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Po  bardzo  dokładnym  i  wielostronnym  przeanalizowaniu 
problemu  nowych  nazw  ulic  przez  Specjalną  Komisję,  Rada 
podjęła  ten  temat  na  swej  ostatniej  sesji  plenarnej.  Wyniki 
głosowania,  w  którym  wzięło  udział  22  radnych,  podajemy 
poniżej. Nowe  nazwy  ulic  i osiedli  podajemy  tłustym  drukiem. 

ul.  22  Lipca 
ul.  Ignacego  Daszyńskiego 

ul.  1 Maja 
ul.  3  Maj a 

ul.  Gen.  Świerczewskiego 
ul.  dr   Michała  Grażyńskiego 

ul.  Gwardii  Ludowej 
ul.  Władysława  Andersa 
ul.  Nadrzeczna 

ul.  Armii  Ludowej 
ul.  Gwardii  Ludowej  WRN 
ul.  Oddziału  Czantorii 
ul.  Solidarności 

ul.  Pomowska 
ul.  Józefa  Kreta 

Os.  XXXlecia  PRL 
Os.  Beskidzkie 
Os.  Manhattan 
Os.  Andrzeja  Brody 

Os.  22  Lipca 
Os.  Przy  ul.  Cieszyńskiej 
Os.  Cieszyńskie 

—  3  głosy 
—  15  głosów 
—  4  głosy  nieważne 

—  6  głosów 
—  12  głosów 
—  4  głosy  nieważne 

—  3  głosy 
—  13  głosów 
—  6 głosów  nieważnych 

—  2  głosy 
—  3  głosy 
—  16  głosów 
—  1 głos  nieważny 

—  5  głosów 
—  2  głosy 
—  3  głosy 
—  9  głosów 
—  3 głosy  nieważne 

—  4  głosy 
—  14  głosów 
—  4  głosy  nieważne 

—  1 głos 
—  1 głos 
—  13  głosów 
—  6  głosów 
—  1 głos  nieważny 

—  3  głosy 
—  8  głosów 
—  9  głosów 
—  2 głosy  nieważne 

ul.  Gen.  Ziętka  —  8  głosów 
ul.  Słoneczna  —  12  głosów 

—  2 głosy  nieważne 

Nazwy  będą  obowiązywały  od  1 czerwca  br. 

Weź

Nowa  nazwa  tej  ulicy  brzmi  3  Maja  Fot.  F.  Bojda 

Słowo  od  Redakcji 
Jest  absolutorium  dla  Zarządu.  Sesja  Rady  Miejskiej,  która 

odbyła  się w dniu  19.04.1991  przejdzie jednak  do  historii  miasta 
jako  jednaz  bardziej  znaczących.  Po  raz  pierwszy  bowiem 
w powojennej historii  miasta  postawiony  został wniosek  o  nieu
dzielenie  absolutorium.  Autorem  tego  wniosku  była  Komisja 
Rewizyjna  Rady,  która  zdecydowała,  że  na  dalsze  zaufanie  nie 
zasługuje  Zca  burmistrza  miasta  mgr  inż.  Tadeusz  Duda. 
Powodem  takiego  wniosku  była  tzw.  „sprawa  cegielni".  Ponie
waż sprawa  ta zbulwersowała zarówno radnych jak i obecnych  na 
sesji  gości,  m.in.  wojewodę  bielskiego  Mirosława  Stycznia,  czy 
słuchaczy  my  na  str.  4  i  5  gazety  przedrukowujemy  obszerne 
fragmenty odbytej  na  ten  temat  dyskusji. Pozwoli  ona  być  może 
czytelnikom  na  wyrobienie  sobie własnego  zdania  na  ten  temat. 

Nad  absolutorium  głosowano  tajnie. Osobno  dla  burmistrza, 
osobno dla jego zastępcy osobno dla zarządu. W sesji brało udział 
22  na  24  radnych. 

Burmistrz  21  głosów  za,  1 przeciw 
Zastąpca  13 głosów  za,  9  przeciw 
Zarząd  16 głosów  za,  2  przeciw,  4  głosy  nieważne  " 

Ostatnia  sesja  była  ważna  jeszcze  z jednego  powodu.  Radni 
przegłosowali  nowe  nazwy  ulic  i  parków,  które  obowiązywać 
będą  od  1.06.1991.  Podjęli  uchwałę  o  przekształceniu  P.T. 
„Czantorii"  w  Spółkę  Akcyjną  miasta  Ustroń  i  zlikwidowaniu 
handlu  ulicznego  w  okolicy  dworca  PKP  UstrońZdrój. 

Ustalono ponadto, że od  1.05.1991 radnym  przysługiwać będą 
diety  w  wysokości  30  tys.  zł  za  udział  w sesji  Rady. 



MARTH A  KUBI K 
Tłum.  Jan  Kubik 

Słowo  od  tłumacza:  Kilk a  razy  już  pisałem  na  tych  łamach 
o  tym jak  widzę  pewne  polskie  problemy  z perspektywy  moich 
doświadczeń amerykańskich.  W tym numerze zabiera głos moja 
żona,  rodowita  Amerykanka,  która  z  racji  swojej  poprzedniej 
pracy  i zainteresowań,  chce  podzielić  się  z  państwem  kilkoma 
myślami  o  przygotowaniu  dzieci  do  życia  w  demokracji. 

Demokracji  należy  uczyć  od  dziecka 

Demokracja  działa  skutecznie  wtedy,  gdy  jej  obywatele 
dobrze  rozumieją  zasady  funkcjonowania  swego  rządu,  wierzą 
w te zasady  i aktywnie  uczestniczą  w sprawowaniu  rządów.  To 
są  sprawy  oczywiste — pozostaje jednak  pytanie jak  obywatele 
demokratycznego  kraju  zdobywają  swoją  obywatelską  eduka
cję? Czyżby  młoda  osoba  po  osiągnięciu  pewnego  wieku  nagle 
doznawała  olśnienia,  co  do  zasad  funkcjonowania  systemu 
demokratycznego  i  swego  miejsca  w  takim  systemie?  Wprost 
przeciwnie.  Wiedzę  taką  osiągnąć  można  tylko  poprzez  lata 
żmudnych przygotowań, a naukę taką zacząć można  i należy już 
z małymi  dziećmi.  Ponadto,  całe społeczeństwo  powinno  zaan
gażować się w ten długi  proces wychowawczy.  W  szczególności 
dotyczy  to  rodziny,  organizacji  społecznych  i  obywatelskich, 
szkół,  kościołów  i  rządu. 
Nauka  poprzez  działanie  i  naśladowanie 

Małe  dzieci  są  szczególnie  wyczulone  na  to  co  dobre  i  złe, 

mają  poczucie  sprawiedliwości  i  chcą  dyskutować  o  tych 
pojęciach.  Należałoby  takie  dyskusje  prowadzić  systematycz
nie. Starsze dzieci powinny  być zachęcane do wyrażania  swoich 
opinii  w  formie  wypracowań,  rysunków,  a  nawet  listów  do 
polityków.  Demokracja  potrzebuje takich  dzieci,  które chcą  się 
uczyć  i szukać  pytań  i odpowiedzi;  takich  które  rozumieją,  że 
każdy  powinien  mieć  wyrobione  zdanie  na  wiele  problemów 
i  potrafić  to  zdanie  wyrazić.  Ludzie,  którzy  nabiorą  takich 
umiejętności  w  młodości,  stają  się  podporą  demokracji  jako 
doroś l i. 

Trzeba  również  pamiętać,  że małe  dzieci  bardzo  lubią  imito
wać działania  dorosłych.  Można  bardzo  wiele zbudować  na  tej 
dziecięcej skłonności  do  imitacji.  Można,  na przykład,  rozwijać 
poczucie  obywatelskiego  obowiązku  poprzez  odpowiednie  za
bawy  i wspólne  przedsięwzięcia.  Rodzice  i nauczyciele  mogliby 
współuczestniczyć  razem  z  dziećmi  w  zbieraniu  pieniędzy, 
żywności,  używanych  ubrań,  a  nawet  zabawek  dla  ludzi  ubo
gich.  Dorośli  i dzieci mogliby  zabrać się razem  do  wysprzątania 
ich  otoczenia  ze śmieci.  Mogliby  razem  sadzić  drzewa,  kwiaty, 
trawę  tam  gdzie  to  potrzebne.  Tam  gdzie  problemem  jest 
zanieczyszczenie  środowiska,  dorośli  i dzieci  powinni  ten  pro
blem  przedyskutować  i zorganizować  razem  akcje  protestacyj
ne. 

Wszystkie  te  działania  wychowawcze  oparte  są  na  dwóch 
założeniach.  Po  pierwsze,  zakłada  się  że,  każdy  obywatel  jest 
odpowiedzialny  za  dobro  całej  społeczności,  ponieważ  dobro 
obywatela  i  dobro  społeczności  (a  w  dalszej  konsekwencji 
i państwa) są nierozdzielne. Po drugie, najlepszą metodą  uczenia 
jest wspólne działanie dorosłych  i dzieci. Nie wszyscy  Ameryka
nie  postępują  wedle  wyłożonych  tu  zasad,  ale  wystarczająco 
wielu,  by  amerykańska  demokracja  funkcjonowała  w  miarę 
sprawnie. 
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„Taksówkarze  mogliby  też 
stać  gdzie  indziej,  a  nie  tylk o 
blokować  Rynek...". 

Postój  taksówek  służy  miesz
kańcom  i gościom  i jest  zloka
lizowany w Rynku i przy przy
stanku  PKP  UstrońZdrój. 
Przeniesienie  postoju  jest  ak
tualnie  niewskazane,  a  taksó
wki  nie  blokują  Rynku,  jeżeli 
zajmują  tylko  wyznaczony 
pas. 

„Czy  przystanek  PKP  przy 
stacji  CPN  zostanie  w tym  ro
ku  zbudowany?" 

Przystanek  PKP  Brzegi  jest 
budowany  przez  Społeczny 
Komitet,  na  który  brak  jest 
środków  w  budżecie  miasta 
—  na  popieranie  czynów  spo
łecznych.  Dlatego  można 
przypuszczać,  że  przystanek 
nie  będzie  zbudowany  w  tym 
roku. 

„Kied y będą dawali jakieś mie
szkania  albo  działki?" 

Mieszkania  i  parcele  będą 
zbywane  w  drodze  przetargu 
o  czym  zawiadamiani  są  mie
szkańcy  Ustronia  poprzez 
ogłoszenia. 
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„Czy  to  prawda,  że  gmina  nie 
chce przejąć hotelu po Budopo
lu na  mieszkania?" 

Miasto  odmówiło  przyjęcia 
hotelu  „Budopolu"  z  uwagi 
na  znaczne  koszty  konieczne
go  remontu,  oraz  koszty 
utrzymania,  które  musiałyby 
być pokryte  z budżetu  miasta. 
Opłaty  lokatorskie  pokry
wają  maksymalnie  30%  bu
dżetu. 

„Wsty d  mi,  że  mieszkam  na 
osiedlu,  któr e  nazywa  się 
XXXlecia...?" 

Zmiana  nazw  ulic jest  w  trak
cie załatwiania  i była  poddana 
szerokiej  konsultacji.  Projekt 
zmian  jest  przygotowany  na 
Sesję  w  dniu  19  bm. 

„ W  niedzielę  samochody  par
kuj ą na trawnik u przed  kinem. 
Jak  można,  gdzie  policja? 
Przecież  jest  znak  zakazu. 

Znaki  zakazu  zatrzymywania 
ustawiono  z  uwagi  na  szero
kość jezdni,  która  nie pozwala 
na  parkowanie  samochodów. 
Bezpieczeństwo  ruchu  drogo
wego  jest  tutaj  sprawą  waż

niejszą. Natomiast  stworzenie 
miejsc  do  parkowania  należy 
do  Zarządu  Spółdzielni  — je
żeli jest  to na  terenie spółdziel
czego  osiedla. 

„Czy dwupasmówka będzie da
lej   budowana?" 

Budowa  obwodnicy jest  zada
niem  finansowanym  z  budże
tu  centralnego.  Wg  posiada
nych  informacji budowę  prze
rwano  na  dwa  lata.  Kontynu
acja jest konieczna  i jest  przed
miotem  interwencji  ze  strony 
Zarządu  Miasta.  Na  razie  bez 
skutku. 

„Czy  na  ul.  Gościeradowiec 
będą  kiedyś  lampy?" 

Oświetlenie  ul.  Gościeradowiec 
jest  zadaniem  na  rok  bieżący. 
Wobec  licznych  wniosków  i in
terwencji  o  oświetlenie  ulic, 
Urząd  został  zobligowany  do 
opracowania  programu  oszczę
dnościowego.  Każdy  nowy 
punkt  zwiększa  wydatki  na 
oświetlenie.  Zostanie  zrealizo
wany  tylko  niezbędny  zakres 
oświetlenia  z  uwagi  na  bezpie
czeństwo  przechodniów. 
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„Kied y  przestanie  dymić  ko
min  SP  nr   2" 

Szkoła  Podstawowa  Nr 
2  przymierza  się  do  zastąpie
nia  paliw  stałych  na  gaz. 
W chwili  obecnej uzgadnia  się 
projekty. 

„Zróbci e  coś  z  tym  Trzy
ńcem..." 

W  sprawie  tej  pisaliśmy  do 
Ministrów:  Spraw  Zagranicz
nych  i  Ochrony  Środowiska. 
Minister  Ochrony  Środowis
ka  zajmuję  się  tą  i  innymi 
analogicznymi  sprawami 
przygranicznymi  bez  powo
dzenia. 

„Zróbci e  coś,  żeby  nie  pa
lil i  śmieci  ludziom  pod  okna
mi" . 

Odnośnie  palenia  śmieci,  bru
du,  smrodu  itp.  —  jest  nad
zieja,  że  sytuacja  ulegnie  po
prawie  gdy: zatrudni  się  Straż 
Miejską,  załatwi  się  wysypis
ko  dla  miasta  Ustronia,  ina
czej  ustawi  się  pracę  przed
siębiorstw  państwowych  ob
sługujących  mieszkańców  mi
asta. 

2  Gazeta  Ustrońska 
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W  niedzielę  21.04.1991  Burmistrz  Andrzej  Georg  i  Przewodni
czący  Rady  Miejskiej  Zygmunt  Białas  udali  się  do  NeukirchenVluyn 
w  Niemczech  aby  podpisać  partnerską  umowę  Ustronia  z  tym 
miastem. 

Cr   fr 

Z  inicjatywy  KPN  Śląska  Cieszyńskiego  i  organizacji  Wspólnota 
z Czeskiego  Cieszyna  odbyło  się spotkanie  z władzami  miasta  Ustronia 
na  temat  organizacji  w  naszym  mieście  „Dni a  Kultury  Zaolziańskiej". 
Ustalono  plan  działania  oraz wrzesień jako  termin  urzeczywistnienia  się 
tej  nowej  kulturalnej  imprezy  w  ustrońskim  amfiteatrze. 
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24.04.1991  roku  odbył  się w  salach  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
wernisaż  otwierający  wystawę  malarstwa  pana  Karol a  Kubali .  Jego 
bardzo  ineresujące obrazy,  powstałe  w trakcie  pleneru  w Austrii,  będzie 
można  oglądać  do  końca  maja.  Wernisaż  skupił  grono  ludzi  zaj
mujących  się  na  codzień  kulturą  w  mieście.  Przybyli  też  goście:  Jerzy 
Kronhold  —  dyrektor  wydziału  kultury  Urzędu  Wojewódzkiego,  czy 
Karol  Gruszczyk  —  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków.  Nie  było 
natomiast  nikogo  z  władz  miasta.  A  szkoda. 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

13  kwietnia  1991  r. 

Mirosław a  Robak  i  Piotr   Kochanecki   —  z  Świętochłowic 
Ilona  Więcek  —  Ustroń  i  Bronisław  Kamieniorz  —  Wisła 
Lucyna  Front  —  Ustroń  i  Zbigniew  Pilorz  —  Jaworze  Dolne 

20  kwietnia  1991  r. 

Ewa  Żbel  —  Wilamowice  i  Stanisław  Wantulok  —  Ustroń 
Ewa  Kozieł  —  Ustroń  i  Jarosław  Grzybowski  —  Katowice 
Anna  Górniak  —  Ustroń  i  Czesław  Depta  —  Kozakowice  Górne 
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Najserdeczniejsze  życzenia  dla  Jubi latów 

Helena  Pluta,  lat  80,  zam.  ul.  Stalmacha  13 
Elżbieta  Ferfecka,  lat  85,  zam.  ul.  Obrzeżna  9 
Śliwka  Anna,  lat  93.  zam.  ul.  Sikorskiego  17 
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Z  początkiem  maja  p.  Irena  Kubok,  Polańska  99  uruchamia  prywat
ny  sklep  spożywczy.  Wiadomość  ta  ucieszy  mieszkańców  południowej 
częśco  Polany,  którzy  od  wielu  lat  starali  się o  uruchomienie  przynajm
niej  kiosku  spożywczego  na  tym  terenie. 
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W  Zielone  Świątki  tj .  niedzielę  19.05  odbędzie  się  już  V  rajd 
„Beskidzkie  Watry".  Przewidziane  są  4  trasy  górskie  z metą  w  Dobce, 
gdzie  o godz.  I6.00  wspólne  ognisko  ze smażeniem  jajecznicy  uwieńczy 
tą  miłą  imprezę.  Organizatorem  jest  koto  terenowe  PTTK  w  Ustroniu 
a  zgłoszenia  przyjmuje pan  Roman  Macura  w  swoim  biurze  turystycz
nym  „Ust ron ianka"  przy  ul.  Brody  19.  Koszt  udziału  6000  zł.  Za
praszamy. 
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Nie  wszyscy  jeszcze  wiedzą,  że  PKS  wprowadził  dwa  dodatkowe 
kursy  autobusowe  do  Dobki,  tj .  o  godz.  11.40  i  19.40  z  Ustronia. 
Autobusy  do  Dobki  jeżdżą  trasą  przez  Zawodzie.  Wiadomość  ta 
ucieszyła  już  pracowników  ośrodków  leczniczych  na  Zawodziu  jak 
również  pacjentów. 

Ci,  którzy  odeszli... 

Karo l  Czudek,  lat  79,  Oś.  XXXleci a  6/33,  zm.  14.04.1991 

Ludwi k  Szarzeć,  lat  60,  ul.  22  Lipca  2/32,  zm.  15.04.1991 

Bronisława  Błahut,  lat  78,  ul.  1  Maja  61,  zm.  15.04.1991 

Adolf  Labzik ,  lat  82,  ul.  Kamieniec  33,  zm.  17.04.1991 

Jadwiga  Geilke,  lat  71,  Oś.  Centrum  4/8,  zm.  24.04.1991 

Szanowny  Panie  Redaktorze! 

Byl  kiedyś  porządny  sklep 
radiowotelewizyjny  w  Ustro
niu na osiedlu XXXlecia  PRL. 
Od  lipca  1990  roku  zlikwido
wano sklep  byłego  ,,  WPHW", 
mieszkańcy  tego osiedla  utraci
li   sklep.  Po  dzień  dzisiejszy 
świeci  on  pustkami. 

O  ile wiem,  właścicielem  jest 
spółdzielnia  mieszkaniowa 
,,Zacisze"  w  Ustroniu.  Czy  jest 
ona  tak  bogata,  aby  pozwolić 
sobie  na  zaniedbywanie  taiego 
lokalu  handlowego  na  najwięk

szym  osiedlu  mieszkaniowym 
w  Ustroniu.?  Jestem  ciekawy 
kto  pokrywa  koszty  utrzyma
nia  tego  lokalu  —  czy  aby  nie 
mieszkańcy  osiedla.  Powierz
chnia  sklepu  ma  około  80  m2 

wraz  z  zapleczem. 
Czytam  na  łamach  waszego 

poczytnego  czasopisma  o wizy
tach różnych  delegacji  zagrani
cznych  —  a  może  by  im  tak 
pokazać  ten  pusty  sklep  na 
, Manhattanie  " i wskazać  jego 
gospodarza?. 

Ojcowie  miasta,  a  może  wy 
tak  coś na  to  poradzicie! 
(Nazwisko  i  adres  do  wiado

mości  redakcji) 

12.04.91 
Na  ul.  Brody  około  godz. 
17.10 potrącona została  14 let
nia  M.G.,  która  przebiegając 
przez  drogę  wpadła  wprost 
pod  koła  jadącego  samocho
du Fiat  126p BOT  1227.  Dzie
wczynka  ze  złamaniem  mied
nicy  odwieziona  została  do 
szpitala. 

17.04.91 
Operujący ciągnikiem gąsieni
cowym  DET  na  ul.  Gwardii 
Ludowej J.B. z Ustronia  naje
chał  na  słup  oświetleniowy. 
Straty  w wyniku  kolizji  7 min 
zł. 

20.04.91 
Około godz.  1.00 w nocy w re
jonie  kawiarni  Prażakówka 
został pobity G.M. ze Skoczo
wa.  Sprawcami  okazali  się 
dwaj  20  letni  mieszkańcy 
Ustronia,  którym  nie  spodo
bało  się  to  że  ktoś  z zewnątrz 
zdecydował  się  przyjechać  na 
dyskotekę. 

20.04.91 
Wcześniej  tego  samego  dnia 
kolizje drogowe.  Najpierw  na 
skrzyżowaniu  ul.  Katowickiej 
i  Skoczowskiej  kierujący  sa
mochodem  Fiat  126p  KTU 
4294  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu na jadącym  prawid
łowo  samochodzie  Opel  Ka
det  IWA  1785.  Następnie,  to 
znaczy o 23.30 na ul. 22  Lipca 
na  prawidłowo  jadący  samo
chód Audi BLU 2429 najechał 
jadący z przeciwka  samochód 
Fiat  126p BLC 2325. Sprawcą 
kolizji  osobnik  w  stanie  po 
spożyciu  alkoholu. 

22.04.91 
Zgłoszenie  włamania  do  piw

nicy na Os. 22 Lipca.  Dokona
no  kradzieży  roweru  dziecię
cego  BMX  koloru  zielo
noniebieskiego  metalic  war
tości  1 min  zł. 
Tego  samego  dnia  znowu  ko
lizja  drogowa.  Kierujący  sa
mochodem  Ford  Sierra  PGG 
0368  w  trakcie  cofania  z  par
kingu  nie zachował  ostrożno
ści  i  doprowadził  do  kolizji 
z  jadącym  prawidłowo  sa
mochodem  Audi  80  nr  BLC 
5961. 

24.04.91 
Znowu  kolizja.  Na  skrzyżo
waniu  ul.  Akacjowej  z  ul. 
1  Maja  kierujący  ciągnikiem 
C  330 BBW 2098 wyjeżdżając 
z  drogi  podporządkowanej 
doprowadził  do  uszkodzenia 
prawidłowo  jadącego  auto
busu  PKS  Cieszyn  BBA 
194G. 

Komendant 
Gawłowski 
komentuje: 

Zauważalny jest  wzrost  ilo
ści kolizji drogowych, czyli  ta
kich  wypadków,  gdzie  straty 
u poszkodowanego  nie są wię
ksze niż 2 min  zł. W  przypad
ku  kolizji  Policja  na  do  dys
pozycji albo mandat  (teraz  do 
200  tys.  zł)  albo  skierowanie 
do kolegium. To ostatnie dzie
je się zawsze  wtedy,  gdy  spra
wca  kolizji  był  pod  wpływem 
alkoholu.  Kara  kolegium  jest 
dotkliwsza  bo  grzywna  do 
1 min zł oraz zatrzymanie  pra
wa jazdy.  Jeśli  przy  zderzeniu 
straty  są  większe  niż 2 min  zł, 
ewentualnie są obrażenie ciała 
w  sprawę  wkracza  prokura
tor. 
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Zakład  Produkcj i  Materiałów  Budowlanych  Spółka  z  o.o.  została 
założona  27.07.1989  i wpisana  natępnie do  rejestru handlowego  w  Sądzie 
Rejonowym  w  BielskuBiałej.  Udziałowcami  spółki  zostali  Naczelnik 
Miasta  Ustroń  działający  w  imieniu  Skarbu  Państwa  oraz  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  „Zacisze"   w  Ustroniu.  Kapita ł  zakładowy  spółki  wynosił 
500 tys.  zł  i podzielony  został  na 50 udziałów  po  10 tys.  każdy.  Naczelnik 
Miasta  objął  24 udziały  a SM  „Zacisze"   26  udziałów.  Naczelnik  Miasta 
zobowuązał  się  do  przekazania  spółce  w  wieczyste  użytkowanie  terenów 
i  budynków  Cegielni  zaś  SM  „Zacisze"   do  pozyskania  dla  spółki 
korzystnych  kredytów.  Organem  zarządzającym  był  zarząd  w  składzie 
Karo l  Sikora  —  prezes  Zarządu,  Henryk  Niemczyk  —  wiceprezes 
i Benedykt Siekierka — wiceprezes.  Rada Nadzorcza spółki  liczyła 5 osób 
z  jej   przewodniczącym  Bronisławem  Brandysem.  Spółka  otrzymała 
pożyczkę  w  wysokości  30  młn  zł  z  Funduszu  Rozwoju  z  Urzędu 
Wojewódzkiego  oraz  20  min  z  budżetu  miasta  Ustroń.  Ponadto  spółka 
korzystała  z  kredytu  bankowego  oraz  nakładów  SM  „Zacisze" .  Z  uwagi 
na  niemożność  porozumienia  się  wspólników  nie  przekazano  spółce 
cegielni  w  użytkowanie  wieczyste  a  jedynie  „doraźne"   po  czym  z  dniem 
1.04.1990  utworzono  gospodarstwo  pomocnicze  pn.  Zakład  Produkcj i 
Materiałó w  Budowlanych  Cegielnia  UstrońNierodzim  przy  Urzędzie 
Miejskim .  Aktualni e zakład  ten zatrudnia  15 pracowników.  Wg  sprawoz
dała  finansowego  na  dzień  31.12.1990  strata  bilansowa  wyniosła 
10554234  zł. 

Z  pisma  Urzędu  Miasta  z  14.02.1991  do  Rady  Miejskiej  Ustronia. 

Poniżej  przedstawiamy  obszerne  fragmenty  spisanej  z  magnetofonu 
dyskusji  odbytej  na sesji Rady  Miejskiej  w dniu  J9.04.I99I  poświęconej 
tzw.  ,.sprawie  cegielni".  Jak  informujemy  w  ,,Słowie  od  redakcji"  na 
stronie  I  wniosek Komisji  Rewizyjnej  o nieudzielenie  Tadeuszowi  Dudzie 
—  zcy  burmistrza  absolutorium  nie znalazł  akceptacji  radnych.  Wydaje 
się jednak  że sprawa  cegielni będzie miała  swój dalszy  ciąg. 

Redakcja 

W.  Chmielewski:  Wiadomo  wszystkim  obecnym,  że  została  powołana 
komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej,  której zadaniem  jest  analiza  zadań, 
która  Rada  jej  zleci,  które  są  kontrowersyjne  ewentualnie  mają  jakieś 
wątpliwe  udokumentowanie.  Tematy;  które  dzisiaj  chcieliśmy  przed
stawić  są  dwa.  Jeden  to  jest  temat  dotyczący  zbadania  działalności 
Zakładu  Produkcji  Materiałów  Budowlanych  (spółka  z o.o.)  „Cegielnia 
Nierodzim"  i  drugi  temat  będzie  na  temat  „Zasady  funkcjonowania 
komisji  społecznej  przydziału  mieszkań".  Ten  zreferuje  kol.  Sikora 
Andrzej. 

Jeśli  chodzi  o  temat  Cegielni  to  co  prawda  moglibyśmy  powiedzieć,  że 
nie  powinniśmy  się  tym  tematem  zajmować  z  racji  tego,  że  nie  ma 
dokumentu  źródłowego,  który  by  mógł  powiedzieć  że  jest  to  zakład 
powołany  przez którąkolwiek z Rad  wcześniej funkcjonujących, w zwią
zku  z  tym  nie  powinno  to  być  przedmiotem  naszej  dyskusji  w  zakresie 
finansowania  jak  też  uważania,  że  ta  jednostka  jest  naszym  zakładem. 
Ponieważ  nie  znaleźliśmy  nigdzie  dokumentu,  który  by  stwierdzał,  że 
ten  zakład  został  Radzie  Miejskiej  bądź  też  Urzędowi  kiedykolwiek 
przekazany  jako  majątek.  Tak  jak  poprzedniego  użytkownika  RSP 
Ogrodzona  jak  z  poszczególnymi  później  zmianami  tytułów  jakie  ten 
zakład  posiadał  Zakład  RemontowoBudowlany  Urzędu  Miejskiego 
a  potem  spółki.  Spółki  czyli  Zakładu  Produkcji  Materiałów  Budow
lanych  zawartej  między  Urzędem  Miasta  a  Spółdzielnią  Mieszkaniową 
„Zacisze"  (tak  jest  przynajmniej  zarejestrowana  w  sądzie).  Ponieważ 
pewne środki  z budżetu  miejskiego na  ten cel  były przekazywane  i  nadal 
są  przekazywane.  Komisja  Rewizyjna  zajęła  się  tą  sprawą,  poświęciliś
my  temu  tematowi  dość  dużo  czasu  i  w  miarę  możliwości  dotarcia  do 
materiałów  źródłowych  takich jakie  udało  nam  się zebrać  postanowiliś
my  sporządzić  protokół  zbiorczy,  (...)  Protokół  końcowy  ma  nr 
6  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej z dnia  13.04.  zawiera  zestawienie 
wszystkich  wniosków,  które  Komisja  przygotowała. 

Następnie  Przewodniczący  Chmielewski  odczytał  protokół.  Z  liczącego 
3 strony protokołu  Komisji  Rewizyjnej przedrukowujemy  jedynie  wnioski 
końcowe: 

Reasumując  całość  prac  Komisji  rewizyjnej  (...)  wnioskuje  się: 
1.  Zlecić  biegłym  księgowym  badanie  bilansu  zamknięcia  roku  1989 

oraz  1990 
2.  Wobec  Zcy  Burmistrza  mgr  inż.  Tadeuszy  Dudy  —  jako  od

powiedzialnego  za działalność  gospodarczą  Zarządu  Miasta,  czyli 
za  prawidłowe  funkconowanie  ZPMB  Cegielnia  w  Ustro
niuNierodzimiu  wyciągnąć  wnioski  służbowe 

3.  Takiej  treści  wniosek  upoważnia  Komisję  do  postawienia  na 
forum  Sesji  Rady  Miejskiej  m.  Ustroń  rozpatrzenie  nie  udzielenia 
absolutorium  dla  Zcy  Burmistrza  m.  Ustroń  mgr.  inż. Tadeuszy  Dudy. 

Z.  Białas:  Dziękuję bardzo.  Czy  w związku  z przedstawionym  protokó
łem  Komisji  Rewizyjnej są jakieś  pytania,  uwagi?...  Proszę  bardzo,  pan 
Burmistrz. 
A. Georg:  Chciałbym  uprzejmie  poprosić  Komisję  Rewizyjną  o  dostar
czenie  nam  jako  Zarządowi  Miasta  tego  protokołu  bo  dzisiaj  pierwszy 
raz z  treścią  jego  zostaliśmy  zapoznani,  aby  na  najbliższym  posiedzeniu 
zarządu  ustosunkować  się  do  tego  protokołu. 
Z.  Białas: Oczywiście,  Zarząd  otrzyma  kopię  protokołu.  Proszę  bardzo 
kto jeszcze? Jeśli  nie ma  więcej  uwag  to ja  chciałem  powiedzieć  tylko,  że 
prawie  na  każdej  sesji  temat  ten  powracał.  Zaczął  się  w  ubiegłym  roku 
i  na  każdej  sesji  była  o  tym  mowa.  Chciałbym  przy  tym  dodać,  że 
w  budżecie  nie  zostały  przewidziane  żadne  środki,  na  funkcjonowanie 
cegielni  i stąd  rozumię  wniosek  Komisji  Rewizyjnej, żeby  to  finansować 
z  kosztów  czy  sumy  przeznaczonej  na  płace.  Czy  są  jeszcze  jakieś 
pytania? 
T.  Błachut:  Jeśli  można  chciałam  nawiązać  do  tego  co  powiedział  Pan 
przewodniczący  i że rzeczywiście została  naruszona  dyscyplina  budżeto
wa,  która  obowiązuje  nas  w  sposób  rygorystyczny  w  tym  roku.  Mam 
pełną  świadomość  tego  i  dlatego  pozwoliłam  sobie  przygotowć  na 
dzisiejszą  sesję propozycję  zasad  polityki  finansowej  na  rok  1991  po  to 
aby  naruszenie  takiej  dyscypliny  nic  nastąpi ło.  Została  ona  naruszona 
poza  moją  osobą  a  czuję  się  odpowiedzialna  za  realizację  budżetu. 
I  chciałam  wyjaśnić,  że  nie  podjęłam  żadnej  decyzji  finansowej,  która 
byłaby  niezgodna  z uchwałą  budżetową  Rady  (...)  Na  pytanie  czemu  ta 
pozycja  nic  została  ujęta  w  budżecie  chcę  wyjaśnić,  że  po  prostu  taki 
materiał  nie  został  w  ogóle  dostarczony  ani  Komisji  budżetowej  ani  też 
mnie,  nie  było  więc  przesłanek  aby  taką  pozycję  ująć  na  stronie 
wydatków. 

Z.  Białas: Patrząc na  tabelę wykonania  wydatków  i dochodów  budżeto
wych  za  rok  ubiegły  można  stwierdzić,  że  dotacje  dla  cegielni  w  roku 
1990 planowano  na  82 min  —  wykonano  73 min  a planowane  dochody 
były  tam  2  min  —  wykonano  1,5  min.  Więc  to  w  ogóle  nie  jest  żaden 
wynik. 
T.  Duda:  Wysoka  Rado.  Chciałem  pewne  sprawy  wyjaśnić  skoro  były 
tutaj powiedziane  pewne  tematy.  Chcę najpierw powiedziać. że  zostałem 
jakby  powiedzieć  po  cieszyńsku  ożeniony  z  tym  tematem.  Nie  ma 
w  zakresie  czynności  jako  członka  zarządu  odpowiedzialnego  i  chcę 
Szanownej  Radzie  pokrótce  przedstawić  jaka  była  historia  tego  nie
szczęsnego  zakładu,  tak  to  trzeba  powiedziać.  Rzeczywiście  utworzono 
spółkęjgu  między  urzędem  a spółdzielnią  mieszkaniową  dalej  dokonano 
przekazania  obiektu  z  RSP  Ogrodzona  na  rzecz  tej  spółki,  nie  doszło 
jednak  do  przekazania  notarialnego.  Dalej z uwagi  na  brak  porozumie
nia  między  wspólnikami  pismem  z  27.03.1990  Prezydium  ówczesnej 
Miejskiej  Rady  Narodowej  zostało  poinformowane  przez  Naczelnika, 
że  zakład  ien  zostanie  przejęty  przez  zakład  RcmontowoBudowlny 
przy  Urzędzie  Miejskim.  W  ślad  za  tym  ówczesna  Miejska  Rada 
Narodowa  przekazała  środki  na  uruchomienie  tej  produkcji.  Pełniąc 
obowiązki  Naczelnika  musiałem  wykonywać  polecenia  Miejskiej  Rady 
Narodowej.  1  to co powiedział  pan  Przewodniczący  zgadza  się. Te  sumy 
zostały  przydzielony  na  uruchomienie.  Dalej chcę  powiedziać,  że  tamat 
ten  rzeczywiście  był  poruszany  na  każdej  sesji  ale  chcę  powiedzieć,  że 
dokonu jąc pewnej analizy  tego zakładu  i stanu jego  technicznego  zarząd 
podjął taką  decyzję, że sprzeda  się, że się zbędzie  ten  zakład.I  teraz co  na 
przeszkodzie  stanęło.  Stanęło  to,  że  zgłosił  się  jeden  z  potencjalnych 
właścicieli  w  związku  z  tym...  Acha  jeszcze  po  sprawdzeniu  w  rejestrze 
gruntów  okazało  się,  że  te grunty,  do  których  rościł  pretensje  ten  jeden 
z  potencjalnych  właścicieli  leżały  właściwie  poza  terenem  tej  cegielni 
aczkolwiek  wchodziły  w  kompleks  tego  zakładu.  I  rzeczywiście  przy
s tąp iono  do  tematu  szukania  ewentualnych  nabywców.  Było  ogłosze
nie  w  prasie,  że  wydzierżawimy  bądź  inną  formą  przekażemy  ten 
zakład,  który  nie zapewniał  pewnych  efektów  finansowych.  Rzeczywi
ście zgłosiło się kilk u  chętnych  ale po przeprowadzeniu  analizy,  była  to 
niepewność,  zrezygnowaliśmy.  Ten  temat  przekazany  był  później  pod 
obrady  Rady  Miejskiej  i  została  podjęta  uchwala,  która  zezwoliła  na 
zbycie  tego obiektu,  tej nieruchomości.  Al e w związku  z tym, że  zgłosił 
się potencjalny  właściciel  pismem  do  Urzędu  Wojewódzkiego,  zostaliś
my  poinformowani  przez  wojewodę,  że  wstrzymuje  się  realizację 
uchwał  Rady  dotyczącej zbycia.  Dalej jeśli  chodzi  o  sprawy  kadrowe. 
Rzeczywiście  wypowiedziano  pracę  pracownikom.  Z  dniem  30.04 
wszyscy  pracownicy  odchodzą  na  skutek  likwidacji  tego  zakładu. 
Tłumaczyłem  tutaj  wysokiej  Radzie,  że  w  związku  z  tym  obowiązuje 
przepis,  że  okres  wypowiedzenia  przedłuża  się  o  45  dni.  Pismem 
z  1.02.1991  powiadomiono  Rejonowe  Biuro  Pracy  w  następstwie 
z  miesięcznym  wypowiedzeniem  wypowiedziano  tych  pracowników. 
I  tak  jak  powiedziałem  z  dniem  30  kwietnia  pracownicy  ci  odchodzą 
z  tego  zakładu,  zakład  będzie  l ikwidowany.  Pewne  sprawy,  które 
były  tutaj  czytane  były  jeszcze  podjęte  w  układzie  takim  że 
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będzie  sprzedany  ten  obiekt  co  zmieni łoby  całkowicie  postać  na  dzień 
dzisiejszy.  W  związku  z  niemożliwością  jest  sytuacja  taka,  że  jest 
l ikwidacja  tego  zakładu.  Jeśli  chodzi  o  czyszczenie  tego  dnia  Bładniczki 
to  chcę  powiedziać,  że  było  to  niemożl iwe  wykonanie  tego  przez 
pracowników  Cegielni  ponieważ  Ci  pracownicy  po  ot rzymaniu  wypo
wiedzenia  i po in fo rmowan iu  ich, że zakład  jest  l ikwidowany  w  większo
ści  z nich  poszło  na  ur lop,  6 z  nich  poszło  na  chorobowe  i ty lko  był  stan 
pracowników  taki,  że  zapewniał  jedynie  st różowanie  tego  zak ładu. 
Inwentaryzacja  została  p rzeprowadzona  w styczniu  br.  oraz  w  ubiegłym 
tygodniu.  Dokumenty  są  do  wglądu  w  Urzędzie.  Ogłoszenie  drugie 
o  sprzedaży  nie  mogło  wejść  w  życie  w  związku  z  tym,  że  wst rzymano 
sprzedaż.  Jeżeli  chodzi  o  przekazanie  załogi  jak  już  powiedziałem,  nie 
ma  tam  już  pracowników,  których  by  można  było  przekazać  do 
Miejskiej  Służby  Drogowej.  Myśmy  ich  przekazali  formaln ie  tylko, 
a praktycznie  nie było  to możliwe,  ponieważ  nie było  tych  pracowników. 
Tu taj nie chcę sprawiać jak iegoś  usprawiedl iwienia,  ale chcę  Państwu  na 
koniec  powiedzieć  tak,  gdyby  doszło  do  sprzedaży  tego  obiektu  to  na 
pewno  dzisiaj  mo ja  osoba  i  osoba  burmist rza  byłaby  g lory f ikowana, 
ponieważ  war tość  tego  obiektu,  tj .  oko ło  5  mld,  tj .  jakieś  l /3  naszego 
budżetu,  ale chcę  powiedzieć,  że w  życiu  tak  jest,  takie jest  ryzyko  i  taką 
schedę,  żeśmy  przejęli  po  ówczesnej  i  Miejskiej  Radzie  Narodowej  i  po 
tej  spółce.  To  j a  mam  tyle,  dziękuję. 

T .  Błachut:  Przepraszam,  j a  nie  jestem  radną,  ale  nasuwa  mi  się  tu taj 
parę  pytań.  Z  wypowiedzi  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej 
zrozumia łam,  że nie ma dokumen tu  który  by  stwierdzał,  że jest  to  spółka 
jakiejś  Rady  bądź  wcześniejszej  bądź  teraz  naszej.  W  związku  z  tym  się 
pytam  skąd  np.  w  roku  1990  do f i nansowano  cegielnię,  jakie  były 
podstawy  prawne  tego,  bo  w  tym  roku  nie  ma  żadnych  podstaw  a  tym 
bardziej nie ma  takiego  dokumen tu,  k tóry  by  stwierdzał,  że jest  to  nasza 
własność.  Ponieważ  byłam  w  ogromnych  ta rapatach,  kiedy  przed
stawiono  przede  mną  zadanie  dokonan ia  korekty  do  budżetu  za
dzwoni łam  do  wydziału  finansowego  Urzędu  Wojewódzk iego  i  uzys
kałam  informację, że ak tua lne  p rawo  uniemożl iwia  dokonywan ie  takich 
korekt.  (...)  Zresztą  potwierdzono  mi,  że  ten  zakład  nie  istnieje  na 
naszym  budżecie,  tak  jak  i  nie  istniał  i poprzednio.  Wydatki  więc  które 
tam  zostały  skierowane  tak  poprzedn io  jak  i  obecnie  są  naruszeniem 
dyscypliny  budżetowej  i  p rawa  budżetowego. 

A.  Georg:  Ja  nie  mogę  się  wypowiadać  j a ko  przewodniczący  Zarządu 
w  imieniu  zarządu.  Ten  pro tokół  i  jego  wnioski  nie  były  bowiem 
przedmiotem  obrad  zarządu.  Wobec  tego  jeszcze  raz  proszę  o  dostar
czenie  nam  kopii  p ro toko łu  i  na  następnej  sesji  przedstawimy  nasze 
stanowisko.  T r u d no  odpowiadać  na  wszystkie  stwierdzenia  i  zaszłości, 
k tóre  tu taj  mają  miejsce  ale  trzeba  też  powiedziać,  że  wypłaty,  k tóre 
zostały  dokonane  w  tym  roku  z  tego  budżetu  to  są  wypłaty  należne 
pracownikom,  to  są  wypłaty  wynagrodzeń  i nie  można  było  pozbawiać 
pracowników  tego  wynagrodzenia.  Skoro  pozostawali  w  s tosunku 
pracy.  Natomiast  część  z  tych  wypłat  dotyczyła  rachunków  za  energię 
elektryczną  i telefony a  więc  należności,  k tóre  musiały  być  zreal izowane 
z  uwag  na  skutki  (raz  odsetki  a  drugie  skutki  odłączenia  energii 
elektrycznej do  wszystkich  ob iektów  urzędu.  To  gwoli  wyjaśnienia  jak ie 
środki  zostały  przekazane  z  tego  budżetu.  Kwest ia  naruszenia  dyscyp
liny  jest  kwestią  ocenną  przez  Komisję.  Chcę  tylko  powiedziać,  że 
myśmy  wiedzieli,  że będą  zobowiązania  w  związku  z  l ikwidacją  cegielni. 
Tak  jak  powiedział  zastępca  liczyliśmy,  że  zostanie  to  po t rącone 
z  pieniędzy,  k tóre  uzyskane  zostaną  ze  sprzedaży,  ale  już  w  chwili 
uchwalania  budżetu  ta  suma  nie weszła  z uwagi  na  te wiadomości  o  tym, 
że  właściciele  będą  ubiegać  się  o  prywatyzację,  wobec  tego  ta  kwota 
5  mld  się  nie  znalazła,  aczkolwiek  w  pierwszych  pro jektach  była. 
Natomiast  w  mater ia łach  do  uchwały  budżetowej  zna jdowała  się 
w  pozycji  19  rezerwa  w  wysokości  1 mld  zł  i  tu taj  zarząd  miał  na  myśli 
ewentualne  wydatk i.  W  chwili  ustalenia  budżetu  nie  można  było  ustalić 
jakie  to  będą  wydatki.  I  dzisiaj  m imo  zaleceń  komisji  rewizyjnej  nie 
przedstawil iśmy  tych  wydatków.  Wczoraj na Zarządz ie  byliśmy  w  stanie 
doliczyć  się  pewnych  kwot  związanych  z  funduszem  plac,  natomiast  nie 
możemy  dok ładn ie  ustalić  kwoty  k tóra  przypadnie  do  zapłacenia  j a ko 
odszkodowanie  dla  dzierżawcy  terenu,  k tórego  była  pobierana  glina. 
W  związku  z  tym  odroczyl iśmy  to  tak  jak  ewentualny  wniosek  do 
Komisji  Budżetowej  o  dokonan ie  zmian  w  budżecie.  To  gwoli  wyjaś
nienia  na  co  poszły  pieniądze  i  gdzie  przewidywane  było  ich  pokrycie. 
Jeszcze  raz  proszę  o  zakreślenie  nam  terminu  do  którego  zarząd  będzie 
zobowiązany  złożyć  wyjaśnienia.  Wyjaśnienie  zcy  burmist rza  jest  jego 
własnym  wyjaśnieniem. 

St.  Bulcewicz: Chcia łbym  się zapytać  ile zostało  wydane z budżetu  w  tym 
roku  i jak ie  zarząd  przewiduje  jeszcze  wydatk i. 
T .  Błachut.  Zosta ło  wydane  w  tym  roku  41  min.  4  kwietnia  pobrana 
została  jeszcze  zaliczka  w  wysokości  20  min  co  razem  da je  61  min. 
A.  Georg:  Jeszcze  do  tego  co  Pani  mówi ła  dochodzą  płace  pracow

ników,  które oni  muszą  o t rzymać do  rozwiązania  z nimi  umowy  o  pracę, 
tj . 89 min  zł. To jednak  nic  są  wszystkie  koszty  bo jest jeszcze  żądanie  70 
min  od  właściciela  gruntów,  my  oceniamy,  że nasze zadłużenie  w  tej całej 
l ikwidacji  wyrobiska  jest  ok.  40  min  zł. 

H .  Wierzbanowska:  Ja  sią  tu  przysłuchuję  tej  dyskusji  na  temat  tej 
cegielni  i  j edno  mnie  zastanawia.  Bo  przecież  była  to  spółka,  prezes, 
1 wiceprezes,  drugi  wiceprezes,  była  też d ruga  st rona.  To  nie jest  tak,  że 
to  ty lko  na  jednego  prawda.I  wszystką  całą  tą  bandę,  że  tak  powiem, 
trzeba  zebrać  do  kupy  i  wyjaśnić. 

A.  Georg:  Ja  jeszcze  raz  chcę  wysokiej  Radzie  przedstawić  sprawę. 
Spółka  była  powołana  w  tym  celu,  aby  o t rzymać  tę  cegielnię  i  eks
p loatować.  Al e  niestety  nie  ma  dokumen tu  przekazania  spółce  tej 
cegielni.  Natomiast  jest  dokument  Miejskiej  Rady  Narodowej,  jej 
Prezydium  aby  nie  przekazywać  tego  a  włączyć  tą  cegielnię  w  Zak ład 
RemontowoBudowlany  Urzędu  i na  ten  cel  była  wyda tkowana  kwota 
70  min  zł,  k tóra  została  przekazana  na  uruchomienie  tej cegielni.  I  była 
tam  dotac ja  80  min  a  72  było  wykonane.  Dostali  80  min  ale  potem 
zaczęli  spłacać  tą  pożyczkę,  no  niestety  ta  działalność  okazała  się 
zupełnie  n ieekonomiczna  i  tu taj  dalsze  przetrzymywaie  tej  cegielni 
grozi łoby jeszcze gorszymi  konsekwencjami.  Spółka  j a ko  taka  nigdy  nie 
wyprodukowa ła  ani  jednej  cegły.  Natomiast  rozwiązanie  spółki,  to  co 
jest  w  pro toko le  to  jest  odrębny  problem  który  musi  nastąpić.  Na to
miast  w  tym  m a j ą t k k u,  k tó rym  spółka  dysponowała  tam  nigdy  nie 
wyp rodukowano  ani  jednej  cegły.  Przymierzali  się,  próbowal i,  przejeź
dzili  20 min  samochodami,  eksploatowali  jak iś żwir,  natomiast  pierwsza 
cegła  została  wyp rodukowana  w  czerwcu,  kiedy  spółka  już  nie  istniała. 
Na tomiast  k ierował  nią  wtedy  kierownik  Zak ładu  RemontowoBudow
lanego  pan  Jerzy  Hadaszczak.  I  w  tym  momencie  myśmy  na  nią 
wkroczyli.  To  że  nie  było  ak tu  erekcyjnego  to j a  to  teraz  się  dowiaduję, 
nigdy  by  mi  nie  przyszło  do  głowy,  że  cała  ta  instytucja  nie  ma  aktu 
erekcyjnego.  Ona  po  prostu  została  podwieszona  pod  istniejący  Zakład 
RemontowoBudowlany  zarejestrowany  w  banku  itd.,  gdzie  pan  Hada
szczak  będąc  kierownikiem  tego zak ładu  był  jednocześnie  kierownikiem 
tego drugiego.  I  to  jest  moment,  kiedy  nasz  samorząd  już  działał.  Wtedy 
p rodukc ja  już  była  u ruchomiona,  ona  szła,  jakość  cegły  się  poprawia ła 
i  tak  to  wyglądało.  Zaczęła  spłacać  ten  kredyt  który  dosta ła  z  Rady 
a  zimą  to  już  była  kompletna  pla j ta.  To  nie  są  oczywiście  szczegółowe 
wyjaśnienia  bo  t rudno  mi  j e  tak  z  głowy  powiedziać,  jeżeli  nie  mam 
przed  oczami  tego  pro toko łu. 

St.  Bulcewicz:  Uważam,  że sytuacja  jest  taka,  że  po  prostu  pewne  osoby 
dopuści ły  do  n ie formalnego  działania,  zostały  pewne  podstawowe 
nadużycia  zrobione,  i  efekt  jest  taki,  że  my  teraz  płacimy.  Trzeba 
niestety  zacząć  w  Polsce  rozliczać  ludzi  z wykonywanej  pracy,  podzielić 
pewne  obowiązki  i  każdy  powinien  w  miarę  zacząć  odpowiadać. 
Nap rawdę  moje  wystąpienia  w  sprawie  cegielni  były  słuszne.  Wreszcie 
osoby,  k tóre  miały  z  tym  coś  wspólnego  powinny  za  to  zapłacić.  To  jest 
no rma lna  sprawa,  nie  umiem  rządzić  to  płacę  później  za  to.  Do
prowadzi l iśmy ją  do  takiego  stanu  to  dlaczego  miasto  ma  teraz  ładować 
pieniądze  dalej. 

Czapla:  Ja  się  tak  przysłuchuję  temu  wszystkiemu  i  dochodzę  do 
wniosku  że chociaż  my  radni  nie jesteśmy  fachowcami,  to jednak  mamy 
tu taj  p rawników,  mamy  skarbn ika,  którzy  na  tym  powinni  czuwać,  bo 
to jest  ich  obowiązek.  Pieniądze  to  w  ogóle  śliska  sprawa.  W iadomo  jak 
uciekają  i jak  trzeba  ich  pi lnować.  I w  tym  układzie  uważam,  że  bardzo 
wielki  b łąd  popełni l iśmy,  bo  uważam  że  od  początku  tam  powinien  się 
prawnik  tą  sprawą  zająć.  I w  tej chwili  jak  się przysłuchuję,  że  trzeba  za 
eksploatację  płacić,  że  ktoś  tam  używał,  to  ja  sobie  nie  wyobrażam  jak 
my  będziemy  wyglądać  j ako  radni,  jak  my  czuwamy  w  ogóle  nad  tymi 
pieniędzmi,  k tóre  są  ściągane  przez  urząd  z poda tków.  W  tej chwili  jeśli 
tak  dalej  by  było  to  j a  sobie  nie  wyobrażam  dalszej  pracy  wszystkich 
radnych.  Po  prostu  nie  panu jemy  nad  sytuacją,  po  prostu  nie  ma  kto 
pokierować.  Bo  przecież  w iadomo,  że  Pan  Burmistrz,  czy  zastępca 
chyba  wiedzieli  jak  to  wygląda.  Jest  jeszcze  taka  sprawa,  że jak  wystąpił 
ten  właściciel...,  mnie  się  po  prostu  to  wszystko  w  głowie  nie  mieści. 
H.  Dzierżewicz:  Sprawa  cegielni  była już  niejasna jeszcze  za  poprzedniej 
Rady  i t rudno  w  tej chwili  szukać  winy  w osobie  pana  Zastępcy  czy  pana 
Burmistrza,  bo  sprawa  naprawdę  dawnosię  ciągnie. 
Wojewoda  M .  Styczeń:  Proszę  Państwa,  w  zasadzie  to  w  ogóle  nie 
powinienem  się  wt rącać  do  tego  tematu,  ale  po  prostu  z  czystej 
uczciwości  chciałem  tu taj coś powiedziać.  Sprawę  znam  dosłownie o  tyle 
il e  jej  tu taj  wysłuchałem.  Jest  to  wy ją tkowy  casus,  który  może  rodzić 
pewne  impl ikacje.  Z  jednej  s t rony  spółka  została  zawiązana  ale  nie 
została  d o k o n a na  tu taj wpłata.  Ja  nie wiem jak  to jest  wobec  prawa,  czy 
ta  spółka  istnieje  czy  nie.  Natomiast  wydaje  mi  się,  że  perspektywa... 
w  ogóle  to  wymaga  dok ładnej  kwerendy,  doświadczonych  prawników, 
którzy  są  biegli  jeżeli  chodzi  o  działalność  gospodarczą.  Raczej  powi

(dok.  na str.  7) 
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Sprzedam wyposażenie zacho
dniego  zakładu  fryzjerskiego 
ANKES  HAARSTUDIO, 
Ustroń,  tel.  3436. 

Urząd  Miejski 

w  Ustroniu 

zatrudni 

do  obsługi  parkingów: 

w  Nierodzimiu. 
na  Równicy, 
przy  stacji  CPN, 
przy  ul.  Gwardii 

Ludowej, 
przy  barze  Wrzos. 

Wynagrodzenie 
prowizyjne. 

Informacj e 

pokój  nr  35, 
telefon  2930. 

z a
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UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!  UWAGA 

Kierownic y  Sklepów  i  Domów  Wczasowych! 

Przedsiębiorstwo  Wyrobów  Chemicznych 

„ViolaProdryn " 
w  Bielsku  Białej,  ul.  Inwalidów  6  te.  24792 

oferuje  w cenach zbytu  wyroby  chemii gospodarczej  i  kos
metyków  w tym szczególnie  środki  do utrzymania  czystości 
oraz wyroby z tworzyw  sztucznych  ( wiadra, miski)  dopusz

czone  do kontaktów  z  żywnością 

Zapraszamy  na  zakupy! 
IIIIIIII I 

. , k u , a
przystanku , y

COMMODORE 1.750.00 z
COMMODORE A 4.950.00 z
ATARI 0 1.950.00 z
STACJA W E 1.750.00 z
HF 330.00 z
DRUKARKA R C 2.800.00 z
MONITOR R 3.600.00 z
MONITOR R 2.800.00 z
MAGNETOFON O 330.00 z

y r .
myszy , e y a

, y e o k ,
a o , 5 5

kasety a , e u m o
komputerów, e , e y a 
ko y a C

Zapraszamy

OGŁOSZENI E 
Burmistrz a  Miasta  Ustroń 

w  związku  ze  zbliżającą  się  200  —  letnią  rocznicą 
uchwalenia  Konstytucj i  3  Maj a 

Burmistrz Miasta  Ustroń mgr Andrzej Georg wspólnie z Komi
tetem  Organizacyjnym  w  składzie: 
—  ks.  Leopold  Zielasko  —  mgr  Tońiasz  Kamiński 
—  ks.  Henryk  Czembor  —  mgr  Danuta  Koenig 

dr  Bogdan  Niemczyk  mgr  Urszula  Ciompa 
—  płk  Ludwik  Gembarzewski  —  mgr  Elżbieta  KożdońBuchta 
—  mgr  inż.  Jan  Kubień 

PROSI  MIESZKAŃCÓW  MIASTA 

by  godnie  uczcić  Narodowe  Święto  3  Maja  dekorując w  dniu 
2  maja  flagami  narodowymi  wszystkie  budynki. 
Burmistrz  Miasta  serdecznie zaprasza  w dniu  2 maja  (czwartek 
na  godz.  16.30 do  sali  kina  „Uciecha"  na  Wieczornicę  oraz  na 
godz.  18.00  na  uroczystości  przy  Pomniku  w  Rynku. 
W  dniu  3  maja  zaprasza  mieszkańców,  gości  i  turystów  do 
Amfiteatru  na  godz.  15.30,  gdzie  kolejno  wystąpią:  Orkiestra 
Dęta  „Kuźni" ,  Zespół  Ziemi  Cieszyńskiej  z  barwnym  pro
gramem  oraz  Józef  Skrzek. 
Szczegóły  programu  poniżej. 

I

Komitet  Organizacyjny  i  Burmistr z  Miasta 

ZAPRASZAJ Ą  SERDECZNI E 

2  MAJ A 

godz.  16.30  —  Wieczornica  w kinie  „Uciecha" 
Występ  Chóru  Nauczycielskiego  „Czantoria " 
Występ  Estrady  Poetyckiej   Międzyszkolnej 
Odznaczenie  kombatantów 

godz.  18.00  —  Uroczyste  złożenie  kwiatów  przy  Pomniku 
Występ  Orkiestr y  Dętej   „Kuźni " 

3  MAJ A  KOŚCIOŁ Y  W  USTRONIU 

godz.  8.30  —  Parafia  EwangelickoAugsburska  Kościół  pod 
wezwaniem Św. Jakuba — uroczyste nabożeńst
wo z okazji  Święta  3  Maja 

godz.  10.30  —  Parafia  RzymskoKatolicka  Św.  Klemensa 
—  Centrum  —  Uroczysta  Msza  w  intencji 
Ojczyzny 

godz.  11.30  —  Parafia  RzymskoKatolicka  Kościół  Królowej 
Polski  w Hermanicach —  Msza św.  odpustowa 
z  okazji  Święta  3  Maja 

3 MAJ A  Imprezy  Sportowe  i Koncerty  oraz  Występy 

VII I   Górski  Bieg  Przełajowy 

Start: godz. 12.30 na Bulwarach Nadwiślańskich k/basenu kąpie
lowego 

Trasa:  Bulwary  Nadwiślańskie  —  Lipowiec  —  Lipowk i  Groń 
— Zawodzie — Ustroń Zdrój  — Bulwary  Nadwiślańskie 

Liczne  puchary,  nagrody,  dyplomy  dla  każdego  zawodnika!!! 

AMFITEATR : 

godz.  od.  15.30 do  16.00  Występ  Orkiestr y  Dętej   „Kuźni " 

godz.  16.00  Występ  Zespołu  Pieśni  i Tańca  Ziemi  Cieszyńskiej 

Koncert  Józefa  Skrzeka 
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Mamy  Dom  Europejski  w  Ustroniu!  I  to  bardzo  dobrze! 
Ustroń posiada  też status uzdrowiska. To także bardzo  słuszne! 
Ale  czym  witamy  przyjezdnych?  Oto  wokół  dworca  PKP 
rozwalone  ogrodzenie  klocowiska  „Pagedu"  i  takie  samo 
porozbijane  ogrodzenie  tartaku.  Przyjeżdżających drogą  szyb
kiego  ruchu  od  strony  Katowic  rażą  gołe  i  obsuwające  się 
skarpy,  które  od  lat wołają  o zadrzewienie,  zaś paręset  metrów 
niżej, na ulicy Cieszyńskiej kwietny napis (latem) „Ustroń"  wita 
i  raduje  pieszych  i  zmotoryzowanych.  Cóż,  kiedy  na  jego 
„oficynie"" leży olbrzymie bajoro, od  lat „pielęgnowane"  przez 
odpowiedni  dział  MPGK.  A  ten  „pomnik"  wieloletnich  wysił
ków  Rejonu  Dróg,  biegnący  od  ul.  Cieszyńskiej  do  ul.  Brody 
(również  z  obnażonymi  skarpami),  zamknięty  dla  wszelkiego 
ruchu?!.  Czy  ten  ostatni  odcinek  czteropasmówki  ma  tylko 
policji  ułatwiać  ściąganie  mandatów  od  nas,  Ustroniaków, 
którzy  z  tej drogi  muszą  korzystać?! 

Wracając  pociągiem  z  Niemiec,  zauważyłem,  że  granica 
Europy znajduje się jeszcze ciągle na  Łabie. Tam już  zaczynają 
się dzikie wysypiska śmieci, brudy, dymy i zniszczony krajobraz. 
Łabę  dzieli  od  Odry  około  400  km  a my do  tej ostatniej  mamy 
jeszcze dalsze 400 km. Na tej przestrzeni nie ma żadnej poprawy! 
Niestety nie mogę też jej dostrzec w Ustroniu.  Dalej jak  co  roku 
„płyną"  naszymi  potokami  wiadra,  garnce,  buty  gumowe, 
puszki,  folia  a  nawet  złom.  Spółdzielnia  Spożywców  zlik
widowała zbiórkę kapsli po butelkach  do mleka, GS nie kupuje 
makulatury  itd.  To  nie  upoważnia  jednak  do  robienia  dzikich 
wysypisk  śmieci  i odpoadów.  Spróbujmy  podczas  3majowego 
spaceru  (może  też  być  i  1szo  majowy  policzyć  lość  dzikich 
wysypisk  wzdłuż  Bładnicy,  Suchego,  Żabieńca,  Gościradowca 
lub  Dobki!!! 

Na  Zachodzie  wracają  do  mechanicznych  sposobów  zwal
czania  chwastów  i  do  biologicznych  metod  tępienia  szkod
ników,  Szkoda,  że  nasi  rolnicy  nadal  zatruwają  siebie  i  nas 
„chemią",  męczą  rolę  coraz  cięższym  sprzętem  mechanicznym 
a  niewielu  z  nich  wie,  co  to  jest  np.  bronazgrzebło.  Kiedy 
administracja  Lasów  Państwowych  skończy  z rabunkową  gos
podarką?  A  kto  położy  kres  bezmyślnym  ścinkom,  karczowa
niom  i  wyrębom  prywatnych  właścicieli  lasów,  zadrzewicń 
i  sadów? 

Gdzie  tu jest  Europa?  Nie zdążyłem z życzeniami  wielkanoc
nymi, to może te majowe nie spóźnią  się za bardzo?! Więc życzę: 
„Pagedowi"  i Tartakowi  Państwowemu  rychłej naprawy  walą
cych się płotów. Ustrońskim Spółdzielniom sprawnego i opłaca
lnego  skupu  surowców  wtórnych.  Urzędowi  Miejskiemu 
i współpracującym przedsiębiorstwom  dalszych efektów w upię
kszaniu  naszego miasta  i usuwaniu  jego wstydliwych  „ozdób", 
Lasom  Państwowym,  aby  „łysiny"  całkowitych  zrębów  prze
stały  nas  jak  najszybciej  straszyć.  Prywatnym  posiadaczom 
lasów  i  zadrzewień,  by  coś  z  drzewostanu  mogli  pozostawić 
swoim  wnukom  a  w miejsce ściętego  drzewa  posadzili  chociaż 
jedno  młode.  Naszej  Policji  obfitych  mandatów,  ale  za  par
kowanie  na  chodnikach,  trawnikach  i wszystkich  innych  zaka
zanych  miejscach, za  rozjeżdżanie poboczy a przede  wszystkim 
za  zaśmiecanie  miejsc  publicznych.  Rolnikom  życzę  uraty 
f ascynac ji  c iężk im  s p r z ę t em  i  p o ż e g n a n ia  się  z  t r u j ą cą  c h e m i ą. 

Wszystkim  mieszkańcom  Ustronia,  aby  stali  się  stałymi  klien
tami  zakładu  oczyszczalni  miasta  i  mogli  oglądać  powrót 
pstrągów  w  naszych  potokach. 

Oby już  następny  maj był  u nas zieleńszy,  tzn.  „europejski"! 
W  związku  z  tym  ostatnie  życzenie:  niech  ustroński  klub 
ekologiczny  rośnie w liczbę entuzjastów i zapaleńców,  by  nasze 
miasto wraz z całą  okolicą  mogło  stać się wzorem  i zachętą  dla 
innych!!! 

(dok. za str. 5) 
nien  to  być  radca  prawny  pracujący  w przedsiębiorstwie,  żeby  rozbić  to 
do  końca...  to  wymaga  po  prostu  dokładnej  ekspertyzy  prawnej,  żeby 
państwo  wiedzieli  na  czym  stoją.  Wydaje  mi  się,  że  perspektywa  jest 
następująca:  to  wszystko  w  rękach  Sejmu.  Jeżeli  Sejm  ustali  ustawę 
reprywatyzacyjną  w  takiej  postaci  jak  to  proponował  rząd,  to  za  to  wy 
prawdopodobnie  zarobicie  —  po  prostu  sprzedacie...  na  pewno  zysk  ze 
sprzedaży,  by  pokrył  to  co  do  tej  cegielni  dopłacacie.  Natomiast  jeżeli 
ustawa  reprywatyzacyjna  będzie  nie  po  waszej  myśli,  no  to  stracicie  na 
tym...  Natomiast  to  co  tutaj  mówię  o  tym  ewentualnym  zarobieniu,  to 
nie  zmazuje  ewentualnych  przewin  dotyczących  przekroczenia  ustawy 
budżetowej,  czy  w  ogóle  tych  spraw  wypłacania  należności.  Ja  się  od 
tego  odcinam,  nie  znam  sprawy,  proszę  nie  brać  moich  słów  na  temat 
zarabiania  na  tej  całej  imprezie  jako  próby  ewentualnej  obrony  ewen
tualnych  wykroczeń  budżetowych,  bo  nie znam  całości  sprawy...  tak  ta 
sprawa  wygląda.  Zrekapitulowałem  to  jako  świadek...  wysłuchałem 
wypowiedzi...  no  niewątpliwie jest  to  kuriozalna  sprawa.  Wydaje mi  się, 
że  gdyby  doszło  do  jakichś  spraw,  bo  w  tej  chwili  to  jeszcze  nie  są 
wygórowane  kwoty...  Ja  wiem,  że  to  jest  bolesne  dla  państwa,  bo  jeśli 
doszłoby  do  jakichś  spraw  o  rekultywację,  to  pójdą  za  tym  poważne 
pieniądze  i  wtedy  będzie  bardzo  istotny  ten  moment,  czy  będziecie  to 
pokrywać  sami,  czy  razem  ze  spółdzielnią  —  to  będzie  kluczowy 
moment,  czy  to  niewpłacenie  udziału  przez...  j a  nie  wiem  jakie  jest 
następstwo  prawne  czy  to  oznacza,  że  spółka  zaistniała,  czy  nie 
zaistniała.  Jeżeli  zaistniała  mimo  niewpłacenia  —  nie  ma  problemu 

spółdzielnia  też  płaci.  Jeżeli  nie  zaistniała,  to  wtedy  z  powództwa 
cywilnego  należałoby  wystąpić  do  ówczesnego  zarządu  spółki,  o  to,  że 
sfałszowała  dokumentację  sądową...  tak  to  w  tej chwili  widzę  z  pobież
nego  oglądu.  Dziękuję za  udzielenie  mi  głosu  i jednocześnie  współczuję 
że  państwo  się  borykacie  z  takim,  bardzo  ciężkim,  problemem 
Przewodniczący  Rady  Zygmut  Białas:  Bardzo  dziękuję  Panu  Wojewo
dzie.  Czy  jeszcze  ktoś  chciałby  zabrać  głos,  jeżeli  nie  to  spróbujmy 
sformułować  jakiś  wniosek  z  tej  dyskusji.  Proponuję,  że  protokół 
Komisji  Rewizyjnej  zostanie  przekazany  Zarządowi.  Zarząd,  co  naj
mniej  za  siedem  dni,  przygotuje  materiały  f inansowe,  i  zarząd  przed
stawi  nam  sposób  rozwiązania  tego  problemu  z  uwzględnieniem 
wykonania  ekspertyzy  prawnej,  bo  okazuje  się z  tych  dokumentów  nic 
tam  nic  jest  nasze,  a  chcieliśmy  to  sprzedać.  Czy  Państwo  zgadzają  się 
z  takim  wnioskiem?  Tak.  Tak  to  załatwimy.  Ja  chciałem  Komisji 
Rewizyjnej  podziękować  za  wgryzienie  się  w  ten  problem,  bo  my 
wszyscy  czuliśmy  się jakoś  bezradni  i chociaż  w  Komisji  Rewizyjnej  nie 
ma  żadnego  prawnika,  to  tym  bardziej  należy  podkreślić  ogromny 
wkład  pracy,  zebranie  dokumentów,  te  wizje  lokalne  i po  prostu  takie 
przybliżenie  nam  tego  problemu,  że  teraz  możemy  właśnie  podjąć 
decyzje, co  dalej z  tą  cegielnią  robić.  Ustalamy  tryb  postępowania...  bo 
poprzednio  padały  stwierdzenia  albo  do  prokuratora  albo  jeszcze  coś 
innego, a  teraz sprawa  na  tle się wyjaśniła, że na  następnej sesji  będziemy 
mieli  jasny  obraz  jeśli  chodzi  o  dalsze  postępowanie  i  zakończenie 
sprawy  lego  f inansowania, żeby  nie wyszło  tak,  że przez  ileś  tam  jeszcze 
miesięcy  będziemy  płacić  za  to,  tamto  i  owo. 

BUT  „Ustronianka" 
Ustroń,  ul.  A.  Brody 

z a p r a s za  na  w y c i e c z ki 

NISKI E  TATR Y  (CSRF) 
od  17.05  do  19.05  i  od  24.05  do  26.05 

Cena  235 500  zł 

Ponadto  oferujemy  wyjazdy  turystyczne: 

NA  WYSPY  KANARYJSKIE,  MAJORKĘ  A  TAKŻE 

DO  PARYŻA  1 PAŃSTW  SKANDYNA  WSKICH 

Bliższe  informacje:  Ustroń,  tel.  3288 

Oferujemy  takie  ubezpieczenia  „A   TU" 

zagraniczne  i  krajowe 
grupowe  i  indywidualne 

autocasco  i  nw  samochodowe 
majątkowe 
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Ó  . .  '  u.  „   Autobus.  Rozmowa  pomiędzy  dwoma  oso
LJ  fĄ  liźlLr  bami.  Jedna  z  nich przegląda  gazetę. 

#  —  Co to, jakieś  nowe święto?  Światowy 
w l P f f i l  Dzień  Ziemi? 

Ach, rzeczy wiście. A wiesz co się stało  z... 
I na  tym  kończy  się rozmowa  o Światowym  Dniu Ziemi  pomiędzy 
przeciętnymi  Polakami.  Na  tym  też kończą się nasze wiadomości na 
ten  temat.  Z  krótkich  wzmianek  w środkach  masowego  przekazu 
można  się  było  tylko  dowiedzieć,  że  22  kwietnia  taki  dzień  jest 
obchodzony  i że  hasłem  tegorocznego jest  „Dzień  Ziemi  ˇ991 dla 
Dzieci".  Idea Święta Ziemi  dotarła do Polski bardzo niedawno, choć 
żyje  już  21  lat.  I  ciągle jeszcze  jest  u  nas  mało  znana  i  słabo 
propagowana  —  nieliczni  organizatorzy,  niezbyt  głośne  imprezy 
i akcje propagandowe. Ale z pewnością były. Jednakże  wydaje mi się, 
że obchody Święta  Ziemi powinny  być głośne i widoczne, aby  każdy 
miał  do  nich  dostęp,  aby  każdy  z  nas  coś nie coś o  nich  usłyszał. 
Trzeba,  żebyśmy  sobie  uzmysłowili,  że  ten  dzień jest  świętem  nas 
wszystkich,  bez  względu  na  pochodzenie,  przekonania  polityczne, 
religię. Jest  to Święto Ziemi,  o której można powiedzieć bez przesady 
i z całą pewnością, że nas jednoczy.  Wszyscy na niej żyjemy.  Czy nam 
się to podoba, czy nie jesteśmy  za nią odpowiedzialni. Wszyscy  razem 
i każdy  z  osobna. Ziemia  jest  istotą.  Istotą  żyjącą.  Istotą  naszego 
życia,  naszej  przeszłości  i  przyszłości.  I  chyba  najwyższy  czas, 
abyśmy  to  sobie  uświadomili.  My  —  wszyscy  —  począwszy  od 
prezydentów,  przywódców  narodów,  światowej  sławy  uczonych, 
a skończywszy  na prostych  ludziach. Skończywszy  na  Tobie —  sza
nowny  Czytelniku.  Powiesz,  no dobrze,  ale o co chodzi? Ja  jestem 
w porządku.  Czy na pewno? Wyjrzyj przez okno.  Wyjdź na ulicę. Czy 
na pewno  chcesz oddać  Twoim  dzieciom  taką ruinę? 

Pamiętaj,  że  ziemia  została  Ci  tylko  pożyczona.  Cóż  nam  po 
kosmicznych  podróżach,  odkryciach.  Owszem  są bardzo  interesu
jące,  pouczające,  ale jakże  odległe  i nierealne.  A  tymczasem,  gdy 
Ty  marzysz  o  nieodkrytych  światach,  Ziemia,  Twoja  Ziemia 
—jedyna  rzecz,  której  możesz  być pewien,  ginie.  Powoli,  z  każdą 
chwiląjest  jej mniej. Jest jej mniej w Tobie.  To nie chodzi  tylko  o to 
złamane  drzewo  przed  blokiem,  czy  o  ten  papier,  który  leży 
w trawie.  Ziemia  to także  my —  ludzie.  Te stosunki  między  nami. 
To  taże  proste  słowa  jak  „dziękuję",  ,,przepraszam".  To  miły 
uśmiech  obcej  osoby  na  ulicy. 

Za  rok  znowu  będzie  22  kwietnia.  Będzie  to  Światowy  Dzień 
Ziemi  1992.  Pod  jakim  hasłem?  Nie  wiem,  ale  czy  to  ważne? 
Ważniejsza  jest  chyba  chwila  refleksji  nad  tym  co zrobiliśmy  dla 
Ziemi,  dla  siebie.  Mamy  na  to  cały  rok  —  365  dni. 

Magda  Dobranowska 

Wielkanoc  minęła,  ale  „palmy  wia lkanocne"  pozostały.  Za fundował  je 
swoim  sąsiadom  mieszkaniec  d o mu  nr  36  przy  u'.  Konopn ick iej 
w  Ustroniu.  Ogo łocone  z  gałęzi  aż  po  wierzchołki  drzewa,  stoją 
oczywiście  pod  oknami  sąsiadów,  a  nie  wykonawcy  „pa lm"  Gus tawa 
Sikory.  Zniszczenia  d o k o n a no  na  ponad  25letnich  drzewach.  Co  na  to 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze"  w  Ustroniu? 
Ten  list  wraz  ze  zdjęciem  otrzymaliśmy  od  mieszkanki  osiedla  im. 
Konopnickiej. Autorka  swoje nazwisko  i adres zastrzegła  do wiadomości 
redakcji. 

Poziomo:  1)  wyspa  z  Hawaną  4)  szybszy  od  pośpiesznego  7)  pop. 
piosenkarz czeski 8) owoc  lub ptak  nielot 9) biuro turystyczne z Brennej 
11)  kandydaci  do  reprezentacji  12)  korpus  bardziej  popularnie  13) 
w  ścianie  14)  na  ciepły  sweter  15)  sterczy  na  dachu  17)  szczątki 
samochodu  19) pop.  miś  bajkowy  20) jeden  z nerwowych  u  człowieka 
21)  samiec  wśród  owiec 
Pionowo:  1)  kobieta  lekkich  obyczajów  2)  pustorożec  afrykański  3) 
zmienia  się 4)  fachowiec od  prądu  5) roznosi  się błyskawicznie 6)  rodz. 
włókna  syntetycznego  10)  dokucza  maluchowi  11)  kasiarz  z  filmu 
„Vabank"  13) znane jezioro  radzieckie  16) przodek  bydła  domowego 
18) uniwersytet  ZSMP  (skrót) 
Termin  nadsyłania  rozwiązań  do  20  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  7 

Hasło:  „Gazeta  Ustrońska  —  twoja  gazeta. 

W  wyniku  losowania  nagrodę  u fundowaną  przez  f i rmę  „Elekt
rospec" z Ust ron ia,  o t rzymuje p.  Lidi a  Dustor.  zam.  Us t roń,  ul. 
T raugu t ta  7.  Nag rodę  prosimy  odebrać  w  redakcj i. 
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