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10—24 czerwca
500 zł

USTROŃSKI BANK

DZIECIOM

Oddział katowickiego Ban
ku Śląskiego w Ustroniu 10
maja br. przekazał na konto
Komisji Charytatywnej KO
„S" 10 min zł. Pieniądze te
przeznaczone są najbardziej
potrzebującym dzieciom ze
szkół podstawowych Ustro
nia. Na otwartym zebraniu
Komitetu
Obywatelskiego
„S" w dniu 22 maja br. po
stanowiono 8 min zł przezna
czyć na akcję kolonijną. Dzię

ki temu częściowo lub cało
wicie sfinansowane zostaną
kolonie letnie dla dzieci z ro
dzin znajdujących się w naj
trudniejszej sytuacji material
nej.
Przekazanie
pieniędzy
przez Bank na konto Komisji
Charytatywnej KO „S" jest
dowodem zaufania i uznania
dla działań podejmowanych
przez tę Komisję.
(an)

Deszczowy
festyn

grody zafundowali właściciele
firm, placówek handlowych
i usługowych.
Gospodarze festynu: Adam
Jurasz, Jerzy Kosiński, And
rzej Georg, Jan Szyła i Otton
Marosz dołożyli wielu starań,
by panowała swobodna, nie
mal familijna atmosfera.
Rzecz powiodła się i zapewne
znajdzie się następna okazja
do zorganizowania podobnej
imprezy.
Tu warto dodać, że Izba
Gospodarcza podjęła drugi
rodzaj działalności — obok
wydawniczej: organizację wy
poczynku, turystyki, sportu,
rekreacji i rozrywki. Festyn
był swego rodzaju premierą.
(mrc)

Na dwa dni przed wybora
mi, w piątkowe popołudnie 25
maja, Izba
Gospodarcza
w Ustroniu zorganizowała fe
styn. Gościnnych pomiesz
czeń udzielił DW „Maciejka",
kierowany przez Antoniego
Kozieła. Przestronny hol, ka
wiarenka i jadalnia przydały
się, gdyż na zewnątrz lało jak
z cebra.
Festyn był bodaj ostatnią
okazją do spotkania się z kan
dydatami na radnych i pozna
nia ich zamierzeń. Frekwencja
taka sobie. Oficjalnym rozmo
wom i prezentacjom towarzy
szył
kiermasz
handlowy
z udziałem „Rotexu", „Da
mari", ZPO Bytom i „Stomi
lu" Dębica. Moc atrakcyjnych
wydawnictw mieli do wyboru
miłośnicy książek: Od „Ak
w a r i u m " Suworowa p o słow

niki i najnowsze wydanie jed
notomowej
encyklopedii
PWN. Sporo nabywców zna
lazł pierwszy numer naszej ga
zety. Smakowała „kiełbasa
wyborcza" z piwem żywiec
kim oraz grochówka. Wiele
emocji przyniosła loteria fan
towa. Cenne i atrakcyjne na

Ustroń jest tylko pozornie
miastem cichym, wolnym od
przestępczości. Tutejsza poli
cja ma co robić.
Początek

br.

Fot. Erwin Herzyk

Kioski „Ruchu" przeobrażają się. Powstają w efekcie kios
kobutiki, które oferują rzeczy mniej lub bardziej potrzebne. Na
liście brakujących drobiazgów są m.in. bilety PKS. Przykłado
wo w kiosku obok przystanku autobusowego na Rynku
w Ustroniu takowych nie uświadczysz. Trudno jednak zmusić
ajenta, by sprzedawał coś, co daje nikły zysk.

Na co
liczy
PKS ?
PKS na tę sytuację nie reaguje. Podróżni są zmuszeni
kupować bilety u kierowcy w autobusie. Gdy wsiada więcej
osób, powstaje niepotrzebne zamieszanie, przepychanki. Postój
wydłuża się nawet do kilku minut. A może ułatwić życie
kierowcom i jeździć „na gapę"? Czy i kiedy PKS zacznie dbać
0 swych pasażerów?
Tymczasem pojawiła się na lokalnych trasach firma kon
kurencyjna. Mowa o prywatnym przedsiębiorstwie „DAS"
z Ogrodzonej. Na dobry początek uruchomiono regularną li

obfitował

nię Cieszyn — BielskoBiała, a ostatnio Cieszyn — Brenna

w rozboje i napady. Przez kil
ka tygodni w okolicach Zawo
dzia grasowała grupa, jak się
okazało jedenastu nastolat
ków. Ich herszt, najstarszy
miał 17 lat. Dokonali 14 prze
stępstw, okradając turystów
i wczasowiczów.

Bukowa. Pasażerowie chwalą sobie komfort jazdy i punktual
ność. Bilety są tańsze niż w PKS! Firmę stać na obsługę
konduktorską i serwowanie w czasie jazdy... napojów chłodzą
cych.
Szefowie „DAS" myślą poważnie o uruchomieniu linii „górs
kiej" w kierunku Wisły i Koniakowa. Co na to PKS, która od
1 lipca ma być samodzielną jednostką? Czy ograniczy się do
kolejnej podwyżki cen biletów i przepychanek z konkurencją?
(mrc)

cd. na sir. 6

OFERTY
Dom Wczasowy
„Muflon" w Ustroniu...
... zaprasza na wczasy, po
byty kilkudniowe, weekendo
we, imprezy okolicznościowe,
konferencje, giełdy, kongresy
itp.
Zapewnia komfortowe wa
runki posiadając 200 miejsc

hotelowych, kawiarnię, saunę,
siłownię, kort tenisowy, sale
gier dla dzieci, TV SAT, wy
pożyczalnię sprzętu sportowe
go, telewizorów.
Wysoki standard
niskie ceny
wzorowa obsługa.
Informacje: 43450

Ustroń,

ul. Sanatoryjna 32, tel. 2711,
3715 telex 038495

Montaż anten RTV i SAT
inż. K. Suchanek
tel. 3566 Ustroń

»INWESTYCJA«
43450 USTROŃ,
ul. Piękna 3, tel. 2376

Drożej
za paszporty
Od 19 maja br. obowiązują
nowe opłaty paszportowe
(zgodnie z zarządzeniem mini
stra spraw wewnętrznych
z dn. 7.05.90). Podwyższone
opłaty są obecnie następujące:
— opłata za podanie 3000 zł
— opłata za każdy rok waż
ności paszportu wynosi 39 tys.
złotych.
Paszporty są wydawane na
okres od 2 do 10 lat. Bez
zmian natomiast pozostają
uprawnienia do opłat ulgo
wych.
Mieszkańcy Ustronia i oko
lic wszelkie formalności zwią
zane z uzyskaniem paszportu,
załatwiają jak dotąd w Biurze
Paszportowym w Cieszynie.
Pośrednictwem w tym zakre
sie zajmują się również pla
cówki „Orbisu" w Cieszynie
i Wiśle.
(km)
K O M U N I K A T
Izba Gospodarcza
w Ustroniu
zawiadamia, że dnia 22.06.90
o godz. 18.00 w DW „Muf
lon" ul. Sanatoryjna 32, od
będzie się Walne Zebranie
Członków.
Serdecznie zapraszamy!

U W A G A !
Nawiążemy
współpracę
z osobami, które podejmą się
kolportażu „Gazety Ustrońs
kiej". Chodzi o sprzedaż od
ręczną na ulicach, w autobu
sach, pociągach, przed kościo
łami i w innych miejscach pub
licznych. W zamian prowizja.
Zajęcie to polecamy szczegól
nie młodzieży, a nawet star
szym dzieciom. Można doro
bić na wakacje.
%
Przyjmujemy zamówienia
na prenumeratę „Gazety
Ustrońskiej" z dostawą do
domu. Proponowany koszt:
cena nominalna egzemplarza
plus 25%. Uprzejmie prosimy
0 kontakt telefoniczny: 3365
lub osobisty.

Szanowni Czytelnicy...
... pragniemy zaprosić Was
do współpracy w redagowa
niu „Gazety Ustrońskiej".
Chętnie opublikujemy zdjęcia
przedstawiające
ustrońskie
1 beskidzkie krajobrazy, archi
tekturę itp. Osoby lubiące
podpatrywać ustrońską rze
czywistość, mające coś cieka
wego do powiedzenia i potra
fiące przelać to na papier, za
chęcamy gorąco do współpra
cy z naszą redakcją.Każdy in
teresujący materiał ukaże się
w druku, a autor otrzyma ho
norarium.

INFORMATOR DLA BEZROBOTNYCH
Bezrobocie staje się w naszym kraju zjawiskiem coraz po
wszechniejszym. Licba osób pozostających bez pracy wzrasta
z każdym miesiącem. Nie wszyscy wiedzą jak poradzić sobie
w nowej, trudnej sytuacji. W tej rubryce pragniemy informować
0 wszystkim, co może być pomocne bezrobotnym.
Sprawa podstawowa po utracie zatrudnienia, to zarejest*
rowanie się w Rejonowym Biurze Pracy. Bezrobotni z Ustronia
1 okolic winni udać się do Biura w Cieszynie, ul. Srebrna 1.
Rejestracja jest nieodpłatna i trzeba tę formalność załatwić
osobiście.
Wymagane są następujące dokumenty:
1) dowód osobisty (z adnotacją o zameldowaniu)
2) świadectwo pracy z ostatniej firmy, zawierające wpis o wyso
kości wynagrodzenia miesięcznego
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe.
Zarejestrowanie da podstawę do korzystania ze świadczeń,
które przysługują bezrobotnym. Tym najistotniejszym jest
zasiłek. Można mieć do niego prawo, jeżeli w ciągu 7 dni od
zarejestrowania bezrobotny nie otrzymał propozycji odpowied
niej pracy, przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania się,
skierowania do prac interwencyjnych lub na utworzone dodat
kowo miejsce pracy. Zasiłek jest wypłacany „z dołu", co
miesiąc. Przez pierwsze trzy miesiące stanowi 70% wyna
grodzenia z ostatniej firmy, następnie przez 6 miesięcy wynosi
50%, a gdy okres pozostawania bez pracy przekroczy 9 miesięcy
bezrobotny otrzymuje 40% aż do momentu podjęcia pracy.
Zasiłek nie może być niższy od najniższego wynagrodzenia
krajowego, ale nie może też przekraczać wynagrodzenia śred
niego w kraju. Bezrobotny, który jeszcze nigdy nie pracował,
otrzyma najniższą stawkę — 120 tys. zł.
Tyle ogólnych informacji. Prosimy o pytania. Postaramy się
o możliwie wyczerpujące odpowiedzi.
(mk)

Jest
plac targowy
Dosłownie na kilka dni
przed wyborami, uaktywniły
się dotychczasowe władze ad
ministracyjne miasta. Oddano
wreszcie do użytku utwardzo
ny plac targowy przy ul. And
rzeja Brody, na trasie od Ryn
ku do Osiedla XXXlecia.
Urządzenie placu targowego
w tym miejscu, to podwójna
korzyść. Przede wszystkim
jest szansa, że ustrońskie tar
gowisko przybliży się do naj
większego osiedla i skupiska
ludzi, czyli „Manhattanu".
Równocześnie być może od

„Ustroń — Lato '90"
PRZEWODNIK
turystyczno
handlowo
usługowy
Kilkanaście stron praktycznych
informacji.
Kilkanaście stron reklam i ogło
szeń.
Zgłoszenia ofert reklamowych od
firm państwowych, prywatnych,
wytwórców itp. przyjmujemy do
15 czerwca br.
Szczegóły — tel. 3365
Izba Gospodarcza w Ustroniu

wiedzie władze od pomysłu
budowania targowiska „na
klocowisku" przy stacji kole
jowej Ustroń. Targanie stam
tąd przez prawie całe miasto
siatek z zakupami, to średnia
przyjemność nie tylko dla ko
biet. Powinny również znik
nąć z Rynku samochody z to
warami, które dotychczas
skutecznie blokowały chodni
ki i tereny spacerowe.
(an)

Policja apeluje...
24 marca br. w godzinach
wieczornych na drodze szyb
kiego ruchu w Nierodzimiu,
wydarzył się tragiczny wypa
dek. Potrącony został ze skut
kiem śmiertelnym mężczyzna.
Sprawcą był kierowca samo
chodu marki Fiat. Tuż za nim
przejeżdżał „Żuk", holujący
samochód UAZ. Żaden kiero
wca nie udzielił ofierze nie
zbędnej pomocy.
Policja apeluje do .osób,
które były świadkami tego
wypadku, by pilnie skontak
towały się z Komisariatem Po
licji w Ustroniu. Tel. 2413 lub
997.

informator

wyborczy

JAK GŁOSOWANO — KOGO WYBRANO
Kampania przedwyborcza nie była tym razem tak
barwna i urozmaicona jak przed rokiem. Nawet spotkań
kandydatów na radnych z wyborcami było zdecydowanie
mniej. Nie wiadomo więc, czy wszyscy wyborcy znali
dokładnie ludzi na których mieli głosować.
W niedzielę 27 maja br. zapadły decyzje. Wyborcy mieli
do dyspozycji 12 godzin — lokale wyborcze były czynne
od 8.00 rano do 8.00 wieczorem. Ci, którzy zdecydowali
się oddać swój głos, wybrali nową władzę lokalną, władzę
podległą tylko prawu.
Nowy samorząd ma uwolnić się ostatecznie od starych
metod działania, uniezależnić się od administracji central
nej. W lokalnym wydaniu samorząd powinien zinte
grować działania, które poprawią warunki życia w na
szym najbliższym otoczeniu. Wszystko zależy teraz od
ludzi na których postawili wyborcy.

Okręg nr 5

(Gałczyńskiego, Jelenica, Kalinowa, Kasprowi
cza, Kluczyków, 9 Listopada, Myśliwska, Par
tyzantów, Skowronków, Staffa, Spacerowa,
Wierzbowa, Ziętka)
488/280
1. Teresa Banszel
KPN
65
2. Stanisław Bulcewicz
KO
112
3. Zdzisław Pokorny
95
Okręg nr 6

(Akacjowa, Asnyka, Bażantów, Drozdów, Ko
chanowskiego, Lipowa, Olchowa, Reja, Słowi
ków, Skłodowskiej, Tuwima)
515/260
1. Jan Cieślar
PSL
114
2. Tomasz Kamiński
KO
138
3. Franciszek Zaborski
wycofał się
Okręg nr 7

W Ustroniu spośród 60 kandydatów wybrano 24
radnych. Najwięcej reprezentantów mają siły skupione
w Konwencie Wyborczym Komitetu Obywatelskiego.
Na 24 radnych — 20 jest z K O . Trzech radnych jest z PSL,
jeden występuje jako niezależny.
Prześledźmy jak wyglądało głosowanie w poszczegól
nych okręgach wyborczych. Radnymi zostali kandydaci,
którzy otrzymali najwięcej głosów.
Okręg nr 1

(ulice: Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Or
łowa, Palenica, Polańska, Ślepa, Sucha, Złocie
ni, Żarnowiec)
Uprawnionych do głosowania: 402 mieszkańców, głosowało
230 osób.
1. Olga Buczak
ZNP
21 głosów
2. Jan Maciejowski
OSP
24 głosy
3. Jan Małysz
82 głosy
4. Jerzy Śliwka
KO
101 głosów
Okręg nr 2

(Beskidek. Chabrów, Równica, Stroma, Turys
tyczna, Wczasowa, Wysznia)
393/177
1. Włodzimierz Chmielewski
KO
132
2. Zygmunt Zwardoń
ZNP
31
Okręg nr 3

(Baranowa, Brzozowa, Bukowa, Grabowa, Ja
worowa, Jodłowa, Klonowa, 1 Maja od nr 102
po stronie prawe] i nr 61 po lewej, Papier
nia, Pod Grapą, Świerkowa, Topolowa, Wiś
lańska)
412/185
1. Bernadeta Błanik
KO
108
2. Edward Podżorski
68
Okręg nr 4

(Armii Krajowej, Armii Ludowej, Grażyny,

Hutnicza, 1 Maja do nr 98 po stronie prawej
i do nr 57 po lewej, Mickiewicza, Miedziana,
Pana Tadeusza, Parkowa, Wojska Polskiego,
Złota, Zdrojowa, Sanatoryjna, Skalica, Srebr
na)
611/322
1. Roman Grudzień
KO
140
2. Michał Jurczok
146
3. Kazimierz Wilk
KPN
24
/

1.
2.
3.
4.

(Krzywa, Ogrodowa, 22 Lipca, Strażacka, Po
lna)
418/224
Edward Bryl
OSP
49
Zofia Kozieł
PSL
23
Jerzy Podżorski
KO
135
Zygmunt Steć
ZIWRP
10

Okręg nr 8

(Bema, Dąbrowskiego, Gościeradowiec, Kuź
nicza, Okólna, Świerczewskiego, Sportowa,
Szpitalna, Sikorskiego, Traugutta, Wybickie
go)
343/198
1. Karol Kubala
KO
120
2. Władysław Michalik
PSL
36
3. Barbara Szteler
ZNP
32
Okręg nr 9

(Belwederska, Leśnicza, Liściasta, Radosna,
Uzdrowiskowa, Uboczna, Źródlana)
363/178
1. Adolf Cieślar
PSL
76
2. Henryk Gaś
KO
91

Okręg nr 10

(Długa od nr 37 po stronie lewej i nr 52 po
prawej, Goleszowska, Choinkowa, Katowicka
od nr 100 do 178 po stronie prawej i od nr 101
do 202 po lewej, Nad Bładnicą, Orzechowa,
Owowcowa, Sosnowa, Wodna, Skoczowska do
nr 99 po stronie lewej i do nr 99 po stronie
prawej)
624/316
1. Jan Drożdż
PSL
144
2. Władysław Tyrna
KO
154
Okręg nr 11

(Agrestowa, Folwarczna, Kwiatowa, Miła,
Stellera, Wiśniowa, Sztwiertni, Wspólna)
427/211
1. Joachim Liszka
KO
84
2. Helena Wierzbanowska
PSL
112
Okręg nr 12

(Jasna, Jaśminowa, Malinowa, Osiedlowa, Ró
żana, Porzeczkowa)
457/224
1. Henryk Brudny
KO
149
2. Adam Strzałkowski
KPN
70

Okręg nr 13

"(Lipowska od nr 22 po stronie prawej i od nr 25
po lewej, Leśna, Lipowski Groń)

Okręg nr 23

539/283
1. Wacław Czapla
2. Edward Krystek
Okręg nr 14

KO
PSL

133
132

(Bernadka, Działkowa, Górna, Górecka, Ka
mieniec, Kręta, Mokra, Krzywaniec, Nowoci
ny, P o d g ó r s k a , Przctnica, S p o k o j n a , Szkolna,

(Długa od nr 17 po stronie lewej i od nr 20 po
prawej, Dworcowa, Fabryczna, Katowicka nr
11 po stronie lewej i do nr 40 po prawej,
Kościelna, Stawowa, Spółdzielcza, Tartaczna,
Kotschego, Wiosenna)

420/198
1. Cecylia Albrewczyńska
2. Benedykt Kubok

PSL

41
55

3. H a l i n a RakowskaDzierżcwicz

KO

93

Wałowa, Wesoła)
Okręg nr 24

542/283
1. Klemens Handzel
2. Karol Małysz
3. Wiktor Pasterny
Okręg nr 15

PSL
KO

70
38
157

(Boczna, Chałupnicza, Cicha, Czarny Las, Do
bra, Graniczna, Gospodarska, Katowicka od
nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po lewej,
Krótka, Lipowska do nr 16 po stronie prawej
i nr 19 po stronie lewej, Pornowska, Skoczowska
od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po prawej,
Wiejska, Wikliniwa, Zabytkowa, Zagajnik)

470/260
1. Anna Kubień
2. Jan Rymorz
3. Andrzej Sztwiertnia
Okręg nr 16

PSL
KO

126
32
89

(Bładnicka, Harbutowicka, Łączna, Potokowa,
Szeroka, Wąska)

504/236
1. Sylwester Chrapek
2. Alojzy Sikora
3. Andrzej Sikora
Okręg nr 17

KO

61
59
112

(Konopnickiej, Osiedle Centrum blok nr 1,2, 5,
6, 7, 8)

486/233
1. Zygmunt Białas
2. Otton Marosz
Okręg nr 18

KO

160
62

(Brody, Piękna, Pasieczna, Rynek, Wantuły)

418/257
1. Karol Hławiczka
2. Józef Waszok
Okręg nr 19

PSL
KO

(Osiedle 22 Lipca, bloki I, II, III, IV)

471/232
1. Emilia Czembor

KO

207

Na 11 906 uprawnionych, głosy oddało 5754 osób, co stanowi
48,33%.

Skład Rady Miejskiej w Ustroniu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Jerzy Śliwka
Włodzimierz Chmielewski
Bernadeta Błanik
Michał Jurczok
Stanisław Bulcewicz
Tomasz Kamiński
Jerzy Podżorski
Karol Kubala
Henryk Gaś
Władysław Tyrna
Helena Wierzbanowska
Henryk Brudny
Wacław Czapla
Wiktor Pasterny
Anna Kubień
Andrzej Sikora
Zygmunt Białas
Karol Hławiczka
Włodzimierz Głowinkowski
Lesław Werpachowski
Stanisław Malina
Franciszek Korcz
Halina RakowskaDzierżewicz
Emilia Czembor

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
PSL
KO
KO
KO
PSL
KO
KO
PSL
KO
KO
KO
KO
KO
KO

lat 38
46
32
49
39
32
36
53
49
42
44
35
43
50
59
38
55
59
48
38
36
63
55
48

rolnik
tech. budów.
pielęgniarka
handlowiec
metalurg
nauczyciel
lekarz
plastyk
metalurg
mechanik
ogrodnik
mechanik
maszynista
konserwator
sołtys
mechanik
geolog
rolnik
inż. budów.
socjolog
mechanik
mechanik
architekt
nauczycielka

125
124

Łatwo nie będzie...

(Osiedle XXXlecia, bloki I, II, III)

426/231
1. Bronisław Brandys
2. Włodzimierz Głowinkowski
3. Erwin Herzyk
Okręg nr 20

KO
PSL

43
98
86

(Osiedle XXXlecia, bloki IV, V, VI, VII)

520/270
1. Jan Gogółka
2. Lesław Werpachowski
Okręg nr 21

KO

63
191

(Osiedle XXXlecia, bloki VIII, IX, X)

414/205
1. Stanisław Malina
2. Jerzy Paterek
Okręg nr 22

KO
PSL

131
64

(Błaszczyka, Cieszyńska, Cholewy, Komunal
na, Lipowczana, Stalmacha, Obrzeżna)

448/261
1. Ludwik Gogółka
2. Franciszek Korcz

KO

91
157

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej powinna
odbyć się w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów — stanowi art. 20 Ustawy o samorządzie terytorial
nym. Gdy Państwo będą czytać te słowa, Rada Miejska
w Ustroniu będzie już po inauguracyjnej sesji. O podjętych
decyzjach poinformujemy w najbliższym numerze „Gazety
Ustrońskiej". Być może znajdą w nim Państwo także rozmowę
z nowo wybranym burmistrzem Ustronia. Zgodnie z Ustawą
o samorządzie terytorialnym, burmistrz może być wybrany
również spoza składu Rady. Jak będzie w Ustroniu, czas
pokaże.
Faktem jest nowy samorząd lokalny. Przez najbliższe 4 lata
w rękach tych ludzi, obdarzonych zaufaniem przez wyborców
— spoczywać będą problemy rozwoju Ustronia. Oby udało się
zrealizować głoszone w kampanii przedwyborczej plany i za
nierzenia. Będzie to dowód, iż wybrano radnych, którzy
chcą i potrafią zmienić na lepszy współczesny obraz i stan
Ustronia.
Powodzenia...!
Opracował (mrc)

D O M WCZASOWY

„MUFLON"
w USTRONIU
oferuje do wynajęcia
pomieszczenia i pokoje dla
biznesmenów,
producen
tów, handlowców dla pro
wadzenia działalności gos
podarczej, usługowej, pro
dukcyjnej, magazynowej.

Zapraszamy!
oczekujemy wszelkich
propozycji współpracy
INFORMACJE:
43450 Ustroń
ul. Sanatoryjna 32
tel. 2711, 3715 tlx 038495

Policyjne
przymiarki
Była milicja — jest policja.
Do tego faktu należy się przy
zwyczajać, podobnie do no
wych stopni panów policjan
tów. Obecne, policyjne stop
nie to m.in. sierżant i st. sier
żant policji, aspirant, komi
sarz, inspektor.
Według nowej struktury
w Ustroniu mamy komisariat
policji. Komenda Rejonowa
znajduje się w Cieszynie. Mia
nowanie na stopnie policyjne
powinno nastąpić po rozpo
częciu działalności samorządu
lokalnego. Samorząd m.in.
wybierze szefa ustrońskiej po
licji — reszta w gestii Komen
danta Policji Wojewódzkiej.
'W ciągu trzech miesięcy
zmienione zostaną napisy na
samochodach. Nowe mund.u
ry policjanci otrzymają do
3 lat — zgodnie z uchwałą
sejmową.
(mrc)
Sprostowanie
W pierwszym numerze
„GU" przytrafiło nam się kil
ka błędów technicznych oraz
merytorycznych. Przeprasza
my pana Bogdana Kellera za
niezamierzoną zmianę imie
nia. Informujemy również, że
autorem zdjęcia jest Andrzej

IGU w radiu
W popularnej audycji ra
diowej „Śląska Fala", emito
wanej 31 maja br. zaprezen
towała się Izba Gospodarcza
w Ustroniu. W prowadzonym
„na żywo" programie przez
red. A. Ochodka, wzięli
udział: Adam Jurasz, Jan Szy
ła i Andrzej Georg.
Słuchacze zapoznani zostali
z celami i planami IGU, do
wiedzieli się o premierowej
imprezie adresowanej do spo
łeczeństwa, jaką był festyn.
Mowa była również o cieka
wej i ryzykownej inicjatywie
w postaci wydawania własnej,
lokalnej „Gazety Ustrońs
kiej". Goście audycji pełnili
ponadto dyżur telefoniczny,
odpowiadając na pytania słu
chaczy.
(mrc)

Nowe opłaty za wodę
Od 1 czerwca br. obowiązu
ją niższe opłaty za wodę i od
prowadzanie ścieków. Taką
decyzję — ku radości człon
ków spółdzielni mieszkanio
wych i właścicieli prywatnych
posesji — podjął wojewoda
bielski Mirosław Styczeń.
Obecnie gospodarstwa do
mowe płacą 800 zł (przedtem
990) za 1 m3, a za odprowa
dzanie ścieków 500 zł (610).
Natomiast ceny dla odbior
ców przemysłowych są wy
ższe: 1500 zł (1150) woda,. 750
zł (710) ścieki. Ponadto jedno
stki, które prowadzą działal
ność gospodarczą i korzystają
z wody pobieranej z urządzeń
zaopatrujących w wodę mias
to, płacą dodatkowo 100%
opłaty podstawowej za wodę
oraz za ścieki. Szczegóły za
warte są w decyzji 85/90 woje
wody bielskiego.
Ta decyzja ucieszyła zapew
ne odbiorców indywidual
nych. Reakcji właścicieli firm
można się domyślić. Inna
sprawa, że ceny wody w na
szym województwie są nadal
wysokie, w porównaniu z in
nymi regionami kraju.

KURSY AUTOBUSÓW PKS
USTROŃ — RYNEK
BIELSKOBIAŁA

7.27v, 11.57v, 17.57w,

CIESZYN

5.07v, 6.07xz, 6.57x, 7.12xa, 7.27t, 7.55xzv,
7.57t, 8.27x, 8.40v, 8.57v, 9.27t, 9.57, 10.27,
10.57, 11.27x, 11.57, 12.27, 12.57v, 13.27t,
13.57t, 14.27x, 14.57v, 15.12xza, 15.27,
15.57v, 16.27v, 16.57, 17.27v, 17.57wv,
18.27xw, 18.57, 19.57wv, 20.57w, 21,27wv

CZĘSTOCHOWA

12.33t

DOBKA

4.15x, 5.33v, 7.10v, 13.38v, 15.38x, 17.38x

GLIWICE

8.43t, 10.13t. 11.43t, 15.03ht,
19.13nt

JASZOWIEC

6.12axz, 14.12axz

KATOWICE

6.53v, 8.23t, 9.53t, 11.33, 12.53t, 14.53t,
16.23 w , 17.53t, 18.53t, 19.53t

KONIAKÓW

9.23v, 12.48x, 15.13v, 15.48, 18.48w, 20.23w

KRAKÓW

8.53v

LIPOWIEC

5.02x, 5.22v, 7.25s, 7.57v, 13.10v, 14.27v,
15.10x, 17.10v

LUBLINIEC

15.13xz, 1 6 . 4 3 + t

RACIBÓRZ

11.23t, 18.33t

SKOCZÓW

4.47x, 5.17v, 6.07x, 6.52x,
8.27v, 9.27, 10.27v, 11.27,
14.27v, 15.12xa, 15.27,
18.27x + t, 19.27w, 20.27xw,

WISŁA

5.33x, 5.38v, 6.08x, 6.33v, 6.38v, 7.08t, 7.38x,
7.54t, 8.08v, 8.1 Ot, 8.27t. 8.38t, 8.58t, 9.08v,
9.38, 9.57, 10.08v, 10.28t, 10.38, 10.38t,
11.08, 11.38, 11.57t, 12.08v, 12.23t, 12.38,
13.08t, 13.27t, 13.38x, 13.54t, 13.57t,
14.08v, 14.38, 15.08t, 15.38v, 16.08, 16.38,
16.44ty, 16.57t, 17.08, 17.1 Ot. 17.38t,
17.57t, 18.08wv, 18.18nt, 18.38, 18.57t,
19.08, 19.38x+t, 20.08wv, 20.38w, 21.08w,
21.38w, 22.08wv, 22.38wv, 22.48xw

ZAWODZIE

5.53axz, 6.53axz, 13.53axz, 14.53axz

TYCHY

14.23t,

18.13ty,

7.12xza, 7.57t,
12.27x, 13.27,
16.27v, 17.27,
21.27wv

Objaśnienia:
+ — kursuje w niedziele i święta
h — w dniu 24,31.12.1990 nie kursuje ne odcinku Wodzi
sław—Gliwice, Wodzisław—Racibórz, Rybnik—Gliwice
n — nie kursuje 24, 31.12.1990 i 30.03.1991
s — kursuje w dni nauki szkolnej
t — nie kursuje 25.12.90 oraz 01.01.91 i 31.03.91
v — nie kursuje 25,26.12.90 oraz 01.01., 31.03., 01.04.91
w — nie kursuje 24,25,31.12.90 oraz 30.03.91
x — kursuje w dni robocze
y — nie kursuje 24,31.12.90
z — kursuje w wolne soboty
a — kursuje do dnia 30.06.90
Uwaga! Tłustym drukiem zaznaczone są kursy pośpieszne.

(mrc)

Georg.

Rotex"

w
do

ODJAZDY

prowadzi sprzedaż opon i dętek
— samochodów osobowych i ciężarowych, rolniczych
— rowerów i motorowerów
Sklep czynny codziennie od 7.00—18.00
UstroriZawodzie, ul. Sanatoryjna 32
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PRZEDSIĘBIORSTWO P R O D U K C J I RÓŻNEJ
H A N D L U I USŁUG
Ustroń, ul. Gałczyńskiego 15, teł. 3558

Zapraszamy Szanownych Klientów do naszych sklepów firmowych

w Ustroniu, Rynek 3 i w Goleszowie, Dom Handlowy
Sklepy czynne są w dni powszednie od godz. 8.00 do 18.00

Tanio i skutecznie zaopatrzysz się w „Rotexie"!

USTROŃ NADAL UZDROWISKIEM ?

Dom Wczasowy „ORLIK"

„Czy pozostaniemy uzdrowiskiem w 2000 roku?"— to tytuł
wystawy, która od 13 czerwca czynna będzie w Muzeum
uruchomił punkt sprzedaży blach produkcji
Hutnictwa i Kuźnictwa. Jest to druga wystawa poświęcona
Huty „Florian" w Świętochłowicach
problematyce ekologicznej Ustronia, organizowana przez
ustrońskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego we współ
p o l e c a m y
pracy z Muzeum.
Obecnie, wobec postępującej degradacji środowiska, zwłasz
— blachy o c y n k o w a n e i powlekane t w o 
cza pogarszającego się stanu zdrowotnego naszych lasów, rodzą
r z y w a m i organicznymi
się wątpliwości, czy w 2000 roku Ustroń będzie jeszcze uzdrowi
—
blachy
t r a p e z o w e , o c y n k o w a n e i po
skiem. Właśnie lasom poświęcona jest znaczna część wystawy.
w
l
e
k
a
n
e
tworzywami
organicznymi
Do przyśpieszonej zagłady lasów przyczyniłoby się urucho
(różne kolory)
mienie produkcji koksu w Stonawie. Na razie budowa jest
wstrzymana m.in. z powodu licznych protestów, także społe
inne w y r o b y
h u t n i c z e
czeństwa Ustronia. Manifestację ustrońską, zorganizowaną 12
lipca ub.r. przez Koło Polskiego Klubu Ekologicnego, przypo
— pręty okrągłe, k w a d r a t o w e , sześciokąt
minają zdjęcia i dokumenty.
ne, płaskie
Wystawa adresowana jest do wszystkich, którym nie są obojętne
— kształtowniki,
sprawy środowiska, którym leży na sercu przyszłość Ustronia.
— teowniki
Zachęcamy do obejrzenia wystawy młodzież, która winna zdawać
sobie sprawę, że jej udziałem będzie walka o przetrwanie, o ratowanie
Przyjmujemy z a m ó w i e n i a specjalistyczne
coraz bardziej niszczonego środowiska.
od o d b i o r c ó w ( w y m i a r y , kolorystyka, ro
Wystawę dedykujemy szczególnie nowo wybranym radnym,
dzaj p o w ł o k )
by mieli nie tylko świadomość fatalnego stanu naszego środowi
Szczegółowych informacji udziela i zamó
ska, lecz by zdali również sprawę z tego, że od szeregu decyzji,
w i e n i a przyjmuje D W „ O r l i k " , UstrońZa
które będą podejmowali, zależeć będzie jakim staniemy się
w o d z i e , tel. 3693
uzdrowiskiem pod koniec naszego wieku.
Na wystawie będzie można nabyć informator w którym
zamieszczony jest raport o stanie środowiska naturalnego
Ustronia oraz scharakteryzowany (na podstawie badań In
Ogólny stan przestępczości
Ostatnie tygodnie są jakby
stytutu Badawczego Leśnictwa w Katowicach) wpływ zanieczy spokojniejsze — odpukać w Ustroniu uległ pogorszeniu.
szczeń przemysłowych na środowisko leśne w Nadleśnictwie — ale i tak 23 maja zanotowa Z danych przedstawionych
Ustroń.
Zygmunt Białas
no włamanie do przyczepy nam przez chor. J. Hanzla
campingowej przy wyciągu w wynika, iż nastąpił wzrost
SKOK PO 4 KURCZAKI pozbawionych kół, akumula UstroniuPolanie. Skradzino przestępstw o ponad 300%.
(cd. ze str 1)
torów i co cenniejszego wypo głównie sprzęt fotograficzny Za cztery miesiące ub. roku
Zaniknęły w tym roku wła sażenia. Sprawcy działali sko o wartości 5 min złotych. Mniej notowano 16 przestępstw,
mania do domków rekreacyj kowo: co kilka, kilkanaście pazerni byli sprawcy włamania a w analogicznym okresie ro
nych. Dla odmiany okradano dni w marcu, obrabiano naraz do restauracji „Wrzos". Zginę ku bież. jest ich 73. Czy policja
samochody. Ok. 70 samocho 8—12 samochodów. Kradzie ły tylko 4 kurczaki z lodówki! poradzi sobie z tym proble
dów — głównie pod domami że były dziełem osób spoza Inne, bardziej atrakcyjne arty mem?
wczasowymi w Jaszowcu i na Ustronia (w 80%), mających kuły zostały nietknięte. Biedni,
(mrc)
osiedlu XXXlecia, zostało 21—30 lat.
głodni złodzieje...

K r z y ż ó w k a nr 1 z e s p o n s o r e m

[7vRotex" — Ustroń^]

Poziomo: 1) wykres pracy serca, 9) bandzior, rozbójnik, 10) nieprzetłumaczalny zwrot językowy, 11) na boisku i w kalendarzu, 12) pielęgniarka — niekoniecznie muzykalna
Pionowo: 2) stolica zagłębia miedziowego, 3) jubilerska miara, 4) narkotyk, 5) jon ujemny, 6) rosyjska ballada ludowa, 7) naturysta bardziej swojsko, 8) nowela B. Prusa
Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres redakcji do 25 czerwca br. Na kartce pocztowej prosimy nakleić kupon sponsora. Firma „Rotex" funduje atrakcyjną nagrodę o wartości 80000 zł.
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