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Czym jest  Komisja  Rewizyjna  w strukturz e  Rady  Miejskiej ? 
Komisja  Rewizyjna RM  ma za zadanie przede wszystkim  spraw
dzanie zgodności  działania  organów  samorządowych  z przepisa
mi  tzn.  z  ustawą  o  samorządzie  i  regulaminem  Rady.  Jest  to 
zadanie  podstawowe.  Zakres  pracy  i  tematykę  ustala  Rada. 

Jakie  działania  podejmuje  Komisja  Rewizyjna  z  własnej   ini
cjatywy? 

O  kontroli  organów  samorządowych  może  decydować  sama 
komisja,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  prace  wykraczające  poza 
samorząd,  tematykę  zleca  Rada. 

Czym  głównie  zajmuje  się  ta  komisja? 
Zasadniczym  punktem  którym  Komisja  się  zamuje  są  sprawy 
realizacji  uchwał  Zarządu,  Rady  i działania  komisji  problemo
wych.  Poza  tym  jeszcze  sprawa  dyscypliny  radnych,  czyli 
uczestnictwo  w  sesjach  członków  Rady,  w  posiedzeniach  Za
rządu,  jak  również  w  komisjach. 

Il u  członków  liczy  Komisja? 
Jest  nieliczna.  Składa  się  tylko z trzech  członków  — wszyscy są 
radnymi.  W  przypadkach  kiedy  zachodzi  konieczność  jakiejś 
specjalistycznej  pomocy,  ma  możliwość  korzystania  w  ramach 
zleceń  z  usług  specjalistów. 

Jaki  jest  realny  wpływ  Komisji  na  pracę  Urzędu? 
Tym jak  pracują  urzędnicy  Komisja  raczej  rzadko  się zajmuje. 
Są  osoby w  Urzędzie  które mają  to w zakresie  swoich  obowiąz
ków  i  biorą  pieniądze  za  to,  żeby  pilnować  dyscypliny  i  właś
ciwego  załatwiania  przez  pracowników  tegoż  Urzędu  wszyst
kich  mieszkańców  tego  miasta,  i  tych,  którzy  przyjeżdżają 
z  zewnątrz,  załatwiać  sprawy  w  Urzędzie.  Natomiast  komisja 
rozpatruje  sprawy,  które  wynikają  z ewentualnych  skarg  zgła
szanych  do  Rady.  Np.  mieliśmy  takie  skargi  dotyczące  przy
działu mieszkań  przez Społeczną  Komisję Mieszkaniową.  Część 
osób uważała, że typ mieszkań, które się im przydziela w ramach 
puli  komunalnej,  mają  zbyt  niski  standard.  Postanowiliśmy 
więc  uczestniczyć jako  członkowie  Komisji  Rewizyjnej w wizji 
lokanej mieszkań, które zostały przydzielone, aby nie opierać się 
wyłącznie  na  opiniach  administracji  Urzędu. 

Wspomniał  pan, że Komisja  Rewizyjna zajmowała się  cegielnią 
w Nierodzimiu.  Jakie  wyciągnęła  wnioski? 

Sprawa  cegielni  zajęła  Komisji  prawie  6  miesięcy  czasu  na  to, 
aby  wyjaśnić  sprawy  i doprowadzić  do  takiego  punktu,  kiedy 
mogliśmy  przekazać  materiały  do  rozpatrzenia  przez  prokura
turę z jednej strony  i przez  Izbę Skarbową  z drugiej. W tej chwili 
trwają  już  chyba  końcowe  prace. 

Drugą  sprawą  o  podobnym  charakterze  jest  Miejski  Dom 
Kultur y  w  Jaszowcu. 

Jeżeli  chodzi  o  Dom  Kultury  w  Jaszowcu,  to  dla  nas  jest  to 
ewidentne  i  wnioski  takie  zostały  postawione  w  protokole 
ż przeprowadzonej  kontroli,  że pełną  odpowiedzialność  za  stan 
techniczny  obiektu  ponosi  kierownik  MDK .  Ponieważ  poszedł 
on  na  rentę  odpowiedzialna  jest  osoba  nadzorująca  tę  jed

(dokończenie  na  str.  2) 
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Moji   roztomili  ludeczkowie 
Dzisio  nie bydzie  lo polityce.  To je  za poważno  sytuacja  coby se 

jeszcze  hlozna  robić z  tego co sie dzieje. Dyć  zmiyniło  sie na  lepsze. 
Wszycko je  nareszcie zielone i trzeja cosik letnigo loblyc a i podziwać 
sie na nasze piekne gronie i dzielchy co nom piekne kolana  lukazujóm. 

Ale móm ludeczkowie starość na lato. Przykludzo  sie do mnie Franc 
Jozef  z  A ust ryje  i  nie  wiym  ci  z  nim  zrobić.  Chciolby  cobych  mu 
Ustrón pokozol  i robiłech se  w głowiczce plan  dlo niego i  spóminóm 
przy  Was  co  by  mu  pokozać.  Kościoły  mu  pokożym,  muzeum 
hutnictwa  i  galeryje  Bogusia  Heczki.  To  bydzie  jedyn  dziyń,  jak 
bydzie  padać.  Na  drugi dziyń,  jak  też  bydzie  lolo,  to pojadymy  do 
gospody ale nie bydym pisol, do kierej cobych nie wyleciol z gazety  co 
rek łamujym  biznes  za facke.  Nie  wiycie, czy  idzie jeszcze  poslóchać 
kaj  jakij  naszej  muzyki  przy  jedzyniu  wieczerzy  czy  jyny  je  disco, 
kierego  moji  dyski  nie  wydzierżóm.  Jak  bydzie  piękno  pogoda  to 
wyjadym na Równice dryndom, bo lón nierod chodzi a potym  zaroz na 
Czan t o ryje  vi ycióngym. 

Zostało  mi  jeszcze jedynoście  dzionków  i kaj  tyn  Austryjok  swoji 
grajcary przepuści. Jo wiym, co lón nie bydzie szastol, ale kapeczke  by 
se  pofolgowol.  Pisol  mi  Franc  co  chciolby  poszmakować  polskij 
kuchni,  potańcować  na  ludowo  i posiedzieć  przy  jakijsi  szpecjalnej 
gorzolce,  bo widziol  to  w jakimsik  folderze  (isto  z Zakopanego).  Jo 
wiym  co chciolby  też podziwać  sie na nasze dzielchy  w  cieszyńskich 
strojach  ale mi  tego nie pisol coby jego  ,,cenzura"  (Gertruda)  nie 
przekreśliła  tej jego ekskursyje  do Ustrónio. Tak widzicie ludeczkowie 
co  muszym  mojóm  ślubnóm  pieknie  pytać  coby  schabowy  i  inne 
specyjalności  nagotowała,  a jo  polecym  na szmugiel  przez  zielónóm 
granice po piwo i tak czujym  co lón ani w Ustroniu, ai w moji chałupie 
szylinga nie przepuści. Jo ni ma lobyrtny  jyny,  co w Ustroniu takich 
ni  ma  to sie  nie  chce  wierzyć.  Chciołhych  mu  też  pokozać  nas:  piękny 
szpitol na Zowodziu,  ale móm strach cobych ni mioł starości, bo jakby 
se  też  na kierejsi  dziurze  nożysko  złómoł  toby  dziepro  była  parada 

Franc Jozef  we szpitolu  na Zawodziu.  Wasz  Jyndrs 

Kazimierz  Węgrzyn  zaprasza  na  spotkanie 
autorskie  do Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnict
wa.  19 maja godz.  17.00 
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nostkę,  czyli  zastępca  burmistrza.  Z  braku  nadzoru  doszło  do 
zniszczenia  instalacji  CO. 

Czy  sprawa  amfiteatru  była  na  tapecie  KR? 
Ta  sprawa  jest  prowadzona  przez  policję  i my, jak  na  razie,  nie 
zajmowaliśmy  się  tym  tematem.  Komisja  działa  społecznie 
i gdyby chciała  prowadzić  te wszystkie sprawy,  to jej członkowie 
musieliby poświęcać na to bardzo dużo czasu. Jeżeli więc zajmuje 
się tym policja to możemy poczekać na wyniki. Powiem  tylko, że 
i w  tym  przypadku  dostrzegam  brak  kontroli  funkcjonalnej. 

A jak  w ocenie  KR  prezentują  się  radni? 
Generalnie  można  uznać że znaczna  większość  radnych  wywią
zuje  się  ze  swoich  obowiązków,  przynajmniej  uczestnicząc 
w sesjach  Rady.  Jest  mała  grupa  radnych,  którzy  w  pierwszym 
okresie albo czasu nie mieli, albo po prostu zapomnieli  o swoich 
obowiązkach. Obecnie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w posiedze
niach  Rady,  to  nie jest  źle.  Gorzej  wygląda  to  w  komisjach. 

Zarząd  Miasta  otrzyma!  absolutorium  tylk o  jednym  głosem. 
Wskazuje  to  na  zastrzeżenia  sporej   części  Rady  do  pracy 
Zarządu.  Z  czego  te  zastrzeżenia  wynikają? 

Pytanie jest  trudne  ponieważ  składa  się na  to kilka  problemów. 
W  skład  zarządu  wchodzi  5  radnych  oraz  burmistrz  i  jego 
zastępca.  W związku z tym jeżeli  obecni  są  tylko dwaj radni,  to 
wszystkie uchwały Zarządu  są  prawomocne,  mimo, że Rada  na 
te decyzje nie  ma  wpływu.  Dodajmy jeszcze,  że część  członków 
Zarządu  nie  zawsze  miała  szansę  wypowiedzenia  się  przeciw 
danym  uchwałom.  Wiadomo,  że  trzeba  podporządkować  się 
większości.  Komisja  chcąc  dać  wszystkim  członkom  Zarządu 
możliwość  wyrażenia  swojej opinii  przy  podejmowaiu  uchwał, 
żawnioskowała,  by  znalazły  się  pod  uchwałami  trzy  rubryki: 
jestem  za,  jestem  przeciw,  wstrzymałem  się.  Podpisanie  się 
w odpowiedniej  rubryce da  szansę właściwego  przeglądu  sytua
cji. Do  tej chwili będąc obecnym  na posiedzeniu  Zarządu  trzeba 
było  podpisywać  uchwały,  nawet  będąc  przeciw. 

Jakie jeszcze są przyczyny ograniczonego zaufania do Zarządu? 
Dwóch  radnych,  członków  Zarządu,  nie  brało  udziału  w  pra
cach  komisji  problemowych,  w  których  są  pełnomocnymi 
członkami.  Trudno  nie  uczestnicząc  w  posiedzeniach  swojej 
komisji,  przenosić  odczucia  radnych  na  posiedzenia  Zarządu, 
bo  się  po  prostu  ich  nie  zna.  Na  taki,  a  nie  inny  wynik 

„  Witaj  majowa  jutrzenko, 
Świeć naszej polskiej  krainie" 
śpiewała  młodzież  Szkoły  Podstawowej  w  Polanie  w  inscenizacji 
zaprezentowanej  z  okazji  Święta  Konstytucji  3  Maja.  To,  że  bardzo 
nieliczni  widzowie  mogli  wysłuchać  patriotycznych  wierszy  i  pieśni 
czasu  Konstytucji,  zaborów  i  wolnej  Polski,  jest  „zasługą"  Wydziału 
Oświaty  i  Kultury  U M .  Gości  zaproszono  do  ustrońskiego  kina  na 
godz.  16.00.  Taką  samą  informację  podano  prasie.  Występ  młodzieży 
rozpoczął  się  jednak  o  godzinę  wcześniej(!)  przy  prawie...  pustej  sali. 
W  niczym  nic umniejsza  to wartości  tej inscenizacji,  którą  przygotowali: 
Klaudia  Wasilewska,  Lidi a  Gogółka,  Beata  Raszka,  Ewa  Raszka, 
Sylwester  Dąbrowski,  Maciej  Błanik,  Elżbieta  Szklorz,  Anna  Michal
ska,  Izabela  Biernat,  Dorota  Szarzeć,  Bogusława  Poloczek,  Beata 
Czerwińska,  Sylwia  Zwierniak,  Elżbieta  Wójcik, Małgorzata  Legierska, 
Katarzyna  Czerwińska,  Anna  Schubert,  Mariola  Linert,  Leszek  Sta
rzyk,  Patrycja  Puchała,  Monika  Panek,  Kornelia  Konieczna,  Anna 
Pince,  Krzysztof  Rygier,  Piotr  Jędrusik,  Dorota  Szewczyk,  Michał 
Podżorski,  Bronisława  Poloczek,  Tomasz  Sadlik,  Marcin  Morżoł, 
Dariusz  Chwastek,  Magdalena  Mijał ,  Sylwia  Dąbrowska,  Monika 
Kajzar,  Marcin  Szklorz,  Mariusz  Pasterny,  Rafał  Kamiński,  Piotr 
Sekuła,  Izabela  Piórek,  Joanna  Ogrodzka,  Beata  Wojnar,  Adrianna 
Macura,  Urszula  Malik ,  Marcin  Herzyk,  Mariola  Gomola,  Anna 
Gomola,  Bogusława  Dudzik,  Mirosław  Podżorski  oraz  ich  opiekuno
wie:  Danuta  Żur,  Michalina  Szlauer,  Zdzisław  Kozina,  Olga  Buczak, 
Jadwiga  Konowoł. 

Szkoda,  że wielki  wkład  pracy  nauczycieli  i uczniów  nic szedł  w  parze 
ze  sprawnością  organizacyjną  Wydziału  Oświaty  i  Kultury. 

głosowania,  mogła  wpłynąć  również  nie  zawsze  należyta  kon
trola  ze strony  burmistrza  i jego zastępcy  nad  realizacją  uchwał 
Rady  Miejskiej. 

Jak  pan ocenia  całą  Radę? 
Nie wszyscy angażują  się na  tyle, na  ile pozwala  im czas, wiedza 
i możliwości. Wyborcy, stawiając na danego kandydata,  uważa
li ,  że  stanie  on  na  wysokości  zadania  i  będzie  ich  interesy 
reprezentował  zawsze  i  wszędzie,  to  znaczy  na  wszystkich 
szczeblach samorządowych. Trzeba jednak  stwierdzić, że zdecy
dowana  większość  radnych  należycie  wywiązuje  się  ze  swoich 
obowiązków. 

Czy pana zdaniem Rada  realizuje wszystkie swoje zamierzenia? 
Trudno  mówć o pełnej realizacji zamierzeń.  Uważam,  że jest  za 
mało  konsekwencji  w  egzekucji,  od  organów  wykonawczych, 
wszystkich  uchwał  podejmowanych  przez  Radę  i  Zarząd. 
Gdyby  uchwały  były  kontrolowane  przez  wszystkich  radnych, 
każdy na swoim  odcinku,  to wtedy mielibyśmy  lepsze efekty niż 
obecnie.  Tak  można  to  w  skrócie  określić.  Trudno  mi  się 
wypowiadać za wyborców,  którzy są  najlepszą  komisją  rewizyj
ną. 

Jest  pan  radnym  i  równocześnie  kierownikiem  DW  „Mazow
sze". Jaki będzie pana zdaniem zbliżający się sezon? Czy miasto 
i ludzie zamujący się turystyk ą  zrobil i wszystko by się do niego 
należycie  przygotować?  Gdzie  są  plusy  a gdzie  minusy? 

Trudno  powiedzieć o jakichś przesłankach  mówiących, że sezon 
pozwoli  się  wszystkim  odbić  od  dna  finansowego.  Ceny  są 
w  domach  Ustronia  wyrównane,  ale  standardowo  domy  od 
siebie  odbiegają  i  to  może  mieć  znaczenie.  Generalnie  moim 
zdaniem  nie  powinno  być  pustych  miejsc  w  okresie  wakacji. 
Jeżeli  chodzi  o  przygotowanie  obiektów  wczasowych,  to  uwa
żam, że wszyscy zdążą  na  sezon,  natomiast  jeżeli chodzi  o  bazę, 
to  np.  w  Jaszowcu  ciągle  ciąży  brak  zespołu  handlowo
usługowego.  Dawniej  był  sklep  spożywczy,  przemysłowy, 
poczta,  dwie  kawiarnie  i  dom  kultury.  W  tej  chwili  PSS 
zlokalizował  tam  wypiek  ciast  a  w  zespole  restauracyjnym 
przetwórstwo jarzyn. Dom  Kultury jest w użytkowaniu  fundacji 
kierowanej przez  pana  Kwiatkowskiego.  Generalnie  ten  obiekt 
stracił swą  funkcję, bowiem  nie śwadczy żadnych  bezpośrednich 
funkcji dla  gości  Jaszowca.  Brak  również  basenu  w  Jaszowcu, 
który  pozostał  tylko  na  planach.  Ten  problem  dotyczy  również 
Zawodzia. 

Co  chciałby  pan załatwić  w  Radzie  do  końca  kadencji? 
Chciałbym  dużo,  życie  to jednak  koryguje.  Uważam,  za  pierw
szoplanowe  zakończenie  rozbudowy  SP2,  by  w  nowej  części, 
można  było zacząć zajęcia już od  1  września, jak  również należy 
pomóc  kuratorium  w uruchomieniu  liceum  w Rynku.  Poprawę 
warunków  nauczania  i możliwść  zdobywania  wiedzy  w  szkole 
ponadpodstawowej,  bez konieczności  dojazdu  do Cieszyna  czy 
Wisły, uważam za cele strategiczne, służące dzieciom  wszystkich 
mieszkańców  Ustronia.  Ważną  sprawą  byłoby  również  przygo
towanie  szczegółowych  planów  zagospodarowania  przestrzen
nego  centrum.  Dałoby  to  szansę  trwałego  porządkowania 
wyglądu  architektonicznego  miasta. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Jeszcze  rok  temu  teren  ten  służył  dzieciom  z  os  Konopnickiej  jako 
boisko. 

2  Gazeta  Ustrońska 
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10— 11  kwietnia  na  Zaolziu  przebywała  delegacja  PolskoCzes
koSłowackiej  Grupy  Parlamentarnej  z  jej  przewodniczącym  posłem 
Kazimierzem  Wilkiem  na  czele.  Spotkano  się z  PZKO  i Radą  Polaków. 
Zapoznano  się  też  z  sytuacją  i  potrzebami  Polaków  na  Zaolziu. 

r   ćt 

Na  listę  fundatorów  sztandaru  AK  wpisali  się  kolejni  ofiarodawcy: 
Franciszek  Korcz,  Franciszek  Zaorski  oraz  Halina  i Zbigniew  Tschuko
wie.  Konto  Koła  ŚzŻ  AK : 

Bank  Śląski  o/Ustroń  nr  31062063419132 

r   ćr 

Na  adres  urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu  dyrektor  Wojewódzkiego 

Zespołu  Pomocy  Społecznej  mgr  Wojciech  Szlagura  nadesłał  zaprosze

nie  na  konferencję  poświęconą  „ekologicznemu  podejściu  do  seksu 

1 prokrcacji". 

&   £ 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

25  kwietnia  1992  r. 

Danuta  Ogrodzka  Ustroń  i Sławomir  Cieślar,  Kozakowice  Dolne 

Alin a  Raszka  Ustroń  i  Zbigniew  Cieślar.  Wisła 

Olga  Hanzel  Ustroń  i Andrzej  Moskała  Górki  Wielkie 

Renata  Pękowska  Ustroń  i  Marek  Janik,  Pierściec 

Beata  Heczko  Ustroń  i  Ryszard  Kurpios,  Goleszów 

Alina  Jancz  Ustroń  i  Piotr  Holajn  Katowice 

Agata  Albrewczyńska  Ustroń  i  Ireneusz  Szarzeć,  Ustroń 

2  maja  1992  r. 

Emilia  Kędzior  Istebna  i Czesław  Cibiec,  Ustroń 

r   fc 

Nalepsze  życzenia  dla  jubilatów: 

Helena  Tomaszko,  lat  85,  ul.  Wiśniowa  2 

Stefania  Przeczek,  lat  80,  oś.  Manhatan  2/11 

Anna  Bobkiewicz,  lat  85,  ul.  Ogrodowa  8 

Józef  Szczepański,  lat  85,  ul.  Sosnowa  23 

Anna  Gazurek,  lat  85,  ul.  Katowicka  163 

r   £ 

6  maja  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  odbyła  się  prelekcja  pt. 
„Szwajcaria  kraj  kwiatów  i  gór".  Ponad  20  osób  słuchało  Elżbiety 
Szołomiak,  która  opowiadała  o architekturze,  kwiatach, górach,  komu
nikacji i ludziach  zamieszkujących ten ciekawy  kraj. Prelekcja odbyła  się 
w  ramach  organizowanych  przez  MBP  cyklicznych  spotkań  „Podróże 
bez  paszportu  i  wiz". 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Eugeniusz  Siwek,  lat  83,  ul.  Dworcowa  1 
Emilia  Krysta.  lat  72,  ul.  Gościeradowiec  17 
Paweł  Bujok,  lat  83,  ul.  Sztwiertni  20 
Ernest  Winkler,  lat  80,  oś.  Manhatan  2/5 

WIECZORNIC A 
W  sobotę  23  maja  o  godz. 
18.00  na  Parafii  Ewangelic
koAugsburskiej  odbędzie 
się  wieczornica  poświęcona 
400leciu  urodzin  ks.  Jerzego 
Trzanowskiego. 
P r o g r am  spo tkan ia: 

1.  Odczyt:  „Ks.  Jerzy  Trza
nowski  i jego  „Cithara  Sanc
torum" 
2.  Występ chóru  parafialnego 
3.  Wystawa. 

Organizatorem  spotkania 
jest  Polskie  Towarzystwo 
Ewangelickie  Oddział  w 
Ustroniu. 

Pierwsz y  karp 
Łowieniem  treningowym  otwar

to  1  maja  sezon  wędkarski 
w  Ustroniu.  Po  dwóch  dniach  od
były  się  pierwsze  zawody  w  poło
wach  spławikowogruntowych 
z udziałem  62 zawodników  ustroń
skiego  i  cieszyńskiego  koła  PZW. 
Zwyciężył  Aleksander  Socha,  któ
rego  karp mierzył  70 cm.  Łowienie 
próbne  i  zawody  zorganizowali 
członkowie  Sekcji  Wędkarskiej 
Kuźni  Ustroń.  Obecnie  pracują 
oni  nad  utrzymaniem  stawów 
w  należytym  stanie,  przygotowu
jąc  się jednocześnie  do  obchodów 
20.  rocznicy  powstania  sekcji,  któ
ra  obchodzona  będzie  11  lipca  na 
uroczystym  festynie. 

28.04.92  r. 
Zatrzymano  nietrzeźwego  kiero
wcę  na  ul.  Baranowej.  Wynik  ba
dania  krwi  —  1,96 prom.  alkoho
lu. Sporządzono  wniosek  do  kole
gium. 

28.04.92  r. 
Na  ul.  Pięknej  kierujący  Fiatem 
125 KA Z  3766  najechał  na  zapar
kowany  Peugeot  504  BBC  5120. 
Sprawcę  ukarano  mandatem. 

28.04.92  r. 
Na  ul.  3  Maja  kierująca  Oplem 
Kadet  BLL  8030  najechała  na 
Fiata  125.  Sprawczyni  została 
ukarana  mandatem. 

2/3.05.92  r. 
W  nocy  włamano  sę  do  samo
chodu  Honda  zaparkowanego 
przy  DW  „Sokół".  Skradziono 
radiomagnetofon  Grunding  oraz 
zniszczono  wnętrze.  Poszkodo
wanym  jest  obywatel  Niemiec. 

4/5.05.92  r. 
W  nocy  włamano  się do  kawiarni 
„Równica".  Sprawcy  skradli  wó
dkę  i  papierosy  na  ogólną  kwotę 
ok.  10 min  złotych. 

6.05.92  r. 
Zatrzymany  został  przez  funk
cjonariuszy  KP  Ustroń  mieszka
niec  Ustronia,  który  w marcu  nie 
powrócił  do  Zakładu  Karnego 
z  przepustki. 

Upomniano  sprawcę  zanie
czyszczenia  drogi  przed  Szkołą 
Podstawową  w  Lipowcu  i  zobo
wiązao  do  posprzątania. 

Po  interwencji  wstrzymao  bu

dowę  parkingu  przed  DW  ..Mal
wa", gdyż nic zgromadzono  wszy
stkich  koniecznych  dokumentów. 

Przeprowadzono  na  Poniwcu 
kontrolę  odprowadzania  ścieków 
z  domów. 

Na  razie upominano  tylko  kie
rowców  parkujących  nad  Wisłą. 

RI  STAI  R \C.I  \  IIOTFI  1 

1«  I " f ?  L  E  X  f i  D  O 
UstrońPolana,  ul.  Świerkowa  1 tel.  2300 

Zaprasza  codziennie  od  godz.  10.00  do  20.00 
na  smaczne  w  dużym  wyborze  dania 
„Kuchni  POLSKIEJ  I EUROPEJSKIEJ"  li! 

Gospodarstwo  Pomocnicze  Usług  Komunanych 

ul.  JVI. Konopnickiej   40;  tel.  2274 

—  wynajmie pomieszczenia  o pow.  12.  18, 84 m2 na  różnego 
typu  działalność 

—  posiada  do  wynajęcia  wolne  powierzchnie  handlowe  na 
hali  targowej   (Zieleń  Miejska,  ul.  Słoneczna  12) 

ZAPRASZAMY 

Prezes  Sekcji  Józef  Gomola  już  złowił,  skarbnik  Tadeusz  Podżorski 
jeszcze  moczy.... 
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IM ow e  czasy , 
now e  obyczaje.. . 

...Szli  krzycząc:  ,,Polska,  Polska"—  Wtem  jednego  razu, 
Chcąc  krzyczeć  zapomnieli  na  ustach  wyrazu. 

Juliusz  Słowacki 

3  Maja  1992  roku  zabrakło  białoczerwonej  na  niektórych 
gmachach  użyteczności  publicznej,  na  kościołach,  na  Man
hatanie,  na  bardzo  wielu  domach  naszego  uzdrowiska. 
Zapomniano?  Protestowano?  Wybrano  Złotą  Wolność? 
D l a c z e g o?  Trudno  pokusić  się  o  jednoznaczną  odpowiedź. 
Jest  ich chyba  wiele, jak  wiele jest  ocen  naszej nowej  rzeczywis
tości. 

A  może  w  poszukiwaniu  nowych  dróg  życia  społecznego 
zagubiono  już  te  wartości,  które  zawsze  pozostają  aktualne, 
takie  jak  miłość  do  matki,  której  dziecko  zawdzięcza  wiele, 
a  czasem  wszystko...  w  „  ,  ,  , . 

Jan  Parchanski 
P.S.  1.  Przed  wejściem  na  teren  przedszkola  na  Manhatanie 
cieszyły  oczy  dwie  małe  chorągiewki.  Udekorowano  również 
balkony  dwu  mieszkań  bloku  4  i  7. 
2.  W  latach  po  1945  roku  wczesnym  rankiem  2 maja  pracow
nicy  UB  zrywali  białoczerwone  flagi,  aby  broń  Boże,  nie 
p o z o s t a ły  do 3 Maja. Wtedy rządzono nami  i  rozkazywano. 
Dzisiaj  rządzimy  się  sami... 

D Z I E C I   —  D Z I E C I O M 
Dzięki  ludziom  dobrej  woli  oraz  wielkiego  serca  od  1  września  1991 
roku  działa  w  UstroniuNierodzimiu  Ośrodek  Rehabilitacyj
noWychowawczy  dla  Niepełnosprawnyych,  którego  podstawowym 
zadaniem jest  opieka  nad  tymi  wszystkimi,  którym  los odebrał  w  mniej
szym  lub  większym  stopniu  prawo  do  pełni  życia  i szczęścia.  W  naszym 
Ośrodku  przebywa  obecnie  dziesięcioro  dzieci  o  różnym  stopniu 
niepełnosprawności. 

H A L A  T A R G O W A 
Przedsięb iors two  Usług  K o m u n a n y ch  „ M U K " ,  zamierza  w  jed

nej ze  szklarń  przy  ul.  Słonecznej  o tworzyć  halę  ta rgową.  Stanis ław 

Bulcewicz,  k ierownik  tego  zak ładu,  twierdzi,  że  ten  pomysł  może 

chwycić,  tym  bardziej,  że  ceny  dla  korzysta jących  z  hali  han

d lowców  mają  być  zbl iżone  do  tych  obowiązu jących  na  targo

wisku. 

Po jawia ją  się  wątp l iwości,  czy  ten  pomysł  faktycznie  „chwyci " . 

Zapy ta łem  ki lk u  ust rońsk ich  hand lowców  o  ich  opin ie  na  ten  temat. 

Ni e  k r y t yku jąc samego  pomys łu,  wysuwali  zastrzeżenia  zasadniczo 

dotyczące  dwóch  spraw:  kl imatyzacji  i  miejsca  w  k tó rym  hala  ma 

być  po łożona.  Samo  miejsce nie jest  na jgorsze, a wszystko  zależy  od 

tego  czym  się  tam  będzie  hand lowa ło  i  il e  osób  zdecyduje  się  na  to. 

Gorzej  ma  się  sprawa  z  k l imatyzacją.  W i a d o mo  jak ie  tempera tury 

panu ją  w  szklarni  w  s łoneczne  letnie  dni.  Wyklucza  to  absolutn ie 

hand lowan ie  jakąko lw iek  żywnością.  T r u d no  będzie  również  na

mówić  ludzi  w  upalny  dzień,  a  wtedy  najwięcej  przechodzić  będzie 

ko ło  hali,  do  wejścia  do  rozgrzanej  szklarni .. 

S.  Bulcewicz  us tosunkowu jąc  się  do  zarzutu  b raku  kl imatyzacji 

stwierdził:  „ W  szklarni jest  dob ra  wenty lacja  boczna  i górna,  a  jeżeli 

to  będzie  n iewystarczające,  za insta lu jemy  wenty la tory,  k tóre  wy

muszą  ruch  powietrza  w  hali.  M o ż na  d o k o n ać  także  innych 

przeróbek  szklarni  jeżeli  ty lko  znajdą  się  chętni  do  hand lowan ia. 

D o d a m,  że  w  zimie  będą  tam  wspania łe  warunk i.  Halę  u ruchamia

my  z  myślą  o  hand lu  obwoźnym,  k tóry  w  chwili  obecnej  został 

usunięty  z  nadwiś lańskich  bu lwa rów ."  (ws) 

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi  w  Ustroniu 
zaprasza  na  imprezę 

„DZIEC I  —  DZIECIOM " 
„DZIEC I  —  RODZICOM 5' 

w dniu  30  maja  1992  roku  —  godz.  15.00 
'  ;  B    w  A m f i t e a t r z e?  W ^    "  ^ 

%  PU&CH&H  '  X 
15.00—16.36  —  Koncert Dziecięcych Zespołów Artystycznych Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej i Nauczycielskiej Estrady Ludowej 
,, Czantoria" 

18.30—17.36  —  Program  Estradowy — w wykonaniu artystów profe
sjonalny ch 

Akcesori a 

Fiat   126p, BIS 
CINQUECENTO 
sprzedaż  detaliczna 
oraz na zamówienie 

USTROŃ,  ul.   3  MAJA   45 
k.  „  Marabu   " 

W  dniu  św.  Floriana,  w  kościele  w  Lipowcu  odprawiono  uroczystą 
mszę  św. 
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1  MAJ A 
Nie  było  pochodu  zakończonego  wiecem.  Obecnie  Święto 

Pracy,  które  jest  nadal  świętem  państwowym,  wyróżnia  się 
jedynie  tym,  że jest  to  dzień  wolny  od  pracy. 

Wszyscy pamiętamy czasy hucznych  obchodów  i tzw.  imprez 
towarzyszących.  Sięgnijmy  wstecz  i  opierając  się  na  informa
cjach z Głosu  Ziemi Cieszyńskiej, wspomnijmy jak  świętowano 
l  Maja w Ustroniu  w  latach  sześćdziesiątych.  Informacje  te są 
lakoniczne,  ale  za  to  treściwe.  O  ile więc,  w  1962  roku  Ustroń 
zaledwie  „przybrał  odświętną  szatę",  a mieszkańcy  „przygoto
wywali  się  godnie",  to  już  w  1963  roku  „Manifestowano  na 
cześć Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Frontu  Jedności 
Narodu  i międzynarodowej solidarności  klasy  robotniczej całe
go świata  i pokoju".  Ilość problemów, z którymi musieli  uporać 
się  manifestanci  rośnie  z  roku  na  rok,  by  osiągnąć  apogeum 
w  1968  roku,  kiedy  to  „manifestowano  wierność  partii", 
wyrażano  „sprzeciw  wobec  prób  siania  zamętu"  i  „zademon
strowano  przyjazne uczucia wobec narodów  Związku  Radziec
kiego  i całej  wspólnoty  socjalistycznej,  solidarność  z  bohater
skim  narodem  wietnamskim,  z walczącymi  o  swą  niezawisłość 
narodami  arabskimi." 

Całkiem  nieźle jak  na  jedno  Święto  Pracy. 
Chyba  jednak  l  Maja  może  mieć  inne  oblicze,  a  my,  ludzie 

z  trwałym  urazem  do  partyjnych  spędów,  dopracujemy  się 
czczenia  pracy  w  ten  właśnie  dzień.  (ws) 

DZIEŃ  ZIEMI 
Tegoroczny  Dzień  Matki  Zie
mi  młodzież  Szkoły  Podsta
wowej Nr  5 w  UstroniuLipo
wcu  uczciła  apelem  pod  has
łem „Jak  ocalić Ziemię". Apel 
ten  zainaugurował  cykl  dzia
łań,  które  miały  na  celu  pod
niesienia  wiedzy  i  świadomo
ści  ekologicznej  a  także  kon
kretne  działania  dla  ulepsze
nia  naszego  środowiska. 
W okresie od 22—30  kwietnia 
w każdej klasie omawiane  by
ły  nasilające  się  zagrożenia. 
Dzieci  rozważały  i  propono
wały  przeciwdziałania  dalszej 
degradacji  środowiska.  Wy
powiedzi na piśmie oraz  prace 
plastyczne  przesłane  zostaną 
do  Wydziału  Ochrony  Środo
wiska  w  Ustroniu  i  w  Biel
skuBiałej oraz do największe
go  „truciciela"  w  naszym 
Osiedlu — Wytwórni  Mas  Bi
tumicznych. 

Doceniając  ogromną  rolę 
drzew  dla  poprawy  jakości 
powietrza,  dzieci  posadziły 
250  sadzonek  drzewek,  które 
dostarczył  Pan  inż. Jerzy  Kło
da  z  Nadleśnictwa  Ustroń. 

W dniu  30 kwietnia  w szko
le  odbył  się  quiz,  w  czasie 
którego  dzieci  mogły  się  wy
kazać  znajomością  zagadnień 
ekologicznych.  Nagrodami 
w  tym  konkursie  były  sadzo
nki  krzewów  ozdobnych,  któ
re  zafundował  Wydział  Rol
nictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 
Środowiska  Urzędu  Miasta 
w Ustroniu. Uczniowie,  Dyre
kcja  i  Rada  Pedagogiczna 
Szkoły  Podstawowej  Nr 
5  w  UstroniuLipowcu  skła
dają  tą  drogą  serdeczne  po
dziękowania  Nadleśnictwu 
Ustroń oraz Urzędowi  Miasta 
za sadzonki  drzew  i  krzewów. 

(GG) 

KOMPUTEROW E  BADANI E  WZROK U 
Gabinet  okulistyczny  lek.  med.  Władysław  Broda 

ZAKŁA D  OPTYCZNY 
Bogumiła  Winter 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  27 
Tel.  3320 

Burmistr z  M ias t a  Uzdrowiska  Ustroń 
OGŁASZA  K O N K U R S  N A 

stanowisko  Inspektora  d/s  nadzoru  budowlanego 

Wymagane  wykształcenie  wyższe  oraz  uprawnienia  budowlane  z  za
kresu  budownictwa  powszechnego. 
Zgłoszenia  pisemne  z ankietą  i życiorysem  należy  składać  w  Urzędzie 
Miejskim  pokój  nr  12  w  terminie  do  dnia  29  maja  1992  r. 
Termin  przeprowadzenia  konkursu  zostanie  podany  zainteresowa
nym  oddzielnym  pismem. 

Oferujemy  atrakcyjn ą  flagę  z herbem  Ustronia. 
I n f o r m a c j a : 

Kolej   Linowa  na  Czantorię —  tel.  2250 
mm 

E L E K T R O M E C H A N I K A 
P O J A Z D O W A 

J E R Z Y  S K A Ł K A 
Ustroń,  ul.  Myśliwska  38a 

naprawa  instalacji  elektrycznych 

naprawa  podzespołów 

montaż  świateł  dodatkowych 

ustawianie  świateł 

m  regulacja  zapłonu 

w  montaż  sprzętu  CB 

montaż  radioodbiorników 
mmmmm  mini 

HURTOWNI A 

od  25.05.  zaprasza  do 

P O L E C A M Y 

Z A P E W N I A M Y 

c i e k a w y  a s o r t y m e n t 
najn iższ e  cen y 

mi ł ą  obs ług ę  k l ien t a 
Czynn e  o d  9.00  —17.00  w  sobot y  9 .00—14.00 
Obo k  p a w i l o n ó w  A B C ,  ul .  3  M a j a  Us t ro ń 

TYTU S Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 
USTROŃ  UL.  ŹRÓDLAN A  25 

zatrudni  pracowników  na  stanowiska: 
—  szef  kuchni 

—bufetowych 
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Ogłoszenia  drobne 

Zamienię  kwaterunkowe,  komfo
rtowe  90 m2 w Gliwicach  na  małe 
w  Ustroniu  lub  okolicy.  Wiado
mość:  44100  Gliwice,  ul.  Okrzei 
9/1. 

Salon  Piękności  „Anna"  —  kos
metyka  profesjonana,  najnowsze 
metody,  zagraniczne  materiały, 
usuwanie  brodawek,  drobnych 
naczyń  krwionośnych,  zbędnego 
owłosienia  woskiem  i  elektrycz
nie,  manicure  i  pedicure.  Ustroń, 
Traugutta  5,  teł.  3507. 

Sprzedam  działki  budowlane 
w  Strumieniu.  Wiadomość:  sklep 
mięsny  ul.  Daszyńskiego  58. 

Sprzedam  maszyny  stolarskie, 
stragan  z plandeką.  Ustroń.  Lipo
wa  37 

Kooperanc i  — 

Z P U H  U S T R OŃ 
ul.  Kuźnicza  3 

nmmMMmmmmmmmm^mm>ii:$ 

lek .  w e t .  D.  i  M .  KOSTK A 
te l .  3731  Us t roń N ie rodz i m  ul .  Bładnick a  10 

pon.—pią te k  po  godz .  15.00 
( takż e  w  nocy ) 

sob.—nied z  cał y  dzie ń 

KOMPUTEROW E 
WYWAŻANI E  KÓ Ł 

WULKANIZATORSTW O 
GOSZYK  LESZEK 

USTROŃ,  UL. JELENIC A  15  «3269 
Polecamy  naprawę  ogumienia  dęt
kowego  i bezdętkowego  na  materia
łach  renomowanych  fir m  zachod
nich  takich  jak :  Rema,  TIPTOP, 
PANG,  CENTECH 

Ceny  konkurencyjne!! ! 
Ponadto  w  każdy  wtorek  przyjmuje 

my  opony  do  bieżnikowaia 
— termi n  6 dni 

Rozwiązanie  zagadki... 
z  nagrodą  —  co  to jest  RECYCLING ? 

Recycling — jest  to  modne  słowo,  które  w krajach  zachod
nich  weszło  do  języka  codziennego,  a  oznacza  wykorzystanie 
surowców  wtórnych  do  produkcji  nowych  wyrobów. 
Znak R pojawia się coraz częściej na opakowaniach,  kopertach, 
czasopismach  itp. 
Nagrody  wylosowali: 
Ernestyna  Kisiała  z  Ustronia,  ul.  Cieszyńska  35  oraz 
Alfre d  Karcz  z Cieszyna  ul.  Głęboka  30/6 
Nagrody  do  odebrania  w  Urzędzie  Miejskim  w  Wydziale 
Ochrony Środowiska  i Rolnictwa w Ustroniu,  Rynek  1, pok. 25. 

^  Podziękowanie  N 

Dyrekcja  Przedszkola  Nr  3  w  U stroniuPolanie  składa  po
dziękowanie  zakładowi  opiekuńczemu  PBOU  „Budopol" 
w Ustroniu  za  dotychczasową  współpracę,  opiekę  i  świadczone 
usługi  remontowe  oraz  darowizny  na  rzecz  naszej  placówki. 

% 

GLASURIT" 

P0LIFÄRB" 
Każdy  zdrowo  myślący  człowiek,  powinian  szukać  wskazówek  i  uwag  u  tych 
fachowców,  którzy  potrafićf  doradzić.  Chcesz  odnowić  meble,  boazerie,  pod
łogę.  okna,  balustrady,  a  nie  znasz  aktualnych  nazw  i  zastosowania  farb 
i  lakierów,  możesz  skorzystać  z  takich  usług  i zakupić  potrzebny  środek. 
Właśnie  tu  w  zacisznym  miejscu  przy  drodze  do  Wisły,  czyli  w  hurtowni 
prowadzonej przez państwo  Bolesława  i Annę Cieślar  (Ustroń  ul. Wiślańska  63) 
zostaniesz  mile  obsłużony.  Bez  wielkich  reklam,  a  jednak  z  wielkim  doświad
czeniem  możesz  być  poinformowany  jak  wymalować  dom,  mieszkanie,  meble, 
boazerię.  Zdarza  się.  że  nie  wiemy  jak  skorzystać  z  produkowanych  przez 
„ P O L I F A R B "  artykułów.  Tu  w  hurtowni  możesz  dowiedzieć  się  o  ich 
przeznaczeniu  i  zastosowaiu. 

A  „ G L A S U R I T "  to  prawdziwa  rewelacja.  Cała  gama  kolorów  lakierów 
samochodowych  akryli  ok.  12000  kolorów 

metalik  ok.  10000  kolorów 
—  żywicznych  ok.  2000  kolorów 

a  do  tego  kolory  specjalne, praktycznie  w nieograniczonej  ilości. Można  wybrać 
nawet  swój  niepowtarzalny.  W  laborator ium  prowadzonym  przez  pana  Cieś
lara  dorabia  się  każdy  kolor. 
Hurtownia  prowadzi  również  sprzedaż  detaliczną  oraz  oferuje  pełny  zestaw 
dodatków  do  procesu  lakierowania. 
Hurtownia  utrzymuje  stałe  kontakty  z  f irmami  stolarskimi  i  zakładami 
malarskimi,  które  mogą  wyręczyć  cię  w  pracach  malarskich. 

A  co  z  ekologią?  Czy  hasło  „chemia  żywi.  leczy  i  budu je"  w  świetle 
stosowanych  farb  i  lakierów  nie  wydaje  się  być  prowokujące?  pytamy  pana 
Cieślara  „N a  to  pytanie  możemy  zademonstrować  całą  gamę  farb  i  lakierów 
firmy  „Glasur i t"  posiadające międzynarodowy  znak  nietoksyczności  „Umwel
tfreundlich  weil  schadstof fam".  służące  do  malowania  drewna,  metalu  we
wnątrz  pomieszczeń  i  na  zewnątrz. 
Z  polskich  lakierów  też  możemy  spotkać  już  nietoksyczne  środki,  które  są  ze 
znakiem  „Zgodnie  z  na turą". 
Ponadto  warto  wiedzieć,  że  kupując  droższą  farbę  czy  lakier  nie  tylko  nie 
szkodzimy  na  zdrowiu  ale  i  oszczędzamy". 

W  jaki  sposób? 
Otóż.  ażeby  pomalować  starym  sposobem  dach  malowało  się  najpierw  farbą 

podkładową,  dopiero  potem  malowało  się  farbą  nawierzchniową  chloro
kauczukiem.  W  tej chwili  są  w  sprzedaży  farby  podkładowonaiwerzchniowe. 
Dlatego  malujemy  jedną  warstwę,  a  przecież  im  cieńsza  warstwa  farby  tym 
lepsza. Z  polskich  farb proponowałbym  „Fawiny l"  a odpowiednikiem  tej  farby 
jest  zagraniczna  „Z inkhaf t fa rbe"  na  ocynk  i  aluminium. 
Podobnie  jest  z  białą  farbą  do  drzwi  i  do  okien  „Fensterweiß".  Farba  ta  nic 
wymaga  podkładu,  jest  wodorozcieńczalna,  posiada  przyjemny  jedwabny 
połysk,  jest  bardzo  wydajna,  w  każdych  warunkach  można  tą  farbą  malować. 
A  przede  wszystkim  jest  całkowicie  nietoksyczna.  Tę  farbę  chciałbym  zarek
lamować,  jako  jedną  z  rewelacji  „G lasur i tu"  o  powszechnym  stosowaniu". 

Takie  i inno farby można zakupić wstępując do hurtowni  przy 

^eüz^ ^  ul.  Wiślańskiej   63  w  Ustroniu 
codziennie  od  godz. 

8.00—16.00 
a  w soboty  od  godz. 

9.00^12.00 
Polecamy się i  zapraszamy 

k m 

GDZIE  TO  JEST? 
Grafika  zamieszczpna  w  nr  8  „GU "  przedstawiała  chatę 

u  podnóża  Małej  Czantorii.  Nagrodę  wylosowała  Elżbieta 
Mańka  z  Ustronia.  Zapraszamy  do  redakcji. 

Poniżej  kolejna  grafika  B.  Heczko.  Na  odpowiedź  czekamy 
do  25  bm. 
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5 maja obradował  miejski zjazd  członków  PSL.  Stronnictwo 
w  Ustroniu  liczy  72 członków.  W  zjeździe  uczestniczyło  38. 

Zagajenie 
Przewodniczącym  obrad  wybrano  Wincentego  Kędzierskie

go,  który  dziękując  za  ten  zaszczyt,  stwierdził  równocześnie: 
„Jesteśmy  świadomi  w jakich  czasach  zjazd się odbywa.  Mimo, 
że  leją  nas  na  wszystkie  strony,  cieszę  się,  że  zjazd  się  odbywa 
przy  takiej  frekwencji". 

Sprawozdanie 
Sprawozdanie  za  okres  od  ostatniego  zjazdu  przedstawił 

prezes Jan  Kubień. W sprawozdaniu  tym zawarta  została  ocena 
wyniku wyborów  samorządowych.  PSL  uzyskało  wtedy 3 man
daty  na  24  radnych  w  Ustroniu. 

,,Pytanie  czy  wynik  należało  uznać  za porażkę  można  skomen
tować  w dwóch  aspektach: 

—  gdy  przewodnią  silą  była  PZPR,  to  z  kontraktu  mieliśmy 
zagwarantowane  16,5%  radnych  z byłego  ZSL  a więc są to  prawie 
dane  porównywalne; 
—  w wolnych  wyborach  można  było  uzyskać  lepszy  wynik,  lecz 
podzielono  ludzi  na  lepszych  i gorszych.  Lepszymi  byli,  zostali 
uznani  z  góry,  przez  rodzącą  się  białą  nomenklaturę,  ludzie 
z  Komitetów  Obywatelskich,  w  znacznej  części  w  poprzednich 
czasach  członkowie  PZPR." 

Oceniono  również  udział  PSL  w  wyborach  prezydenckich. 
„Konsolidację szeregów  PSL  w sposób  wtedy  dziwny  utrudniała 

osoba Prezesa Kol. Romana  Bartoszcze,  który  wiosną 1991 r. ogłosił 
dekomunizację  w szeregach  stronnictwa  i zawarł  niekorzystny  dla 
PSL  sojusz  przedwyborczy  pod  nazwą  Porozumienie  Ludowe. 
Dzisiaj z perspektywy  ponad  roku  można  z całą  odpowiedzialnością 
powiedzieć  —  kol.  Bartoszcze  był  dywersantem  na  usługach  Bel
wederu. Jego  działalność  miała  za  zadanie  tzw.  wyzerowania  PSL, 
a  więc mówiąc językiem  normalnym,  likwidację  PSL." 

W  dalszej  części  sprawozdanie  mówiło  między  innymi: 
„Historia   lubi  się powtarzać  i  tak  jak  komuniści  po  II  wojnie 

światowej  zakładali  Stronnictwo  Ludowe  „Wola  Ludu"  aby 
rozbić  wieś  i  osłabić  legalne  PSL,  tak  obecnie  trwa  walka 
prowadzona  przez  siły  postsolidarnościowe  —  Jedynie  słuszne", 
które  tworzą  kanapowe  stronnictwa  jak  PSL  „Solidarność",  czy 
PSL  Porozumienie  Ludowe  aby  suwerenne  i samodzielne  Polskie 
Stronnictwo  Ludowe  sprowadzić  do  ugrupowania  satelickiego. 

Ostatnie  wybory  parlamentarne  wybitnie  udokumentowały,  że 
PSL  w  ramach  sojuszu  programowego  z  Kółkami  Rolniczymi, 
KG W  i ZMW  wygrało  z pseudołudowymi  ugrupowaniami  post
solidarnościowymi  uzyskując  50  mandatów  poselskich  i  10  man
datów  senatorskich.  Wynik  mógł  być  lepszy  gdyby  społeczność 
wiejska  poszła  do  wyborów  w  takim  procencie  jak  w mieście  tj. 
w 40%  a nie w około  30%  oraz gdyby  kościół  katolicki  nie  mieszał 
się  w politykę  poprzez  kampanię  polityczną  w kościołach.  (...) 

Nieprawdziwy  jest  również  rozszerzany  pogląd,  że  ordynacja 
wyborcza  do sejmu  była  zła.  (...)  Jest  to  wynikiem  ogłupiającej 
naród  dywersji  ideologicznej  pod  płaszczykiem  wartości  chrześ
cijańskich.  (...) 

Polskie  Stronnictwo  Ludowe  stwierdza,  że  dla  budowania 
zgody  narodowej,  dla dobra  Polski  znaczące  ugrupowania  polity
czne  w parlamencie  może  łączyć: 
—  społeczna  nauka  kościoła 
—  społecznoekołogiczna  gospodarka  rynkowa 
—  przestrzeganie  demokracji 
—  uznanie  interwencjonizmu  państwa  w  okresie  przebudowy 
ustrojowej 
—  tolerancja  dla mniejszości  narodowych,  wyznaniowych  i  ideo
logicznych. 
Celem  winno  być: 
—  Uchwalenie  konstytucji  RP,  a  nie  małej  konstytucji 
—  opracowanie  nowej  ordynacji  wyborczej 
—  przyjęcie  programu  przezwyciężenia  recesji  z  uwzględnieniem 
ochrony  socjanej  grup  najsłabszych  ekonomicznie.  (...) 

W dniu dzisiejszym  powinniśmy  się również  wypowiedzieć  co do 
polityki  w  zakresie  regionalizacji  kraju,  o  przynależności  do 
Śląska  czy  Małopolski  winni się wypowiedzieć  mieszkańcy  miasta 
w  referendum. 

Nierzadko  spotyka  się  glosy,  że  sprawa  jest  już  przesądzona 
przez  kościół  katolicki  w  wyniku  powołania  Diecezji  Bieł
skoŻywieckiej.  (...) 

Naszą  aktywnością  musimy  przełamać  milczenie  w  prasie 
lokalnej  i wojewódzkiej  o  PSL. 

Życzę  wszystkim  koleżankom  i kolegom  aby  w swej  działalno
ści  społecznej  i politycznej  prowadzonej  bezinteresowne  zaznali 
wiele  satysfakcji  a  nie  tylko  upokorzeń". 

Dyskusja 
Zasyganlizujemy  jedynie  problemy  poruszane  w  dyskusji. 

Zebrani  stwierdzali,  że: 
—  Dzięki  Bogu  nie  daliśmy  się  zadeptać,  mimo  zakłamania 
w  prasie  i TV. 
—  Jest  ważne,  że  mamy  wiceburmistrza. 

Dlaczego  PSL  wchodzi  w  koalicję  z  kompletnie  nieudolnie 
rządzącymi  Polską? Jedynie  KPN  zachował  trzeźwość.  Sojusze 
z  obecną  władzą  mogą  jedynie  skompromitować  PSL. 

Zły  był  pomysł  konserwowania  drzew  na  ul  Cieszyńskiej. 
Taniej  byłoby  ściąć  stare  i  posadzić  nowe. 

Bezrobotnych  z Ustronia  należy  wykorzystać  do  sprzątania 
ulic. 

W  lasach  jest  stanowczo  za  dużo  grubej  zwierzyny,  która 
niszczy  również  zasiewy  na  polach. 

Wybór  prezesa 
Zgłoszono  jedną  kandydaturę,  pełniącego  do  tej  pory  tę 

funkcję,  Jana  Kubienia.  Zgodnie  ze  statutem  PSL  prezesa 
wyłania  się  w  wyborach  tajnych.  W  związku  z  tym  Jan  Lazar 
zauważył,  że  tajne  głosowanie  przy  jednej  kandydaturze  jest 
niepoważne.  Wyłonienie  drugiego  kandydata  nie  było  jednak 
łatwe  —  odmówiły  kolejno  dwie  osoby. 

Niech  się  ktoś  zgodzi,  choć  z  góry  wiadomo,  że  przegra 
—  padła  propozycja  z  sali. 
W końcu wziął na siebie ten obowiązek Jan Cieślar, stwierdzając 
jednocześnie,  że  wyraża  zgodę  tylko  dlatego,  by  wybory  były 
demokratyczne,  „ale  takiego  prezesa  jak  mamy,  to  tylko 
pozazdrościć". 

W  wyniku  tajnego  głosowania  prezesem  PSL  w  Ustroniu 
został  wybrany  Jan  Kubień,  który  otrzymał  34 głosy,  na  Jana 
Cieślara  głosowały  4  osoby. 

Dalsze  wybory 
Jednogłośnie  wybrano  Zarząd  w składzie:  Jan  Cieślar —  wi

ceprezes, Jan  Drózd  — wiceprezes,  Barbara  Jońca —  sekretarz, 
Walentyna  Mstowska — skarbnik, Stanisław  Duda,  Franciszek 
Bukowczan,  Jan  Lazar,  Benedykt  Kubok. 

Komisję  rewizyjną  wybrano  natomiast  przy  jednym  głosie 
wstrzymującym  się.  W  jej  skład  weszli:  Anna  Kubień,  Erwin 
Herzyk,  Rudolf  Gajdacz. 

Delegatami  na  zjazd  wojewódzki  zostali  Jan  Drózd  i  Jan 
Lazar. 

Zjazd  postanowił,  że: 
należy  dążyć do  przyłączenia  Ustronia  do  Regionu  Górno

śląskiego, 
należy  dążyć  do  zmiany  ustawy  o  bezrobociu,  tak  by 

bezrobotnych  wykorzystać  do  prac  porządkowych. 
zaprojektowany  przez  Karola  Kubalę  sztandar  PSL  zo

stanie  rozwinięty  na  Dożynkach.  \ 

Zakończenie 
Wszystkim  zebranym,  za  udział  w  zjeździe  podziękował 

prezes Jan  Kubień, zwracając jednocześnie  uwagę na  to, że cały 
czas  trwa  walka  o  właściwe  oblicze  Stronnictwa  w  mieście 
i  województwie.  Prosił  również  członków  PSL  zasiadających 
w Radzie  Miejskiej o oddziaływaniu  na władze,  „aby poczuć, że 
funkcjonujemy w  tym  mieście". 

Wojsław  Suchta 
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U STR O IMPO LAIMA ,  UL.  ŚWIERKOW A  1 
i zaprasza  do 

PAWILON U  GOSPODARCZEG O 
Podajemy  smaczne: 

ZAKŁAD  SZKLARSKI 
ROLNICZE J  SPÓŁDZIELN I 

PRODUKCYJNE J 
„JELENICA " 

USTROŃ  UL . 3 MAJ A 44  TEL .  3290 
w y k o n u j e : 
—  szklarstwo  budowlane  i  meblowe  oraz 

roboty  szlifierskie 
—  szyby  zdobione  do  drzwi  wejściowych 
—  odpady  szkła  na  okna  inspektowe 
—  paski  dylatacyjne 

Zakład  czynny 
od  poniedziałku  do  piątku 

od  godz.  7.00  do  15.00 

NADZIEJ E  GASNĄ 
W  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  prowadzone 

są  treningi  kyokushinkay,  natomiast  w sali sportowej przy  ulicy 
Daszyńskiego odbywają  się treningi judo.  Miesiąc temu  pojawi
ły  się  plakaty  zapraszające  chętnych  do  uprawiania  kolejnych 
dwóch  dyscyplin  tego  typu.  Zanteresowanych  było  wielu. 
Spotkanie  jednak  nie  odbyło  się,  gdyż  po  prostu  nie  przyszedł 
t rener.  Mówi  się  t rudno.  Może  jeszcze  przyjdzie.  Al e  jak  d ługo 
mamy  czekać?  Zresztą,  nie  tylko  na  niego. 

Młodzież  z  konieczności  próbuje  w  inny  sposób  wykorzy
stywać  wolny  czas.  Niektórzy  zamykają  się w swoich  pokojach 
i czekają  nie wiadomo  na  co.  Inni  w zorganizowanych  grupach 
przesiadują  całe  popołudnia  i wieczory  w kawiarniach,  a  kiedy 
nie mają  pieniędzy, okrążają parokrotnie  miasto — tak  bez celu. 
Nie wiem  czy jest  to normalne,  ale na  pewno prawdziwe.  Wiem, 
że  zimą  można  jeździć  na  nartach,  a  latem  korzystać  z  kortów 
tenisowych,  basenu,  czy  stawu  kajakowego.  Bardzo  dobrze  się 
dzieje,  że  ci  którzy  chcą  uprawiać  sport  mogą  to  robić. 
W  ograniczony  sposób,  ale  zawsze.  Nie  wszystkim  to  jednak 
wystarcza.  Może  się  przecież  tak  zdarzyć,  że  parę  osób  zechce 
założyć zespól  taneczny, muzyczny, a nawet  teatralny.  Pozostaje 
pytanie:  Gdzie  to  robić?  Gdzie  się  spotykać? 

Dawniej  w  świetlicy  SM  „Zacisze"  był  prowadzony  kurs 
tańca.  Jeszcze  wcześniej,  nie  tylko  młodzi  ludzie  prezentowali 
swe  aktorskie  talenty  w  Prażakówce.  Mogli  występować  na 
prawdziwej scenie.  Próby,  przygotowania  do  występów  i wspa
niała  atmosfera  są  już  tylko  przeszłością.  Dzisiaj  nie  ma 
pieniędzy na  remont  sali widowiskowej.  Pozostają  wspomnienia 
i  nic  nie  dające  utyskiwania.  Nadzieje  gasną.  Pomysłów  jest 
wiele, a  może jeszcze więcej,  lecz klucz otwierający  tą  salę,  tylko 
jeden.  Po  rezygnacji  miasta  z przejęcia  Prażakówki  znajduje się 
on  nadal  w  rękach  Zakładów  Kuźniczych.  Czy  będą  one 
zanteresowane  w skorzystaniu  z tego klucza. Czy może  otworzą 
nim  zupełnie  inne  drzwi,  prowadzące  na  przykład  do  hurtowni 
czy  salonu  samochodowego. 

Niektórzy chcą,  by młodzi  ludzie po opuszczeniu  szkół  umieli 
tylko pisać  i rachować, a potem  spokojnie czekali  na  emeryturę. 
Emerytura  dobra  rzecz,  ale  nie  może  przesłaniać  całego  życia, 
szczególnie  gdy  ma  się  siedemnaście  lat.  Wszyscy  chcą,  by 
Ustroń  tętnił  życiem,  cieszył  przyjezdnych  gości,  zapominając 
chyba  o  młodych  mieszkańcach. 

Iza  Gaś 

Poziomo:  1)  trafia  na  kamień  4)  barszcz,  żurek  6)  uszczelnia 
okna  8) wokół  obrazu  9) miasto  we Francji  10) miasto  w  USA 
11)  interes  na  palmie  12)  grubszy  karton  13)zasłony  okienne 
14) część  uprzęży  15) dodatek  do  TV  16)  sądowy  atrybut  18) 
lwica z buszu  19) kraj Busha 20) w parze z kobylą  21)  uroczysty 
pokaz 

Pionowo:  1)  kościelna  taca  2)  kwiat  polny  i  łąkowy  3)  mała 
czekolada  4)  dzielnica  uzdrowiskowa  5)  rozkaz  dla  psa  6) 
przegradza  rzekę  7)  1000  kg  11)  przysmak  dzięcioła  13)  ros. 
imię  męsie  17)  ma  kota? 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 

z  pól  oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Na  rozwiązania 

czekamy  do  25  V.  Nagrodę  funduje sklep  „BOBO" 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   8 
ŻYCZYMY  SUPER  DYNGUSA 

Nagrodę  otrzymuje  Joanna  Mi ś  z  Ustronia,  ul.  3  Maja  49. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

Krzyżówk a  nr  10  ze  sponsore m 
100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 
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