
— rozmowa z dr  Teresą  PolBłachut 
—  skarbnikiem  Ustronia 

W ostatnich  tygodniach na tapecie głównych spraw miasta 
znajduje  się  budżet  Ustronia  na  rok  1991.  Czy  mogłaby 
Pani powiedzieć co to w ogóle jest budżet i dlaczego jest on 
ważny  dla  miasta? 

Budżet  zgodnie z definicją  to  finansowy  plan  realizacji  jakiegoś 
gospodarczego zadania.  W naszym przypadku  zadaniem  takim 
jest opracowywany  przez miasto program  społecznogospodar
czy. Z niego bowiem  wynikają  konkretne  możliwości  i zadania, 
które  miasto  w  danym  roku  zamierza  wykonać. 

Czy nasz budżet właśnie teraz budowany różni się czymś od 
poprzednio  uchwalanych  w  mieście? 

No,  różnica jest  zasadnicza.  My  teraz po  raz  pierwszy  konstru
ujemy  budżet  w  oparciu  o  przewidywane  realne  dochody. 

??? 
Właśnie  tak.  Zasadnicza  nowość  tkwi  w  tym,  że  do  tej  pory 
dochody  i wydatki  stanowiące  podstawowe  elementy  budżetu 
były  narzucane  miastu  przez  centralnego  planifikatora  jakim 
było  państwo.  O  wszystkim  rozstrzygały  wskaźniki.  Teraz  na 
przykład  to  co  w  budżecie  będzie  po  stronie  dochodów  jest 
przewidywane  na podstawie  realnych  wpływów jakie do  miasta 
przyszły  w  roku  ubiegłym. 

Czy  są  jeszcze  jakieś  wskaźniki  centralne? 
Nie  ma.  To  na  co  mamy  wydać  pieniądze  decyduje  w  pełni 
samorząd  gminy. 

Jakie  są  więc  główne  źródła  dochodów  miasta? 
Najważniejszymi  to  podatki,  opłaty  i subwencje  czyli  dotacje. 

To  dostajemy  jeszcze  dotacje? 
Tak.  Wynikają  one  z  tego,  że  to  co  miasto  robi  zostało 
podzielone  na  dwie  grupy  zadań  tj.  zadania  własne  i  tzw. 
zadania  zlecone.  Do  tych  pierwszych  państwo  z  budżetu 
centralnego przekazuje tzw. subwencję wykonawczą. W naszym 
przypadku jest  to kwota  bardzo  niska  bo  tylko  708 min, co jest 
kroplą  w  morzu  potrzeb.  Czym  innym  jest  jednak  dofinan
sowanie zadań  własnych  a czym  innym  zadań  zleconych.  Tutaj 
poprzez  wojewodów  państwo  rozdziela  pieniądze  na  pewne 
zadania,  które  muszą  być  wykonywane  ze  względu  na  dobro 
państwa. Do  takich zadań  należy  funkcjonowanie spraw  ewide
ncji ludności,  Urząd  Stanu  Cywilnego, drogi  państwowe  i woje
wódzkie, czy utrzymanie cmentarza. No  to dostajemy pieniądze 
osobne  i nie  można  ich  na  coś  innego  przeznaczyć. 

Przejdźmy  więc  do  głównych  składników  budżetu  tworzo
nego w mieście.  Mówił a  Pani  o podatkach jako  o  najważ
niejszym  źródle  budżetu. 

Jeśli  państwo  tworzy  parasol  finansujący  te  zadania,  które 
gwarantują  działania  mechanizmu  państwowego  to  system  po
datkowy  ma  ochraniać  podstawowe  sfery  funkcjonowania  gmi
ny. Tak  samo przecież korzystamy z różnych  urządzeń  miejskich 
i musimy  też  sami  o  nie  dbać.  Płacąc  podatki  zasilamy  budżet. 

(dok.  na  str.  2) 

Zdrowych,  pogodnych,  radosnych, 
Świąt  Wielkanocnych 

Czytelnikom  i  Sympatykom 
życzy  Redakcja 

Słowo  od  Redakcji 
Kiedy  dostaną  Państwo  do  rąk  tę  „Gazetę",  będzie  już  chyba 

zatwierdzony  budżet  naszego  miasta.  Projekt  jego  jest  już  w  każdym 
razie po dość szczegółowych  konsultacjach w komisjach  problemowych 
i ma zostać przez Zarząd  przedstawiony  na sesji w dniu  15.031991.  Jeśli 
radni  go  zaakceptują  wówczas  będzie  można  go  szczegółowo  przed
stawić  również  i  w  naszej  „Gazecie".  Dodajmy  tylko,  że  zgodnie 
z  uchwałą  Rady  uchwalony  budżet  będzie  również  wydrukowany 
w  postaci  obwieszczeń,  które  znajdą  się  na  tablicach  ogłoszeń  miasta. 
Z  uchwałą  budżetową  będzie  można  zapoznać  się  też  podczas  zebrań 
wyborczych  Rad  Osiedlowych.  Harmonogram  tych  zebrań  drukujemy 
w środku  numeru  zachęcając jednocześnie  mieszkańców  do  szerokiego 
udziału w tych zebraniach.  Będą  w nich uczestniczyć władze miasta więc 
będzie  świetna  okazja,  aby  o  wszystkich  sprawach  sobie  szczerze 
powiedzieć. 

Jeśli  już  chodzi  o  szczerość  to  powiedzmy  sobie  o  finale  z  PSSem. 
A  więc  stało  się.  Nie  jesteśmy  już  sprzedawani  w  sklepach  pana 
Rymorza.  Na  szczęście  zanim  decyzja  ta  dotarła  do  podległych  panu 
Prezesowi  placówek  większość gazet była już sprzedana. Tak  więc z 300 
gazet  sprzedawanych  w sklepach  PSS zwróconych  nam  zostało  jedynie 
60.  To  na  szczęście  nie  jest  duża  strata.  Za  pracę  i  wysiłek  pań 
sprzedających  w  sklepach  naszą  „Gazetę"  redakcja  wyraża  swoje 
serdeczne  podziękowania.  A  prezes  Rymorz  swoją  decyzją  zrobił  na 
złość  tylko  swoim  członkom  i  mieszkańcom,  którym  do  tej  pory 
wygodniej było kupować Gazetę Ustrońską  w sklepach  PSS. Teraz będą 
się oni  musieli  kierować  do  kiosków  Ruchu.  A  przecież jak  w cywilizo
wanych  krajach  przystało  można  było  napisać  tekst  polemiczny.  My 
byśmy  wydrukowali  bo  byłby  to  nasz  obowiązek,  Ale  gdzie  tam! 
Niektórym  się jednak  dalej  wydaje,  że  sprawowanie  władzy  to  ręćzne 
sterowanie. Na szczęście jednak  czasy sprzyjające tym metodom  minęły. 
Oby  bezpowrotnie! 



(cd. ze str. 1) 

Jakie  są  główne  podatki  zasilające  budżet  Ustronia? 
Trzeba  je  podzielić  na  dwie  grupy.  Do  pierwszej  zaliczamy  te,  które 
w  100%  zostają  w  budżecie  lokalnym.  Do  nich  należą  podatki  od 
nieruchomości,  od  środków  transportu  czyli  inaczej podatek  drogowy, 
podatek  rolny,  od  psów,  od  spadków  i  darowizn.  Do  tego  dochodzą 
jeszcze opłaty  lokalne za parkowanie samochodów, od targowiska  i tzw. 
op ła ta  k l imatyczna.  Z  tych  wymien ionych  p o d a t k ów  na jważn ie jszym 

dla  budżetu  jest  podatek  od  nieruchomości  bo  on  przysporzyć  może 
miastu  aż  4,5  min  złotych.  Jak  wielka  to  kwota  niech  poświadczy  np. 
porównanie  z podatkiem  od  psów,  który  szacujemy  na  12 min  złotych. 
Opata  klimatyczna,  o  którą  było  tyle  walki  na  forum  Sejmu,  a  którą 
płacą  wczasowicze  za  korzystanie  z  dobrodziejstwa  naszego  miasta 
dostarcza  do  budżetu  kwotę  500  min  zł. 

Czy  to  wszystkie  podatki? 
Nie.  To  są  te,  które  w  całości  zostają  w  naszym  budżecie.  Drugą 
natomiast  grupę stanowią  te podatki,  z których  budżet  lokany  korzysta 
jedynie  w procencie  a  reszta  przekazywana jest  państwu.  Tutaj  zaliczy
my  podatek  od  spółek  i  przedsiębiorstw  państwowych.  5%  tego 
podatku  zostaje  w  gminie,  ale  już  z  podatku  dochodowego  od  osób 
fizycznych  w  mieście  zostaje  35%,  a  z  podatku  od  rzemiosła  41%. 
Pieniądze  te  są  przelewane  do  naszego  budżetu  poprzez  Urząd  Skar
bowy  bo  tam  ten  podatek  jest  wpłacany. 

Przy  okazji  jak  to  jest  z  tymi  firmami .  Od  których  przed
siębiorców  budżet  Ustronia  otrzymuje  pieniądze  w formi e  podat
ków? 

Tylko  od  tych,  które  prowadzą  działalność  na  terenie  naszego 
miasta.  Powiem  to  tak.  Jeśli  stały  mieszkaniec  Ustronia  posiada 
firmę  w  Wiśle  to  podatek  z  jego  dochodów  wpłynie  do  budżetu 
w Wiśle.  Jeśli  jednak  będzie  to  przedsiębiorca  tak  bogaty,  że  będzie 
musiał  zapłacić  podatek  wyrównawczy  (zarobki  w  1991  roku  wyższe 
niż 36 min)  to  30%  tego podatku  Urząd  Skarbowy  przekaże  nam,  bo 
tutaj  on  mieszka. 

Czy  podatki  to  jedyne  źródła  dochodów  Ustronia? 
Oczywiście  nie,  ale  za  to  najważniejsze,  bo  stanowiące  80%  naszego 
budżetu.  To  co  pozostaje po  stronie  dochodowej,  to  pieniądze z dzier
żawy mienia  którego  właścicielem jest  miasto, dalej czynsze z  mieszkań 
komunalnych,  mandaty, opłaty za  tablice reklamowe.  Dodajmy do  tego 
kwotę 2 mld złotych, która pozostała z ubiegłego roku a łączną  wielkość 
dochodów  miasta  obliczymy  na  18 mld  zł. 

Czy  18 mld  to  dużo czy  mało? 
Na  realne  potrzeby  Ustronia  to  niewiele,  ale  biorąc  pod  uwagę  inne 
prawdopodobnej wielkości gminy  to można powiedzieć, że jest  to  kwota 
niemała  o  ile  oczywiście  uda  ją  się  zebrać. 

Jeśli  byśmy  próbowali  porównać  tę  kwotę  do  roku  1990  to  co 
moglibyśmy  o  tym  budżecie  powiedzieć? 

To  naprawdę  nic da  się porównać.  Zupełnie  bowiem  inaczej buduje się 
budżet  w  gospodarce  rynkowej  a  inaczej  w  gospodarce  planu  central
nego.  Bazą  porównawczą  może  być  dopiero  właśnie  rok,  który  jest 
przed  nami. 

Dobrze. Miasto ma nadzieję zebrać 18 mld zł. Co teraz więc z tymi 
pieniędzmi? 

A  więc  tak  zaplanowany  budżet  musi  zagwarantować  funkcjonowaie 
niezbędnych  urządzeń  miasta. To jest  tzw. eksploatacyjna  część  budże
tu. W jej skład wchodzą  wydatki  na sferę materialną  i niematerialną.  Ta 
pierwsza  to  przede  wszystkim  cała  gospodarka  komunalna,  czyli 
oczyszczanie miasta również zimą, dbałość o drogi miejskie, oświetlenie, 
zieleń,  gospodarka  mieszkaniowa  czy  porządek  publiczny.  Ochrona 
środowiska  natomiast  a  dalej  kultura,  sport  i  turystyka  to  sfera 
niematerialna. W tej też sferze znajdują się przedszkola  i żłobki, które od 
1.01.1991 znalazły się pod opieką  miasta jako jego zadania własne.  Żeby 
to  wszystko  mogło  sprawnie  funkcjonować  muszą  oczywiście  działać 
służby administracyjne, czyli nie tylko umysłowi pracownicy  Urzędu  ale 
i  służby  wykonawcze  np.  Miejska  Służba  Drogowa  czy  PGKiM.  To 
ostatnie jest  przedsiębiorstwem  usługowym,  za  którego  działania  musi 
płacić. Jest  tu sporo wątpliwości dlatego miasto zamierza go  skomunali
tować.  Nie jest  to jednak  łatwe, bo  najpierw musi  być ono  rozdzielone, 
ale  to  osobny  temat. 

(dok. na str. 5) 

Barier y  demokratyzacji : 

Woluntaryzm  jest  jednym  z  filarów  demokracji.  W  Stanach  Zjed
noczonych,  na  przykład,  ludzie  są  przyzwyczajeni  do  spontanicznego 
organizowaia  się,  gdy  tylko  wymaga  tego  sytuacja.  Brak  takiej  spon
taniczności  wyda je  się  być  j e d n ym  z  na jba rdz iej  szkodl iwych  przeżyt

ków  komunizmu.  Państwo  komunistyczne  bardzo  skutecznie  zabija 
w  ludziach  ducha  działalności  niezależnej,  bowiem  każda  organizacja, 
każde  przedsięwzięcie  musi  być  opatrzone  specjalnym  zezwoleniem 
urzędu  państwowego,  czyli  w  praktyce  rządzącej  partii.  Po  45  latach 
takiego  systemu  dosyć  trudno  jest  zmienić  ludzkie  nawyki  i  przekonać 
ludzi,  że  teraz  mogą  organizować  się jak  chcą,  oczywiście  w  granicach 
prawa.  Jeszcze  trudniej uświadomić  sobie,  że  ta  wolność  niesie ze  sobą 
odpowiedzialność, że każdy poszczególny  człowiek jest  odpowiedzialny 
za  otaczający go  kawałek  świata.  Bardzo  często  spotykam  się w  Polsce 
z  postawą  biernego  wyczekiwania  i  bezradności,  polegającej  mniej 
więcej na  takim  oto  mechaniźmie: jeżeli  coś  nie działa  lub działa  źle  to 
nie  robimy  nic, by  to naprawić,  a swoje niezadowolenie  wyładowujemy 
przeklinając  wybranych  przez  nas  przedstawicieli  władzy.  Takie  za
chowanie wskazuje, że to tak  istotne dla demokracji poczucie, że władza 
jest  moja  i  mnie  reprezentuje,  jest  jeszcze  w  Polsce  bardzo  słabo 
rozwinięte.  To  prawda,  że  przedstawiciele  władzy  często  działają 
opieszale  i nieskutecznie.  Nie  przeklinał  bym  ich jednak,  ale  rozliczał, 
a  przede  wszystkim  okazał  im  trochę  wyrozumiałości.  Zostali  przez 
NAS  wybrani  i w  wielu  wypadkach  się  uczą.  Ale jeżeli  uznamy,  że  to 
uczenie  trwa  za  długo  należy  wymienić  i wybrać  kogoś  innego  z  NAS. 
Trzeba pamiętać, że krytykowanie jest o wiele łatwiejsze niż zarządzanie 
sprawami  społeczności. 

W  Stanach  Zjednoczonych  taką  szkołą  współzarządzania  są  właśnie 
niezliczone  organizacje  społeczne  powoływane  przez samych  obywateli 
do  rozwiązywania  rozmaitych  problemów.  Ustroń  posiada  duże  trady
cje  i  niemniej  imponującą  teraźniejszość  w  dziedzinie  woluntaryzmu. 
Wystarczy  wspomnieć  o  Towarzystwie  Miłośników  Ustronia,  Klubie 
Ekologicznym,  Dornie  Europejskim,  czy  Towarzystwie  Opieki  nad 
Dziećmi  Niepełnosprawnymi.  Wydaje  się  jednak,  że  można  zdziałać 
o  wiele  więcej. Przysłuchuję  się na  przykład  od  pewnego  czasu  debacie 
na  temat  Komitetów  Osiedlowych  Samorządu  Mieszkańców  (tzw. 
KOSMów). Garstka  starszych już wiekiem  działaczy z coraz  większym 
niepokojem  oczekuje na  nadchodzące  wybory  do  tych  organów,  które 
powinny stać się kuźnią  oddolnej, spontanicznej demokracji. Smutne  to, 
ale  istnieje  obawa,  że  brak  ludzkiego  zaangażowania  nie  pozwoli  na 
ożywienie  tych  struktur. 

Problemem,  który  mnie  szczególnie  irytuje, a  który  wiąże się  bezpo
średnio  z  niedowładem  odpowiedzialniści  i  ducha  woluntaryzmu,  są 
ŚMIECI.  Polska  jest  okropnie  zaśmiecona,  ludzie  są  tym  często 
rozsierdzeni  i...  nic.  Znowu  się  słyszy,  że  „oni "  czyli  „władza"  nic  nie 
robią.  Ale  „władza"  nie  ma  nic  wspólnego  z  tą  rzeszą  bezmyślnych 
obywateli,  którzy  traktują  ulice  jak  kosze  na  śmieci.  Jest  to  kwestia 
nawyków: ja  po  prostu  nie jestem  w stanie  rzucić papierka  na  chodnik. 
Wkładam  go do  kieszeni, a co jakiś czas opróżniam  kieszenie  do  kubła 
na  śmieci.  Ale  co  zrobić  z  istniejącymi już  śmieciami?  Proponowałbym 
powołanie  sąsiedzkich  grup  ochotniczych,  zorganizowanie  spontanicz
nego  czynu  społecznego  i  wysprzątanie  miasta.  W  kilku  stanach 
amerykańskich  powstały  na  przykład  grupy  ochotników,  które  adop
tują  kilkukilometrowe  odcinki  autostrad  (nikt  nie  pyta  czy  są  to  drogi 
lokalne  czy  państwowe)  i  systematycznie  (często  raz  na  miesiąc) 
oczyszcza  je  ze  śmieci.  Zredukowało  to  dostatecznie  zaśmiecenie,  bo 
o  około  60%.  Braliśmy  z żoną  udział  w  kilku  takich  akcjach  w  małym 
miasteczku amerykańskim,  gdzie ostatnio mieszkaliśmy.  Po  skończonej 
pracy,  ludzie  zbierali  się  na  wspólną  zabawę  —  pieczenie  kiełbasek, 
wypicie  kilku  piw,  itp.  Działania  takie  nie  tylko  służą  rozwiązaniu 
konkretnego  problemu  (śmieci), ale pozwalają  także zacząć budować  to 
istotne dla demokracji  poczucie bycia gospodarzem  swojego miasta  czy 
wioski  i  powolne  eliminowanie  tego  niebezpiecznego  odczucia,  że  to 
„oni "  są  odpowiedzialni  za  wszystko.  Trzeba  się  przyzwyczaić,  że  to 
„my " jesteśmy odpowiedzialni  za to co nas otacza, a tylko w niektórych 
sprawach,  wybrani  przez  nas  „nasi"  reprezentanci. 

2  Gazeta  Ustrońska 



SexShop  w  Ustroniu  nie  otrzymał  zgody  burmistrza  na  wpis  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej.  Decyzja  taka  podjęta  została  po 
dyskusji  jaka  odbyła  się  28.02  podczas  posiedzenia  Zarządu  Miasta, 
gdzie  wszyscy  jego  członkowie  opowiedzieli  się  przeciwko  działalności 
tego  typu  placówki  na  terenie  naszego  miasta.  Od  decyzji  oczywiście 
przysługuje właścicielowi  odwołanie,  niemniej jednak  zniknęła  z  balko
nu państwa  Steciów dość agresywna  reklama, a sam  sklep zmienił  nazwę 
na  „Adam  i  Ewa". 

Cr   & 
W  Urzędzie  Miasta  kilk a  nowych  twarzy.  W  wyniku  konkursu 

ogłaszanego  również  i  na  naszych  łamach  wybrano  kilku  nowych 
naczelników  wydziałów.  I tak: Nczelnikiem  Wydziału  Organizacyjnego 
została  mgr   Krystyn a  Bobrzyk,  a  Naczeknikeim  Wydziału  Spraw 
Obywatelskich  Czesław  Gluza.  Nie  powołano  Naczelnika  Wydziału 
Kultury  i  Oświaty.  Funkcję  tę  tymczasowo  sprawować  będzie  pani 
Elżbieta  Buchta. Powołano  też nowego kierownika  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy  Społecznej. Z  dniem  1.03  funkcję tę pełni  pani  Zofi a  Ferfecka. 

tr 
Najserdeczniejsze  życzenia  dla  kolejnych  jubilatów: 

Zuzanna  Polok,  lat  80,  Ustroń,  ul.  Krzywaniec  34 
Mari a  Wawrzacz,  lat  80,  Ustroń,  ul.  Brody  48 
Zuzanna  Białoń,  lat  80,  Ustroń,  ul.  1  Maja  16/2 
Zofi a  Kuś,  lat  80,  Ustroń,  ul.  Katowicka  256 
Mari a  Bajtek,  lat  80,  Ustroń,  ul.  Chałupnicza  5 
Józek  Kłęk,  lat  80,  Ustroń,  ul.  Gościeradowiec  15 

•ćr  •  & 

W  niedzielę  10.03 zakończyło  się 3 dniowe seminarium  organizowane 
przez  Dom  Europejski  w  Ustroniu.  Seminarium  odbywało  się  w  Sali 
Recepcyjnej Szpitala  Uzdrowiskowego  a  swoją  obecnością  zaszczyciło 
Ustroń  wielu  znakomitych  gości,  w  tym  dr  Michael  Vocrbeck  z  Rady 
Europy  w  Strassburgu,  Helmut  Schröder   z  Domu  Europejskiego 
w Bonn  oraz Jean Pierre Marti n  reprezentujący francuski dom  europej
ski. Austrię  natomiast  reprezetował  pan  dr  Emil  Bri x  konsul  generalny 
w  Krakowie.  Seminarium  było  dobrze  przygotowane  dzięki  wielu 
ludziom  społecznie  na jego  rzecz pracującym. Zaowocuje  to  niechybnie 
w  przyszłości  z  pożytkiem  dla  całego  miasta. 

Dopiero  teraz  dotarła  do  nas  ta  wiadomość.  Grzegorz  Węglorz 
—  Ustroniak,  student  Wyższej Oficerskiej Szkoły  Lotniczej  w  Dęblinie 
w  grudniu  ubiegłego  roku  jako  prymus  został  promowany  oficerem 
wojsk  lotniczych.  Lata  teraz  na  samolotach  szturmowych  SU22. 
Gratulujemy  świetnych  osiągnięć  w  szkole  i życzymy  wysokich  lotów. 

Ci,  którzy  odeszli: 

Elżbieta  Cicha  75  lat,  ul.  Dąbrowskiego  1 zm.  1.03.1991 
Jerzy  Rojek  65  lat,  ul.  Skłodowskiej  6 
Karol a  Mazurkiewicz  100  lat,  ul.  Mickiewicza  16,  zm.  8.03.91 
Paweł  Łukosz  56  lat,  ul.  Owocowa  19,  zm.  10.03.91 
Franciszek  Szulc  90  lat,  ul.  Osiedlowa  1, zm.  8.03.91 
Kubok  Władysław  84  lata,  ul.  22  Lipca  3/9,  zm.  9.03.91 
Zuzanna  Jurzykowska  ul.  Skoczowska  39,  zm.  10.02 
Paweł  Klu z  75  lat,  ul.  Jana  Sztwiertni  8/6 
Sleziona  Łucjan  59  lat,  ul.  22  Lipca  52,  zm.  14.0391 
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Wielce  Czcigodny Księże  Proboszczu 
Najmocniej  przepraszam,  że dopiero  teraz dzisiaj zdobywam  się 

na  napisanie  listu.  Ciągle  odczuwam  chroniczny  brak  czasu 
z powodu  obszernych  prac  duszpasterskich  i  społecznych. 

Wśród  bardzo  wielu  odwiedzających  Katedrę  pińską,  pielg
rzymka  z  Ustronia  pod  kierownictwem  Czcigodnego  Księdza 
Proboszcza  szczególnie  wydzieliła  się swoją postawą  religijną.  To 
rzeczywiście  była  prawdziwa  pielgrzymka,  a nie, jak  najczęściej 
bywa,  wycieczka  turystyczna.  Cześć  za  to  i  chwata! 

I jeszcze  jedno:  Przywiezione  tak  hojne dary stały  się  świadect
wem  chrześcijańskiej  solidarności  i objawem  prawdziwej  miłości 
bliźniego.  W  imieniu  tych  wszystkich,  którzy  zostali  obdzieleni 
tymi darami, jak  też oczywiście  i w imieniu moim, przesyłam  nasze 
najszczersze  podziękowanie:  Wielkie  ,,Bóg  zapiać!" 

Stało  się nam  raźniej  na duchu, kiedy  odczuło się bratnie  dusze, 
tak  silnie  wielbiące  Boga  i  tak  współczujące  potrzebującym. 

Proszę  przyjąć  najszczersze  pozdrowienia  ze  stolicy  Polesia, 
a zwłaszcza  z  Katedry  pińskiej,  miejsca  spoczynku  Sługi  Bożego 
Biskupa  Zygmunta  Łozińskiego. 
Te pozdrowienia,  ze  stokrotnymi  podziękowaniami  za  wszystko 
skierowujemy  przede  wszystkim  do Czcigodnego  Księdza  Probo
szcza,  a  także  do  wszystkich  Jego  parafian. 

Szczęść  Boże! 

Ks.  Kazimierz  Świątek 
Proboszcz  Katedry  Wniebowzięcia  NMP 

w  Pińsku,  ZSRR 

W  środę  13 marca  1991  ro
ku  przez  kilka  godzin  przeby
wał w Ustroniu  pan CT  Wong 
z firmy JNJ  Company  z  Hon
gkongu. Chiński  przedsiębior
ca  zainteresowany  był  możli
wością  otworzenia  w  Ustro
niu  prawdziwie  chińskiej  re
stauracji.  Oglądnął  kilka  re
stauracji  działających w  mieś
cie, których  właściciela  skłon
ni  byliby  nawiązać  jakiś  ro
dzaj  gospodarczego  porozu
mienia.  Możemy  powiedzieć, 
że  jedną  z  nich  pan  Wong 
bardzo  się zainteresował  i być 
może coś się z tego  ciekawego 
urodzi. 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa 
„Zacisze"  organizuje  wyjazd 
dzieci  na  imprezę:  „Rewia  na 
lodzie  —  Pinokio  W.  Dis
neya".  Odbędzie  się  ona  20 
kwietnia  br.  Spółdzielnia  fi 
nansuje koszt  przejazdu  auto
busem  oraz  zapewnia  opiekę. 
Brakuje  500000  zł,  aby  pok
ryć  zakup  biletów  dla  dzieci 
z  rodzin  gorzej  sytuowanych. 
Dzieci  mają  nadzieję,  że 
znajdzie  się  ktoś,  kto  im  po
może. Prosimy o kontakt z pa
nią  Henryką  Jałowiec ze świe
tlicy  Spółdzielni  Mieszkanio
wej  „Zacisze"  przy  ul.  Wan
tuły. 
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Ogłoszenia  dröhne 

Sprzedam  Audi  80  Quatro,  przy
czepę  campingową  i  towarową, 
tel.  3307. 

Sprzedam  tanio sypialnię,  brzozo
wo—dębową  przedwojenną  tel. 
2711  lub  3715. 

Kupię  parcelę  budowlaną, 
222307  Mysłowice. 

tel. 

Sprzedam  FSO  1500/86  oraz  or
gany  Casio,  Ustroń,  ul.  Brody  88. 

Wynajmę  lokal  o  powierzchni  60 
m2 na działalność usługową,  biura 
itp.  W  lokalu  jest  CO,  woda  oraz 
prąd.  Lokal  jest  w centrum  mias
ta.  Oferty  „ G U " . 

Nowo  otwarty  sklep  pasmanteryj
ny  przy  ul.  22 Lipca  (obok  Praża
kówki)  zaprasza  klientów. 

Usługi  KoparkoSpycharką  „Bia 
łoruś" .  Władysław  Kopciuch, 
Skoczów,  ul.  Krzywa  31,  CB  Ra
dio  Władek  31. 

Zarząd  Miasta 
Ustroń 
ogłasza 

KONKUR S  OFERT  NA  ZA 
GOSPODAROWANI E  AM 
FITEATR U  WRA Z  Z  TE

REM  OGRODZONY M 

Oferty składać  w  Urzędzie 
Miejskim  do  22.03.91 

pokój  nr  28. 

Burmistr z 
Miasta 

Ustronia 

zatrudni  natychmiast 

na  dogodnych  warunkach 
płacowych  osoby  posiada
jące  wykształcenie  co  naj

mniej  średnie  w 

Straży  Miejskiej 

Ustronia. 

Podania  należy  składać 
w sekretariacie  Burmistrza 

^ ^ ^ U s t r o i ^ y n e l ^ ^ ^ j 
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Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców 

zaprasza  do  korzystania  z  usług 

mieszczącego  się w podwórzu  budynku  administracyjnego  przy 

ul.  Partyzantów  1 

w  środy  w  godz.  14.00—18.00. 

Dla członków  Spółdzielni  20%  bonifikata we wszystkich 

rodzajach  usług. 

Harmonogram 
osiedlowych  zebrań  wyborczych 

Nazwa  osiedla 
Data 

zebrania 

Godzina 
zebrania 
1szy,  2gi 

termin 

Miejsce 
i  lokal 

UstrońPolana  2.04.91  16.30 
17.00 

Szkoła  Podst. 
Nr  3  Polana 

Ustroń  Górny  3.04.91  16.30 
17.00 

Sala  Sesyjna 
Urzędu  Miejskiego 

UstrońZawodzie  4.04.91  16.30 
17.00 

Sala  Sesyjna 
Urzędu  Miejskiego 

UstrońHermanice  5.04.91  16.30 
17.00 

Świetlica  spichlerza 
PZŻ  Hermanice 

UstrońLipowiec  8.04.91  16.00 
17.00 

Szkoła  Podst. 
Nr  5  Lipowiec 

UstrońNierodzim  10.04.91  16.30 
17.00 

Sala  OSP 
Nierodzim 

UstrońCentrum  11.04.91  16.30 
17.00 

Sala  Sesyjna 
Urzędu  Miejskiego 

UstrońGoje  12.04.91  16.30 
17.00 

Świetlica  SM 
„Zacisze" 

UstrońPoniwiec  15.04.91  16.30 
17.00 

DW  „Górn ik" 
Świetlica 

Tematyka  zebrań:  1.  Wybory  Zarządów  Osiedli. 
2.  Przedłożenie  zadań  gospodarczofinansowych 

miasta  na  1991  r. 
3.  Sprawy  bieżące. 

W  zebraniach  będą  uczestniczyć  przedstawiciele  Rady  Miejskiej  i  Za
rządu  Miasta. 

sport  sport  sport  sport  sport  sport  sport  sport  sport  sport  sport 

„KUŹNIA"   RUSZYŁA 
W  dniu  17 marca  rozpoczęły  się  rozgrywki  rundy  wiosennej 

w  piłkarskiej  klasie  okręgowej.  Drużyna  „Kuźni"  Ustroń 
przystąpiła  do  rewanżów  w  następującym  składzie: 
Pilch  Tadeusz,  Piotrowicz  Grzegorz,  Haratyk  Józef,  Gabryś 
Stanisław,  Kluz  Artur ,  Gałuszka  Wojciech,  Bury  Bolesław, 
Pokrywka Tomasz, Baran Jarosław, Szalbot Janusz, Kubień Jan, 
Waszut  Janusz,  Podżorski  Artur ,  Pilch  Roman,  Wrzecionko 
Zbigniew,  Szatanik  Maciej. 

Trener:  Rudolf  Glajc,  kier.  druż.  Adam  Mucha,  kier.  sekcji: 
Eryk  Szulc. 

Kibice  mają  nadzieję,  że  na  finiszu  rozgrywek  „Kuźnia" 
uplasuje  się wyżej  niż  na  11 miejscu, jakie  zajmuje po  rundzie 
jesiennej. 

Oto  terminarz  meczów  „naszych": 

Kuźnia  Ustroń  —  LZS  Dankowice  17.03.91  g.  15.00 
Hejnał  II  Kęty  —  Kuźnia  Ustroń  24.03.91  g.  15.00 
Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Juszczyn  30.03.91  g.  15.00 
Piast  Cieszyn  —  Kuźnia  Ustroń  06.04.91  g.  15.30 
Kuźnia  Ustroń  —  Śrubiarnia  Żywiec  14.0491  g.  16.00 
Skawa  Wadowice  —  Kuźnia  Ustroń  20.04.91  g.  16.00 
Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Brenna  27.04.91  g.  16.00 
Koszarawa  Żywiec —  Kuźnia  Ustroń  05.05.91  g.  11.00 
Kuźnia  Ustroń  —  Beskid  Skoczów  11.05.91  g.  16.00 
KSN  Chełmek  —  Kuźnia  Ustroń  18.05.91  g.  16.00 
Kuźnia  Ustroń  —  LZS  Osiek  25.02.91.  g.  17.00 
Czarni  Żywiec —  Kuźnia  Ustroń  02.06.91  g.  17.00 
Kuźnia  Ustroń  —  Morcinek  Kaczyce  08.06.91  g.  17.00 
KS  Kalwarianka  —  Kuźnia  Ustroń  15.06.91  g.  17.00 
Kuźnia  Ustroń  —  LK S  Kobiernice  22.06.91  g.  17.00 
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Józe f  Pilc h 

Przedstawiamy  drugą  część  opracowania  przygotowanego 
przez  Józefa  Pilcha.  Pierwszą  przedstawiliśmy  w  numerze 
drugim. 

.  „ n  ,  .  .  ,  Zawód  — Rodzaj  Obecny  adres  lub 
Lp.  Właściciel    Firma  u s ł ug  wykorzystanie  lokalu 

44.  Griinkraut  Robert  rzeźnie  i  wyrób  ul.  22  Lipca  55 
wędlin 

45.  Latocha  Franciszek  rzeźnia  i  wyrób  ul.  Polna  6 
wędlin 

46.  Munk  Ernest  ul.  1 Maja 

47.  Szafarz  Albin  Hermanice 

48. Szafarz  Albin  Hermanice 

49. Sika  Karol  fryzjer  ul.  22  Lipca  39 

50. Kania  Feliks  ul.  22  Lipca  księgarnia 

51. Sika  Karol  ul.  22  Lipca  60 

52. Demel  Franciszek  mistrz  malarski  ul.  1 Maja 

53. Demel  Leon  ul.  1 Maja 

54.  Kojma  Adam  malarz  pok.  ul.  Polna 

55.  Błaszczyk  Jan  blacharz  ul.  Jelenica  30 

56. Nowak  Antoni  ul.  Stawowa 
57. Kowacz  Stefan  dom  wyburzono  i  posta

wiono  Remizę  Strażacką 

58. Hanus  Jan  arch.  i  budów.  ul.  22  Lipca  19 

59.  Rakowski  Paweł  ul.  22  Lipca 

60. Stec  Florian  przedwoj.  nr  domu  493 

61. Greń  Franciszek  budów,  mistrz  ul.  22  Lipca 
murarski 

62. Pilch  Paweł  kołodziej  ul.  A.  Brody  (Goje) 

63. Czapla  Jerzy  elektryk  ul.  22  Lipca 
64. Skóra  Józef  fotograf  ul.  1 Maja  12 

65. Kopel  Leopold  wytwórnia  wód  ul.  Świerczewskiego  8 
stołowych 

66. Kubica  Józef  warsztat  ślusar. ul.  Spółdzielcza 
mechaniczny 

67.  Peszat  Edward  warsztat  ślusar.  ul.  Polna 
68. SzczepańskiGogółka  odlewnia  metali  ul.  22  Lipca 

69. Szpek  Wilhelm  warsztat  ślusar.  Hermanice 

70. Misiorz  Franciszek  instal.  wodny  ul.  1 Maja 
71. Gajdzica  Józef  zakład  betoniar.  ul.  Sportowa 
72. NowakHoleksa  Hermanice 

73. Winholc  Józef  fabryka  kawy  ul.  22  LIPCA 
słodowej  „Perła" 

74. Wałach  Adam  drukarnia  obec.  gmach  poczty 

75. Janik  Przemysław  mistrz  Zawodzie  (dom  zbu
studniarski  rzony) 

76. Szubert  Jan  kominiarz  ul.  Strażacka 
77. Gross  Antoni  dorożkarz  ul.  Ogrodowa  (zburz.) 
78.  Reichenbaum  Szymon  dorożkarz  ul.  9  Listopada 
79.  Kiecoń  Karol  (dzierż.)  młyn  zbożowy  ul.  Ziętka  6 
80. Hławiczka  Jan  wapiennik  ul.  Jelenica  35 
81. CichySzarzec  ul.  A  Brody 

SPROSTOWANIE 

Przepraszamy  pana  Romana  Muchę  za  zniekształcenie 
jego nazwiska w artykule  „ O czyszczeniu  kominów",  zamie
szczonym  w  poprzednim  numerze  „GU" . 

Grafika  wykonana  przez  Bogusława  Heczko,  przedstawia 
kolejny  przykład  starej  architektury  Ustronia.  Za  prawidłowe 
odpowiedzi — nagroda. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na  adres 
redakcji  do  dnia  5  kwietnia. 

(cd. ze str.  1) 

Il e  więc  pochłonie  ta  eksploatacyjna  część  budżetu? 
Przewidujemy,  że  sfera  materialna  8  mld,  sfera  niematerialna  6  mld 
a administracja  3 mld.  Zostawiamy  1 mld  na  zabezpieczenie  wydatków 
w przypadku  bądź to niepełnej realizacji dochodów  bądź jakichś  innych 
wydatków,  których  nie  przewidzieliśmy. 

Czyli  miasto  nic  nie  zamierza  nowego  budować? 
Ten  1 mld, który pozostaje w rezerwie to zdecydowanie za mało na  nowe 
inwestycje.  Po  drugie  obecne  prawo  budżetowe  zabrania  zaczynania 
nowych  inwestycji dopuszcza jedynie  kontynuowanie już  rozpoczętych. 
Jeżeli  więc  fundusze  pozwolą,  a  mogą  one  powstać  np.  ze  sprzedaży 
naszego  mienia  komunalnego  lub  z  działalności  finansowej  takiej  jak 
obligacje czy  lokaty  bankowe,  to  wtedy  można  będzie  przeznaczyć  coś 
na  inwestycyjny rozwój. Mamy  takie plany  i ustalona jest  też  hierarchia 
ważności  tych  inwestycji. 

Jakie  są  więc  te  ustrońskie  priorytety ? 
W  pierwszym  rzędzie  inwestycje  z  zakresu  ochrony  środowiska  tj. 
dokończenie budowy zlewni ścieków, wykonanie kolektora  sanitarnego 
od  ul. Mickiewicza do CPN. To wymaga  dużych pieniędzy, ale musi  być 
wykonane  jeśli  chcemy  myśleć  o  utrzymaniu  uzdrowiskowego  charak
teru  miasta.  W  perspektywie  nie  możemy  jednak  zapomnieć  o  innych 
potrzebach  miasta.  Mam  tu  na  myśli  strażnicę  w  Lipowcu,  przystanek 
kolejowy UstrońPoniwiec.  Inwestycja, z którą  być może przyjdzie nam 
się  też  skonfrontować,  to  wysypisko  śmieci.  Ustroń  nie  ma  swojego 
a wizja jakiegoś wspólnego wysypiska dla wielu gmin czy spalarni  śmieci 
jest  jeszcze  odległa.  Podobnie  sprawa  wewnętrznej  obwodnicy  jest  dla 
nas  pilną  koniecznością. 

A  więc  jak  widać  wydatków  jest  cała  masa.  Dla  mieszkańców 
najważniejsze jest  jednak  to  co  widzą,  czyli  brud  Ustronia. 

Na  to  pieniądze  są  zabezpieczone.  Czy  wystarczą  na  to,  żeby  Ustroń 
w  tym  roku  stał  się czysty? Jak  mówi  przysłowie  krawiec  tak  kraje jak 
mu materii  staje. Jeśli  uda  nam się zebrać to co planujemy, to ja  mogę zc 
swej strony  zagwarantować  finansową  dyscyplinę.  W pieniądzach  musi 
być  porządek. 

Dziękuję  Pani  za  rozmowę. 
Rozmawiał:  Lesław  Werpachowski 

Teresa  PolBłachut 
Skarbnik  miasta  od  18.01.1991  r.  Z  zawodu  ekonomistka.  Pracowała 
w  Akademii  Ekonomicznej  w  Katowicach,  w  Automobile  Ferrari  we 
Włoszech, a ostatnio w własnym  zakładzie  rzemieślniczym.  W  Ustroniu 
mieszka  od  lat  7,  chociaż  i  poprzednio  były  okresy  dość  długiego 
zamieszkiwania.  Stan  rodzinny  —  mężatka,  mąż  inżynier  kontynuuje 
działalność  rzemieślniczą.  1 dziecko  —  syn  Łukasz  I  klasa  SP  nr  1. 
W  czasie  wolnym  lubi  spacery  po  górach  lub  domowe  muzykowanie. 
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Wiosna  coraz  bliżej...  Fot.  F.  Bojda 

Henryk  Czembor 

Nie  baw  się! 

Nie  baw  się,  chłopcze,  zapałkami, 
nie  igraj  z  ogniem  miłości, 
nie  żongluj  odbezpieczonymi  granatami, 
nie  drwij  z  własnej  wiary, 
nie  balansuj  nad  brzegiem  przepaści, 

nie  odwracaj  się  od  nadziei  na  przyszłość, 
nie  nadstawiaj  głowy  dla  głupiej  zabawy, 
nie  odchodź  lekkomyślnie  od  Boga!... 
Cóż  ci  bowiem  pozostanie, 
gdy  podpalisz  własny  dom, 
gdy  rozbijesz  swoje  szczęście, 
gdy  obrócisz  w  ruinę  własny  świat, 
gdy  przegrasz  lekkomyślnie  swe  życie?! 
Nie  baw  się,  chłopcze... 

Lechu,  nie  tru j   Krakusa! 
„Precz  ze  Stonawą!  Precz  ze  Stonawą!".  Jakże  niedawno  to 

hasło  i wiele  innych  było  skandowane  na  rynku  Cieszyńskim 
i nad granicą  polskoczechosłowacką.  Chyba wszyscy to  pamię
tają  ba,  bez  przesady,  można  powiedzieć,  że cały  Ustroń  (i  nie 
tylko)  tym  żył. Nie  wnikam  w  to, co zostało  osiągnięte  poprzez 
te  akcje.  Nie  o  to  mi  chodzi.  Po  cóż  więc  wogóle  o  tym 
wspominam?  Już  śpieszę  wyjaśnić. 

Niedawno,  czytając  „Przekrój",  natknęłam  się  na  pewien 
artykuł,  który  mnie  naprawdę  poruszył  i  skłonił  do  gorzkich 
refleksji. Otóż  artykuł  ten  (pt.  „Miałeś,  bracie,  Złoty  Gród...") 
mówi  o  planach  wybudowania  w  Oświęcimiu,  na  terenie 
Zakładów  Chemicznych,  rafinerii  ropy  naftowej. Jak  dowiadu
jemy się dalej mimo,  iż będzie to inwestycja oparta  na  nowoczes
nych  technologiach  —  nie obędzie  się  bez dodatkowych  zanie
czyszczeń  atmosfery.  Chciałabym  „uspokoić"  co  popędliw
szych  —  te  zanieczyszczenia  NAM  nie  zagrażają.  Natomiast 
można  ich, z całą  pewnością,  oczekiwać  nad...  Krakowem.  Tak 
wynika z róży wiatrów.  Nasuwa  się pytanie: gdzie tu sens? gdzie 
logika?  Akcji  „Stonawa  "  nadano  taki  rozgłos,  że  prawie 
w  całym  kraju  odzywały  się  głosy  w  tej  sprawie.  Opinia 
publiczna  była poruszona  i popierała wszelkie  przeciwdziałania. 
Zdania  typu  „Ni e  będą  nam  tu  lasów  niszczyć!  Już  i  tak 
z  Trzyńca  nieźle  trują"  nie  należały  do  rzadkości.  A  tym
czasem...  A  tymczasem  fundujemy Krakowowi  naszą,  swojską 
„Stonawę".  Czy  nie  przypomina  to  rozumowania  w  stylu 
„Kalemu  ukraść  krowę —  źle,  Kali  ukraść  krowę  —  dobrze". 

Póki co, wracam  na  nasze,  ustrońskie  podwórko.  Szykuje się 
zmiana  nazwy  osiedla  XXXlecia  PRL.  Zapewne  wcześniej czy 
później  można  się  tego  spodziewać.  Spośród  trzech  propozycji 
nowej  nazwy:  oś.  Beskidzkie,  oś  A.  Brody  i  Manhattan  —  ta 
ostatnia  ma  najwięcej zwolenników.  I dobrze.  Byle  na  tym  nie 
poprzestać.  Przemalować  taksówki  na  żółto,  ponumerować 
ulice,  rzekę  Wisłę  przemianować  na  Hudson  River  a  Ustroń 
—  na  Nowy  Jork.  A  co! 

Tylko,  na jankeski  honor —  równocześnie  z tym  przestańmy 
ścieki  z  przydomowych  osadników  wypuszczać  do  rowów  lub 
wywozić  na  pola.  Przestańmy  spalań  odpadki  gospodarcze  we 
własnych  obejściach. Nowojorczycy — mieszkamy w  uzdrowis
ku  —  szanujmy  wodę,  glebę  i  powietrze.  Wierzę  w  Was.  Jak 
długo? Napewno do Wiosny, która  tuż, tuż. Zielona  i pachnąca. 
O  czym  donosi... 

Magda  Dobranowska 

Poziomo:  1) mała  żabka  zielona  4) miasto chińskie  k/Shaoyang  8)  mistrz 
bokserski  zawodowców  z  USA  9)  bułgarska  waluta  10)  ostatnia  przed 
finiszem  11)  sport  Fibaka  12)  ze  stolicą  Luanda  14)  w  organach  rodzaj 
rejestru  15)  podrzędna  gospoda  16)  znany  producent  słodkości  18) 
państwo,  ojczyzna  19)  uparta  u  woza  20)  przepływa  przez  Świecie  21) 
grecki  bajkopisarz 
Pionowo:  1) czeski  pocałunek  2) dawniej przeciwnik  3) miasto  niedaleko 
Baden4) „kasa nieczynna" 5) pastylka  od bólu gardła 6) pan na  hektarach 
7)  mara  nocna  11)  uczony  polski,  wynalazł  preparat  antyrakowy  13) 
miasto  w  Afganistanie  17)  padlinożerne  ptaszysko 

Rozwiązanie utworzą  litery z oznaczonych  pól, czytane poziomo.  Prosimy 
je nadsyłać do dnia  5 kwietnia  na adres  redakcji. Nagrodę  w wys.  100 tys. 
zł  funduje p.  Leon  Troszok. 
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Wylosowaną  nagrodę,  którą  funduje  SKLEP  MIĘSNY  —  E.  NOWA
KOWSKI  w Ustroniu,  otrzymuje p.  Dariusz  Kolarczak,  zam  Ustroń,  ul. 
Cieszyńska  22.  Nagroda  czeka  w  redakcji 
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