniu.  Uzyskano 
kwotę  ok.  700000  zł  w  całości 
przeznaczoną  na  dofinansowa
nie  obiadów  w  szkołach  pod
stawowych,  dla  dzieci,  których 
rodziców  nie  stać  było  na  za
płacenie  pełnej  odpłatności  za 
obiady. 

Na  przełomie  stycznia  i  lute
go br. zorganizowano drugą  ak
cję pod  nazwą  „JUMBL E  SA
LE". Wzorem podobnych akcji 
organizowanych  w krajach  Eu
ropy  Zachodniej  ogłoszono 
zbiórkę  darów  od  mieszkań
ców miasta  a następnie  ich wy
przedaż z przeznaczeniem uzys
kanych pieniędzy na cele chary
tatywne.  Najpierw  od  ponie
działku  do wtorku  zbierano  od 
ofiarodawców  różne  używane 
rzeczy,  już  niepotrzebne  ich 
właścicielom, ale jeszcze w dob
rym  stanie,takie,  które  żal  wy
rzucić. Codziennie zgłaszało się 
po  kilkudziesięciu  ofiarodaw
ców.  Najwięcej  zebrano  wów

czas odzieży i obuwia oraz ksią
żek.  Wyceny  otrzymywanych 
przedmiotów dokonywali  orga
nizatorzy  wspólnie  z  ofiaroda
wcami.  W  sobotę  i  niedzielę 
dokonano  sprzedaży  zgroma
dzonych  przedmiotów.  Świetli
cę  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Zacisze"  gdzie  odbywała  się 

podobną  do  poprzedniej  akcji 
zbiórkę i sprzedaż towarów pod 
nową  nazwą  „SERDUSZKO". 
Pozostałą  z lutowej wyprzedaży 
odzież  i  obuwie,  uzupełniono 
darami  Parafii  Ewangelickiej 
w Ustroniu  i Parafii  Rzymsko
katolickiej  w  Ustroniu  Cent
rum. Do pomieszczeń  Zakłado

Środki  finansowe  zostały  prze
kazane  dla  szkół  podstawo
wych w mieście na  sfinansowa
nie wypoczynku  półkolinijnego 
organizowanego  przez  Szkołę 
Podstawową  nr  1 w  Ustroniu. 
Część  środków  przeznaczona 
zostanie  na  opłacenie  kolonii 
dzieciom  najgorzej  sytuowa
nych  rodziców. 

Organizatorzy  akcji  są  zado
woleni z jej wyników. Równocze
śnie  chcą  podziękować  wszyst
kim  mieszkańcom  miasta  i jego 
gościom, którzy  ofiarując rzeczy 
lub  je  kupując  na  wyprzedaży 
przyczynili  się  do  powodzenia 
akcji  „Serduszko".  Szczególnie 
dziękujemy  paniom  Stanisławie 
Nawrat.  Natalii Tułeckiej, Tere
sie Błachut, Urszuli  Hudzieczek, 
Iwonie  Werpachowskiej,  Elżbie
cie  Głowinkowskiej  i  Krystynie 
Helwig za poświęcenie dużej ilo
ści  swego  prywatnego  czasu  na 
przeprowadzenie  zbiórki  darów 
i  sprzedaż. 
Komitet  organizacyjny  akcji 
„Serduszko"  dziękuje  również 
Zakłado  Kuźniczym  FSM  za 
udostępnienie  pomieszczeń 
ZDK  Kuźnik. 

Zebrane doświadczenia  i opi
nie mieszkańców o naszych akc
jach  wskazują  pilną  potrzebę 
uruchomienia  stałego  punktu 
„Serduszka". Konieczny jest na 
to  chociażby  niewielki  lokal 
w  Ustroniu.  Organizatorzy  do
tychczasowych  akcji  myślą,  że 
nowo  wybrani  radni  pomogą 
w uruchomieniu  takiego  punk
tu  w  mieście.  (an) 

AKCJ A  CHARYTATYWN A  Serduszko" 
sprzedaż  odwiedziło  bardzo 
wielu  mieszkańców  miasta 
i wczasowiczów. Ceny  towarów 
były  bardzo  niskie.  Było  wielu 
zadowolonych  z  dokonanych 
zakupów. 

Sprzedaż  dała  bardzo  dobre 
wyniki,  łącznie  sprzedano  rze
czy  na  sumę  1 305 070  zł.  Roz
dzielono ją  pomiędzy  wszystkie 
szkoły  podstawowe  w  mieście 
z przeznaczeniem  na dalsze do
finansowanie  stale  rosnących 
w  cenie  obiadów  szkolnych. 
Wiele dzieci  rodzin  gorzej sytu
owanych  otrzymało  niezbędną 
pomoc.  Organizatorzy  tej akcji 
nabrali  przekonania  o  koniecz
ności  przeprowadzenia  następ
nych  . Ich praca  społeczna  dała 
bowiem konkretne wyniki i spo
tkała  się z uznaniem  mieszkań
ców. 

W dniach od 8 do  13 maja br. 
działacze  Komitetu  Obywatels
kiego  „Solidarność"  w  Ustro
niu  postanowili  przeprowadzić 

wego  Domu  Kultury  Kuźnik 
(Prażakówka) mieszkańcy  mia
sta licznie dostarczali  swoje da
ry.  W  większości  używaną  ale 
jeszcze w porządnym stanie od
zież  i obuwie.  Do  akcji  przyłą
czyli  się  członkowie  Izby  Gos
podarczej w Ustroniu. W sumie 
zebrano  ponad  tysiąc  różnego 
rodzaju  towarów  wycenionych 
po  bardzo  niskich  cenach. 

W  sobotę  i  niedzielę  12  i  13 
maja  1990  r.  działacze  i  kan
dydaci  na  radnych  Komitetu 
Obywatelskiego  „Solidarność" 
w  Ustroniu  sprzedawali  zebra
ną  odzież  i  obuwie.  Był  to  ich 
pierwszy  kontakt  z  wyborcami 
w kampanii  wyborczej.  To  po
żyteczne dla kandydatów na ra
dnych  doświadczenie.  Miejsce 
sprzedaży odwiedziła  także eki
pa  TV  Katowice,  która  nakrę
ciła  mały  reportaż,  emitowany 
później w programie  lokalnym. 

Łącznie  sprzedano  odzieży 
i obuwia  na kwotę  1 777 900 zł. 

HOTE L  MARAB U 
| T j J  Ustroń , ul .  1 Maja 49 

z a p r a s za  c o d z i e n n ie  za  w y j ą t k i em  p o n i e d z i a ł k ów 
do  restauracji  (od godz.  10.00 do 3.00 nad  ranem) 

dyskoteki  (od godz.  21.00 do 3.00 nad  ranem) 
codziennie  na  KORTY  TENISOWE  w  godz.  9.00  do  21.00 

istnieje  możliwość  wypożyczenia  sprzętu:  rakiet  i  piłek 

Montaż  Anten 

RTV  i  SAT 
inż.  K.  Suchanek 

tel. 3566 Ustroń 


