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Na  półmetk u 
Na  czym  polega  pełnienie  funkcj i  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej ? Jak  to wygląda  w porównaiu z  pana  poprzednikami? 

Wydaje  mi  się,  że  dawniej  przewodniczący  Rady  miał  większe 
kompetencje  aniżeli  obecnie.  W  zasadzie  główną  rolą  przewod
niczącego  Rady  jest  prowadzenie  obrad  sesji,  a  pomiędzy 
sesjami,  koordynowanie  prac  Rady.  Ważnym  uprawnieniem, 
które  przysługuje  przewodniczącemu  Rady  jest  podpisywanie 
angażu  burmistrzowi  i jego  zastępcy. 

Często  słyszy  się  zarzuty  pod  adresem  Rady,  że  nic  się  nie 
zmieniło,  że jest  tak  samo  jak  za  komuny.  Co  pan o  tym  sądzi? 

Zależy  z jakiej  pozycji  się na  to  patrzy.  Jeżeli  z pozycji  zwykłego 
człowieka,  który  chodzi  po  nierównych  chodnikach,  jeździ  po 
wyboistych  drogach,  żyje w mieście,  które jest mniej  lub  bardziej 
czyste,  to  faktycznie,  można  mieć  takie  wrażenie.  Zmiany 
organizacyjne,  porządkowanie  życia  publ icznego  w  mieście 
przez  RM  nie  są  przez  większość  dostrzegane. 

Czy  pana  zdaniem  samorząd  ma  wystarczającą  samodzielność? 
Na  pewno  ma  większe  uprawienia  aniżeli  dawniej,  ale  również, 
w  pewnych  dziedzinach,  ma  większe  ograniczenia.  Wyda je  mi 
się, że Sejm  nie ufa  samorządom,  na  przykład  decydując za  nas, 
il e  ma  wynosić  podatek  od  psa.  To  jest  śmieszne.  Sprawę  tę 
poruszał  kiedyś  radny  Czapla.  Część  kompetencji  Urzędów 
rejonowych  staramy  się  przejmować.  Jest  tak  na  przykład 
z  nadzorem  budowlanym.  Sami  chcemy  decydować  o  tym  co 
i  gdzie  wybudować. 

Uczestniczę  prawie  we  wszystkich  sesjach  i  nie  potrafi ę  nawet 
przewidzieć  wyników  niektórych  głosowań.  Wydaj e  mi  się,  że 
w przybliżeniu  wynik  powinno  dać się  przewidzieć.  Gdyby  radni 
tworzyl i  kluby ,  wcześniej   uzgadniali  stanowiska,  Rada  byłaby 
na  pewno  bardziej   czytelna  dla  mieszkańców.  Jest  to  moim 
zdaniem  bardzo  poważny  minus  tej   Rady. 

W  większości  przypadków  można  przewidzieć  wynik  głosowa
nia.  Przedłożone  na  sesjach  uchwały  rozpatrywane  są  wcześniej 
przez  komisje  i  konwent.  Nieraz  gremia  te  odrzucają  projekty 
uchwał  z powodu  nieodpowiedniego  przygotowania  przez  pra
cowników  Urzędu  Miejskiego.  Jeżeli  chodzi  o  wynik  głosowa
nia,  to  faktycznie,  nie  można  dopat rywać  się  jakichś  reguł. 
Często  jest  tak,  że  radni  na  komisjach  mają  określone  zdanie, 
a  na  sesjach  głosują  inaczej.  Gdyby  istniały  kluby,  sprawa 
byłaby  prostsza,  bo  obowiązywałaby  dyscyplina  k lubowa,  co 
ułatwiłoby  pracę  Rady.  Dziwi  mnie,  że  największa  organizacja 
polityczna  w  Ustroniu  —  PSL,  nie  pokusił  się  o  to,  by  założyć 
k lub  radnych.  Poza  tym  PSL  ma jąc duże  doświadczenie  polity
czne,  za  mało  stara  się je  wykorzystywać  w  praktyce.  Np.  radni 
PSL  znali  p rogram  społecznogospodarczy,  ale  ich  part ia  nie 
przedstawiła  p rogramu  al ternatywnego,  mimo, że po  pierwszym 
czytaniu  przedstawiony  przez  burmistrza  program  został  ode
słany  do  poprawienia. 

Czy  nie  uważa  pan,  że  brak  aktywności  politycznej   utrudni a 
kontak t  radnych  z  mieszkańcami?  Ludzie  chętniej   uczestni
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Gdybym  rządził 
miastem 
Po pierwsze zlikwidowałbym  wszystkie  wysypiska śmieci i przero
bił  te odpady na pożyteczne  rzeczy. 
Po drugie zamknąłbym  fabrykę  przy  ul. Daszyńskiego  ponieważ 
zanieczyszcza  środowisko  naturalne. 
Po  trzecie za  wyrzucenie papierka  kazałbym  zapłacić  mandat. 
Po  czwarte  zabroniłbym  sprowadzać  do  Ustronia  papierosy 
między  innymi  ,,Golden  American",  ,.Carmen",  ,,Marlboro", 
,,Peer"  itp. 
Po piąte zabroniłbym wyrzucania śmieci do lasu, z daleka od Rady 
Miejskiej. 
Po szóste  kazałbym  uporządkować  uczniom  szkoły. 
Po siódme zabroniłbym  zagranicznym  biznesmenom sprowadzać 
i  latać  w Ustroniu  helikopterami. 
Po ósme ulepszyłbym  baseny i zbudował wspaniałą oczyszczalnię 
ścieków na  Wiśle. 
Po dziewiąte gdybym mial pieniądze dałbym je na walkę z  ,,Aids". 
Po dziesiąte  wzbogaciłbym  ubogich. 

Błażej,  lat  10 

Na  rynku  zawiesiłabym  baloniki  aby  miasto  wyglądało  ładnie. 
Zbudowałabym  domy  całe z  cukierków.  Te  wszystkie  cukierki 
byłyby produkowane  w fabryce,  którą  też bym założyła  w Ustro
niu.  Budowali  by  te  domy  specjalni  robotnicycukiernicy,  a  te 
domy byłyby  w kształcie piramid  takie jakie  są w Egipcie. Drogi 
w Ustroniu wyłożyłabym  niebieskim  asfaltem,  a na  tym asfalcie 
byłyby  czerwone kamyczki.  Wal nad  Wisłą wysypałabym  różno
kolorowym  żwirem.  Byłby piękny  Ustroń gdybym  ja  rządziła! 

Agnieszka  —  lat  10 
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czyliby  w życiu  miasta  kontaktują c  się  z  tymi  radnymi,  którzy  mają 
podobne  do  nich  poglądy  polityczne. 
Poza  czterema  radnymi  PSL  chyba  nikt  inny  nie  należy  do  jakiejś 
partii  politycznej.  Wiem  jednak,  że  poglądy  polityczne  radnych  są 
zróżnicowane.  Są  sympatycy  Porozumienia  Centrum,  Unii  Demo
kratycnej,  innych  ugrupowań  także,  ale nie ma  klarownego  obrazu 
politycznego  Rady. Trzeba  pamiętać,  że ugrupowania  polityczne są 
zawsze  napędem,  motorem  rozwoju  w  każdym  demokratycznym 
państwie. 

Ponad rok temu w wywiadzie dla Gazety  Ustrońskiej  powiedział pan 
„Dostrzegam  jakąś  ogólną  niemożność,  opieszałość  w  załatwianiu 
spraw."  Uwaga  ta odnosiła się do Urzędu Miasta. Czy przez ten rok 
pana  opinia  na  ten  temat  się  zmieniła? 

Raczej nie.  Często  są  to  sprawy  drobne,  nawet  śmieszne  o  których 
mieszkańcy,  radni  ileś  razy  mówili.  Mimo  to  pewnych  rzeczy  nie 
dało  się  zmienić.  Wynika  to  z  opieszałości  urzędników,  z  ogólnej 
niemożności,  niechęci,  braku  zaangażowania.  Przykłady  są  znane, 
jak  choćby chodnik  koło ABC, przy Delikatesach,  krzywe znaki  itd. 

Może  raz jeszcze wrócę do wspomnianego już wywiadu.  Powiedział 
pan  tam  również:  „Działani a  powinny  być  takie  by  pod  koniec 
kadencji  było również widać uzdrowiskowy  charakter  miasta."  Czy 
jest  to  możliwe? 

To  jest  możliwe,  ale  na  to  muszą  się  złożyć  dwa  elementy.  Po 
pierwsze  —  pieniądze,  a  po  drugie  —  wszelkie  działania  eks
ponujące uzdrowiskowy  charakter  miasta.  Często  wymaga  to  tylko 
odpowiedniego  postępowania.  Na  przykład  ulica  Sanatoryjna  na 
znacznym  odcinku  nie  ma  chodników.  Miasto  w  zbyt  małym 
stopniu  dostrzega  w  swoich  planach  i wizjach  dzielnicę  uzdrowis
kowowczasową  jaką  jest  Zawodzie.  Najjaskrawiej  to  wyszło 
w  planie  społecznogospodarczym,  w  którego  pierwszej  wersji 
0  Zawodziu  i  Jaszowcu  w  ogóle  nie  było  mowy.  A  przecież  tam 
koncentruje się życie wczasowe Ustronia  i tam  napływają  pieniądze. 
Poza  tym  sprawa  plansz  reklamowych. Jest generalny bałagan  w ich 
usytuowaniu.  Nikt  nad  tym  chyba  nie  panuje.  Brak  natomiast 
reklam  wskazujących  na  uzdrowiskowy  charakter  miasta. 

Na  zebraniach  osiedlowych  mieszkańcy  często  pytali  dlaczego 
Zawodzie  ma  być  oazą  spokoju  i  czystego  powietrza  kosztem 
mieszkańców.  Nie  panuje więc  powszechne  przekonanie  o  koniecz
ności inwestowania w Zawodzie i Jaszowiec. Czy nie obawia się pan, 
że kierowanie pieniędzy w te dzielnice nie spodoba się mieszkańcom? 

Im  więcej  pieniędzy  wpłynie  do  Zawodzia  tym  lepiej  dla  całego 
miasta.  Dobrze  byłoby  wraz  z  projektantami  Zawodzia  spojrzeć 
inaczej  na  zagospodarowanie  tej  dzielnicy,  biorąc  pod  uwagę 
możliwości  gospodarcze.  Obowiązujący plan  szczegółowy  powinno 
się  zmienić  i  dopuścić  część  usług  właśnie  na  Zawodziu,  a  tam 
przecież  jest  dużo  miejsca.  Wtedy  odciąży  się  centrum  Ustronia, 
kuracjusze  zostaną  na  górze  mając  tam  wszystko,  czego  szukają 
teraz  na  dole.  Uważam,  że  planowane  w  centrum  miasta  zagęsz
czenie  handlu  i  usług  nie  powinno  mieć  miejsca.  W  większości 
zdrojów  dzielnice  uzdrowiskowe  są  magnesem  przyciągającym 
przyjezdnych  i mieszkańców  ze względu  na  swój szczególny  charak
ter  —  bogactwo  zieleni,  ścieżki  spacerowe,  dom  zdrojowy  i  inne 
atrakcje.  Naszym  nieszczęściem  jest  to,  że do  tej pory  nie  udało  się 
ściągnąć  inwestorów  zainteresowanych  budową  domu  zdrojo
wego  czy  przebudową  części  basenowej  Zakładu  Przyrodo
leczniczego.  Osiągnięciem  władz  samorządowych  byłoby  prze
konanie  ludzi  z  pieniędzmi  o  celowości  inwestowania  w  Za
wodzie. 

Jakie  są  plusy  a jaki e  minusy  bycia  radnym? 
Więcej  jest  napewno  minusów  niż  plusów.  Plus  dostrzegam  tylko 
jeden,  mianowicie  ten,  że  będąc  radnym  ma  się  całościowe  spoj
rzenie  na  sprawy  miasta.  Ważne jest  czy  się  to  całościowe  widzenie 
wykorzystuje.  Uważam,  że jest  to atut,  który  mógłby  być  pomocny 
w  działalności  politycznej  radnych. 

A  minusy?  Czy  spotkał  się  pan  z  wrogością  mieszkańców? 
Nie.  Głównym  minusem  jest  brak  czasu  dla  swoich  bliskich 
1 konieczność  rezygnacji  z  zainteresowań  osobistych. 

A jak  pan  ocenia  kontaktyradnych  z  mieszkańcami? 
Radni  mają  kontakt  ze swoimi wyborcami.  Trzeba  pamiętać  o  tym, 
że  każdy  z  nich  został  wybrany  z  okręgu  jednomandantowego, 
w  którym  zamieszkuje.  Spotyka  się  więc  w  sposób  naturalny 
z  sąsiadami  i jeżeli  są  jakieś  problemy,  to  na  pewno  łatwo  można 

radnego  odnaleźć.  Wprowadziliśmy  również  do  obrad  sesji  punkt 
„zapytania  mieszkańców". 

Jednak  mieszkańcy  niezbyt  chętnie  przychodzą  na  sesje. 
Sam  w  kontaktach  z  mieszkańcami  proszę  aby  korzystali  z  tej 
możliwości  wypowiadania  się  na  forum  Rady.  Przedstawienie 
jakiegoś  problemu  na  sesji,  staje  się  sprawą  publiczną,  protokoło
waną,  której  nie  można  wetknąć  do  najniższej  szuflady. 

Zarząd  miasta  uzyskał  absolutorium  tylk o  jednym  głosem.  Czy 
mógłby  pan  to  skomentować? 

Mówi ! już  o  tym  w poprzednim  numerze  GU  radny  W.  Chmielew
ski.  Mogę  jedynie  dodać,  że  to  głosowanie  skończyło  się  dla 
Zarządu  szczęśliwie.  Po  tej sesji jeden  z  radnych  powiedział  mi,  że 
przez przeoczenie  napisał  „Tak"  zamiast  „Nie" .  Gdyby  nie  pomył
ka  tego  radnego  to  Zarząd  nie  uzyskałby  absolutorium. 

Jakie  byłyby  konsekwencje  nieuzyskania  absolutorium? 
Prawdopodobnie  Zarząd  podałby  się  do  dymisji  i  następnym 
krokiem  byłoby postawienie wniosku o odwołanie zarządu. W przy
padku  odwołania  sytuacja  wyglądałaby  tak:  nie  mielibyśmy 
zarządu,  nie  mielibyśmy  i  jego  zastępcy.  Z  wyborem  radnych 
do  Zarządu  nie  byłoby  zapewne  problemu.  Gdyby  odwołano 
burmistrza  należałoby  znaleźć  odpowiedniego  kandydata  na  to 
stanowisko. 

Chyba  chętnych  by  nie  brakowało? 
Myślę, że chętni  by się znaleźli.  Wiele rad  i gmin  przechodziło  różne 
kryzysy  i zawsze  znajdowano jakieś  wyjście.  Wydaje  się jednak,  że 
wymieniać  na  półmetku  burmistrza  nie  byłoby  najlepszym  roz
wiązaniem.  Poza  tym  nie wiem czy taka  zmiana  wyszłaby  miastu  na 
dobre.  Może  więc  dobrze  się  stało  że  ten  radny  się  pomylił. 

Jak  podsumowałby  pan  bilans  Rady  na  półmetku.  Jakie  były 
największe  niepowodzenia  tej   Rady? 

Trudno  mówić o niepowodzeniach  całej Rady.  Efekt zależy w dużej 
mierze  od  budżetu.  Gdybyśmy  mieli  wystarczająco dużo  pieniędzy 
na  wszelkie  budowy,  inwestycje,  na  pewno  by  nas  chwalono. 

A jaki e  sukcesy? 
Nie  widzę  jakichś  szczególnych  sukcesów. 

Wysypisko  też  nie  było  sukcesem? 
To  była  konieczność,  a  nie  sukces.  Byliśmy  przyparci  do  muru. 
Jeżeli chcemy mówić o osiągnięciach  to wspomnieć należy o  umowie 
partnerskiej  z  NeukirchenVluyn.  Pewnym  osiągnięciem  jest  rów
nież ustawienie kolorowych  kontenerów  na surowce wtórne.  Ludzie 
przyzwyczajają  się  do  segregacji  odpadów.  Inne  miasta  nam  tego 
zazdroszczą.  Nie  jest  to  zasługa  tylko  Rady,  ale  złożył  się  na  to 
wysiłek  wielu  osób.  W  ten  sposób  została  zrealizowana  propozycja 
polskiego  Klubu  Ekologicznego  sprzed  kilku  lat. 

Czy  Ustroń  jest  pana  zdaniem  miastem  czystym? 
Generalnie  biorąc  jest  czyściej,  niż  w  ubiegłych  latach.  Widziałem 
miasteczka  brudniejsze,  ale  również  czystsze.  Powinniśmy  wzoro
wać się na  tych  drugich.  Ogólnie czystość  miasta  oceniam  na  trójkę 
z  plusem. 

Jakie  zadania  stoją  przed  obecną  Radą  na najbliższe dwa  lata?  Co 
można  zagwarantować,  że  zostaie  zrobione? 

Zagwarantować  można  tylko  to  co  jest  zapisane  w  uchwale 
budżetowej  na  ten  rok.  W  przyszłym  roku  nie  spodziewajmy  się 
jakichś  rewelacji. Dobrze będzie jeżeli znowu  uda się zrobić  kawałek 
drogi,  kawałek  kolektora  i  nie  trzeba  będzie  wyłączać  świateł. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Wiosna  w  pełni 
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11  maja  w  Urzędzie  Miejskim  odbyło  sę  zebranie  założycielskie 
Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych. 44 członków założycieli  przy
jęło  statut  Towarzystwa  i  wybrało  Zarząd  w  składzie:  Stanisław 
Niemczyk,  Bogusław  Binek,  Janina  Małecka,  Krystyna  Matuszek, 
Tadeusz Zborowski. Celem Towarzystwa jest dalsze pogłębianie  współ
pracy  z zaprzyjaźnionymi  z  Ustroniem  miastami. 

<t?   tr 
13 czerwca o godz.  16.00 odbędzie się uroczystość poświęcenia  nowo 

wybudowanego  domu  parafianego  w  Bładnicach  Parafii  Ewangelic
koAugsburskiej  w Ustroniu.  Poświęcenia  dokona  PW  Ks.  Bp.  Paweł 
Anweiler.  Natomiast  14 czerwca  o  godz.  8.30  odbędzie  się  uroczyste 
nabożeństwo  połączone  z jubileuszowym  koncertem  chóru  ewangelic
kiego  z  Bładnic. 

rt   tr 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

16 maja  1992  r. 
Irena  Zwierniak ,  Ustroń  i Bogusław  Łatanik .  Kozakowice  Górne 
Lucyna  Hanzel,  Ustroń  i Arkadiusz  Kotowicz,  Gubin 

•  ir 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów 

Zuzanna  Zmełty,  lat  94,  ul.  Różana  28 
Greta  Schwarz,  lat  80,  ul.  Srebrna  15 
Katarzyna  Rabin,  lat  80,  ul.  Wiejska  70 
Aniela  Dyrbusz,  lat  85,  oś.  Manhatan  7/36 
Józef  Mitręga,  lat  85,  ul.  Harbutowicka  57 
Jan  Bujok,  lat  85,  ul.  Konopnickiej  26/5 
Franciszek  Banaś,  lat  80,  oś.  Cieszyńskie  2/9 
Helena  Kostka,  lat  80,  ul.  Brody  26 
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Na  listę  fundatorów  sztandaru  AK  wpisali  się  kolejni  ofiarodawcy: 
Zarząd  Miasta  Ustronia,  Kazimierz  Wilk . 
W GU  10(53)92 błędnie wydrukowano  nazwisko jednego z ofiarodaw
ców,  winno  być:  Franciszek  Zaborski  za  powyższe  redakcja  prze
prasza.  Konto:  Bank  Śląski  o/Ustroń  nr   31062093419132 

Ci,  którzy  od  nas odeszli: 

Ludwik  Podżorny,  lat  75,  ul.  Brody  43 
Władysław  Stefankiewicz,  lat  54,  ul.  Traugutta  29 
Wanda  Popek,  lat  65,  ul.  Brody  88 
Jan  Żwak,  lat  87,  ul.  Harbutowicka  51 
Michał  Kłósko,  lat  52,  ul.  Krzywaniec  60 

ską, którą  najdalej rzucił  Tadeusz 
Szturc. Jan Scibek (bieg),  Mariusz 
Zawada  (skok),  Sebastian  Klaj
bert (rzut piłką  lek.) i Janusz Poto
czek  (rzut  piłką  palant.)  okazali 
się najlepszymi w grupie chłopców 
starszych. 

Wszyscy  startujący  otrzymali 
słodycze,  pomarańcze,  dyplomy 
oraz  upominki  rzeczowe.  Ufun
dowali je: schronisko  „Równica", 
Michał  Bożek,  bar  „Gronik", 
spółka  „LIV" ,  Eugeniusz  Pilch, 
kiosk  „Zapiekanka",  Łucja  Ba
rzanek,  Oddział  „Ruch"  w  Cie
szynie,  kioski  „Ruchu"  przy  ul. 
Cieszyńskiej,  3 Maja. 

Podziękowanie 
Urząd Miejski w Ustroniu dziękuje panu Januszowi Szmidtowi 
—  kierownikowi  DW  ,,ADRIA"  za  sfinansowanie  i  zor
ganizowaie sprzątania  części potoku  Gościradowiec. 

12  maja  odbyła  się  w  Szkole 
Podstawowej w  UstroniuPolanie 
olimpiada  klas  specjalnych. 
W  konkurencjach  lekkoatletycz
nych  udział  wzięło  25 dzieci.  Ry
walizowano  w  biegu  na  60  m, 
skoku w dal z miejsca, rzucie piłką 
lekarską  i  palantową.  W  grupie 
dziewcząt  młodszych  wszystkie 
konkurencje  wygrała  Katarzyna 
Mojeścik,  a  w  grupie  dziewcząt 
starszych  Adrianna  Zyguła. 
Wśród  chłopców  młodszych  trzy 

konkurencje  wygrał  Mieczysław 
Śliwka,  poza  rzutem  piłką  lekar

9.05.92  r. 
Skradziono samochód Audi  KTK 
0510  z  parkingu  niestrzeżonego 
przy  ul.  Wczasowej. 

9.05.92  r. 
Na  ul.  3  Maja  kierujący  Skodą 
Favorit  CZB  3830  nie  zachował 
należytej  ostrożności  i  uderzył 
w  barierkę. 

11.05.92  r. 
Na  ul. 3 Maja  kierująca  Zaporoż
cem BBA  1186 uderzyła w drzewo. 

12.05.92  r. 
Zatrzymano  nietrzeźwego  kiero
wcę  na  parkingu  koło  Motelu 
w  Polanie.  Wcześniej  kierujący 
Nissanem ominął blokadę policyj
ną  w  Wiśle.  Stwierdzono  0,58 
prom,  alkoholu. 

13.05.92  r. 
Interwencja  w  RSP  „Jelenica" 
w sprawie bałaganu wokół ubojni. 
Po interwencji zaprowadzono  po
rządek. 

14.05.92  r. 
Kontrolowano  prawidłowość 
ustawienia  znaków  drogowych 
wzdłuż wałów ochronnych  Wisły. 

16.05.92  r. 
Włamanie do Fiata  126 BLL 0921 
na  parkingu  niestrzeżonym  przy 
DW  „Sokół".  Skradziono  fotel, 
apteczkę,  koło  zapasowe,  kom
plet  kluczy.  Straty  ok.  5 min  zł. 

17.05.92  r. 
O godz. 3.20 zatrzymano  nietrzeź
wego  kierującego  Fiatem  126p 
BBB  8866.  Stwierdzono  1,34 
prom.  alkoholu. 

17.05.92  r. 
O  godz.  3.30  zatrzymao  nietrzeź
wego  kierującego  Fiatem  126p 
BBM  5437.  Stwierdzono  1,97 
prom.  alkoholu. 

18/19.05.92  r. 
Włamanie  do  sklepu  prywatnego 
przy  ul.  9  Listopada.  Skradziono 
kurtki  skórzane,  spodnie,  płasz
cze,  swetry,  koszule  na  łączną 
kwotę  52 min  złotych. 

18.05.92  r. 
Mieszkaniec Wrocławia,  czasowo 
przebywający w Ustroniu,  wyrzu
cił  swoje  śmieci  na  targowisku 
obok  kontenerów.  W  śmieciach 
znaleziono dokładny adres bruda
sa.  Sprawa  w  toku. 

20.05.92  r. 
Karano  za sprzedaż  alkoholu  bez 
zezwolenia  w sklepach  i  lokalach 
gastronomicznych. 

Komisariat  Policji  w Ustroniu 
jest  zainteresowany  kupnem  psa 

owczarka  niemieckiego 
(wiek  ok.  12  miesięcy) 

Odpowiednia  prezencja  i  agresja 
Wiadomość:  telefon  2413,  997  Ustroń 

Nie  trudno  było  domyślić  się  autora  anonimowego  tekstu  zamiesz
czonego  w ostatnim  numerze  Gazety  pt.  „Witaj majowa  jutrzenko...", 
w którym zarzuca, że mała  frekwencja na  spektaklu  wynikała  z pomył
kowego  podania  godziny  rozpoczęcia  uroczystości,  a  więc  złej  pracy 
Wydziału  Kultury  UM. 

Wyjaśniam, że zmiana godziny nastąpiła na prośbę Kierownika  Kina 
już po złożeniu Gazety do druku.  Kino za niewyświetlenie  filmu o godz. 
17.00 w tymże dniu  zapłaciłoby  Agencji  Wynajmu  karę w wys.  1,6 min 
zł.  Trzeba  podkreślić,  że  Ajent  Kina  salę  udostępnił  bezpłatnie,  stąd 
trudno  było  nie  przychylić  się  do  tej  prośby.  Wydrukowanie  w  prasie 
programu  obchodów  Święta  Konstytucji  3  Maja  nie  korelowało  z  tą 
zmianą,  wobec  tego  rozwieszono  w mieście  afisze, a  ponadto  wysłano 
zaproszenia  do  wszystkich  ustrońskich  Szkół  i  organizacji,  gdzie 
figurowała  właściwa godzina. Mała  frekwencja tj. ok. 70 osób, a nie jak 
pisze  anonimowy  autor  „prawie  pusta  sala"  to  problem  bolesny 
i poważny dzisiejszego społeczeństwa,  które bez przymusu  nie nauczyło 
się jeszcze  uczestnictwa  w obchodach  Świąt  Państwowych. 

Na  poczyniony  zarzut  pomyłki  w  zaproszeniu,  dwukrotnie  prze
proszono  — widocznie  za  mało!  Ubolewać  należy,  że autor  tekstu  tak 
mało  uwagi  poświęcił  wielkim  walorom  artystycznym  i  patriotycznym 
spektaklu  w wykonaniu  uczniów  Szkoły  Nr  3 z Polany.  Dziwi  również 
fakt,  że  autorowi  zabrakło  odwagi  podpisać  się  pod  swoim  tekstem. 
Powszechny  jest  zwyczaj  nie  reagowania  na  anonimy,  w  tej  sprawie 

uczyniono  wyjątek.  Elżbieta  KożdońBuchta 

Od  redakcji:  Autorem  tego  artykuły  jest  Wojsław  Suchta.  Za  brak 
podpisu  wszystkich  czytelników  przepraszamy. 
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Sesj a  o  turystc e 
Kolejną  sesję RM,  która  odbyła  się 22 maja, zdominowały  problemy 

rozwoju turystyki w naszym mieście. Przed  tym, jednak  tradycyjnie już, 
mieszkańcy kierowali  swe pytania do władz miasta. Pan Ciupek  zapytał 
m.in.  o  oczyszczanie  miasta  —  firma,  która  pojawiła  się  na  ulicach 
2 maja nie czyściła  lecz zanieczyszczała.  Nad  ulicami  unosiła  się  smuga 
kurzu. Odpowiadając burmistrz stwierdził, że ulice czyści  firma  STAN
BUD  z Jastrzębia,  która  jest  wielokrotnie  tańsza  i  szybsza  od  innych 
przedsiębiorstw. Ta odpowiedź nie zadowoliła  mieszkańca chcącego się 
dowiedzieć  kto  wyczyści  mu  zakurzone  okna. 

Pan  Małysz  poruszył  problemy  dróg  dojazdowych,  telefonizacji 
i  nieporządków,  panujących  na  przystanku  w  Dobce.  Wszystko  to 
powoduje  niezadowolenie  mieszkańców  Polany  i  Dobki.  Burmistrz 
zaznaczył, że niekiedy dróg nie buduje się dlatego gdyż leżą  na  terenach 
prywatnych.  Telefonizacja  poszczególnych  dzielnic  Ustronia  nastąpi 
dopiero  po  uruchomieniu  centrali.  Oczyszczanie  koszy  na  przystanku 
w  Dobce  jest  kłopotliwe  ze  względu  na  koszty  transportu.  Roz
wiązaniem  byłoby  przyjęcie  zlecenia,  przez  któregoś  z  mieszkających 
tam  gazdów. 

Rozpoczynając  debatę  nad  ustrońską  turystyką,  burmistrz  przed
stawił  informacje  o  przygotowaniu  miasta  do  sezonu.  Stwierdził  na 
wstępie,  że  w  UM  nie  ma  wydziału  zajmującego  się  tymi  sprawami, 
dlatego też informacja jest niepełna. Cenić sobie należy wysokie wpływy 
do  kasy  miejskiej  z  domów  Zawodzia  i  Jaszowca.  Ponadto  na  bazie 
hotelowej i sanatoryjnej już  istniejącej można dalej w Ustroniu  tworzyć 
nowe miejsca pracy. Aby  to jednak  nastąpiło konieczna jest  odpowied
nia  promocja  miasta.  Miasto  musi  być  reklamowane,  aby  było  znane. 
Najwięcej  tracimy  poprzez  brak  sali  widowiskowej,  krytego  basenu 
i w  ogóle  urządzeń  sportowoturystycznych. 

Z.  Białas  przedstawił  radnym  pismo  dyrektora  Uzdrowiska,  w  któ
rym  informuje on  o możliwości  zmiany  funkcji części  Zakładu  Przyro
doleczniczego.  I tak w sali z czterema małymi basenami mógłby  powstać 
normalny pełnowymiarowy kryty basen, należy tylko znaleźć  inwestora. 

Kierownik  hotelu  „Muflon" ,  Pan  Kosiński,  przedstawił  obecną 
sytuację  domów  Zawodzia.  Dzielnica  ta  posiada  4,5  tysiąca  miejsc 
czekających na  gości.  O  ile dawniej, w skali  roku  domy  były  wykorzy
stane  w  90%,  to  obecnie,  kształtuje  się  to  w  granicach  30%.  Wiele 
domów  jest  na  granicy  upadłości.  Niestety  pomaga  w  tym  miasto 
ustalając wysokie stawki czynszu. Bardzo  trudno jest zdobyć krajowych 
klientów, a zagranicznych odstrasza stan dróg, infrastruktura turystycz
na  i czystość  miasta. 

Z.  Pokorny  prezes  Towarzystwa  Rozwoju  Turystyki  stwierdził,  że 
Ustroń  może  żyć z  turystyki.  Naszym  oknem  na  świat  jest  Zawodzie. 
Daje  ono  rocznie  miastu  7,5  mld  złotych  i chciałoby  coś  z  tego  mieć. 
Należy  przystąpić  do  opracowaia  szczegółowego  planu  zagospodaro
wania Zawodzia. Do  tego postulatu przychylił się radny  Głowinkowski, 
przewodniczący  Komisji  Planu  Przestrzennego  RM. 

Na brak w Ustroniu  traktu spacerowego zwrócił uwagę radny  Korcz. 
Wszyscy  goście  Ustronia  i  tak  idą  zawsze  do  centrum  w  którym 
powinien  być  taki  odcinek,  którym  można  się  pochwalić. 

Wszystko to o czym państwo mówicie to tyko pobożne życzenia. Nikt 
nie  wspomina  natomiast  skąd  wziąć  środki  —  powiedział  przewod
niczący Rady Nadzorczej „Czantorii", pan Błachut. Podkreślił  również, 
że  współpraca  między  domami  wczasowymi  a  przedsiębiorstwami 
turystycznymi  jest  zerowa.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  centralnej 
recepcji. 

Zdaniem  burmistrza,  należałoby  wypracować  model  wspólnego 
działania  godzącego  różne  sprzeczne*  interesy.  Na  razie  centralną 
recepcję organizuje  się w  Urzędzie  Miejskim. 

Radny  Chmielewski  zapytał  w  związku  z  tym,  w  jaki  sposób 
powołano  dwóch  dyrektorów  tej  recepcji  i  kto  im  będzie  płacił. 

Poprosiliśmy  dwie  panie  i  one  zrobią  to  bez  wynagrodzenia  licząc 
jedynie  na prowizje. Osoby  te nie dostały jeszcze  nominacji — wyjaśnił 
burmistrz. 

Niewesoły  obraz  ustrońskiej  turystyki  rysuje  się  u  progu  kolejnego 
sezonu.  W  tak  prostej  sprawie  jak  powołanie  centralnej  recepcji  nie 
potrafią  dojść  do  porozumienia  domy  wczasowe  i  przedsiębiorstwa 
turystyczne a przecież jest  to w ich interesie.  Brak  pieniędzy  na  budowę 
obiektów,  które  w  uzdrowisku  powinny  się  znaleźć.  Brak  również 
chętnych  którzy  włożyliby  w  ustrońską  turystykę  swe  pieniądze,  (ws) 

W  ostatn im  numerze  Gazety  Ustrońskiej  zamieszczona  zo
stała  relacja  ze  zjazdu  PSL  w  Ustroniu  —  największej  or
ganizacji  politycznej  w  naszym  mieście.  Niestety,  w  sprawoz
daniu  Prezesa  —  poza  oceną  sytuacji  politycznej  w  Polsce,  nie 
powiedziano  niczego  o  działalności,  programie  i  osiągnięciach 
PSL  na  terenie  Ustronia.  Zaś  f ragment  dotyczący  wyborów 
samorządowych  z  1990  roku  wymaga  wyjaśnienia  —  nie  jest 
bowiem  jasne,  czy  autorzy  sprawozdania  mówiąc  o  ludziach 
z  „ . . .Z  komitetów  Obywatelskich,  w  znacznej  części  w  poprze
dnich  czasach  członkowie  P Z P R ",  odnieśli  to  także  do  radnych 
ustrońskich.  Jeśli  tak,  należy  powiedzieć  o  kogo  chodzi  —  i  to 
udokumentować.  Nie  t rudno  jednak  udowodnić,  że  jeden 
z  cz łonków  PSL  (wymieniony  przez  GU),  był  swego  czasu 
aktywnym  działaczem  PZPR  —  sekretarzem  POP,  członkiem 
Komi te tu  Miejskiego  PZPR. 

Z .  Białas,  B.  Błanik ,  S.  Bulcewicz,  W.  Chmielewski,  W.  Czapla, 
H .  Dzierżewicz,  H.  Gaś,  W.  Głowinkowski,  T.  Kamiński ,  F. 
Korcz,  K.  Kubala,  S.  Malina ,  W.  Pasterny,  J.  Podżorski, 
A.  Sikora 

Kazimierz  Józef  Węgrzyn 

Chciałbym  tu... 

chciałbym  tu  leżeć  w  górskiej  niszy 
niech  mi  katedrą  będą  drzewa 
i  niech  tłum  przyjdzie...  nie!  nie  ludzi! 
i  niech  w  koronach  cicho  śpiewa... 

i  niech  mi  las  wypije  oczy 
gdy  będę  leżał  w  jego  cieniu 
niech  się  nadzieją  rozgałęziam 
a  troską  w  szarą  korę  zmieniam 

a  ten  co  błądząc  pośród  życia 
nie  znalazł  jeszcze  w  nim  swej  drogi 
odnajdzie  kiedyś  moje  serce 
jak  krwawi  jesieniami  głogi... 

Ostatn io  nakładem  Oficyny  Wydawniczej  Miasta 
Uzdrowiska  Ustroń  ukazał  się  tomik  wierszy  Kazimierza 
J.  Węgrzyna  „ D o m  na  przełęczy"  z  i lustracjami  Bogu
sława  Heczko.  Wiersz  „Chcia łbym  tu. . ."  pochodzi  z  tego 
właśnie  tomiku.  Wszystkich,  którzy  są  zainteresowani 
kupieniem  „ D o mu  na  przełęczy"  zapraszamy  do  redakcji 
Gazety  Ustrońskiej,  codziennie  od  14—16. 
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  Nasza  ank ie ta  jes t  a n o n i m o w a  i  k ró t ka .  P r a g n i e m y  przy  je j  p o m o c y  ok reś l i ć  jak 

p o s t r z e g a n e  są  w ł a d z e  m ias ta  przez  m i e s z k a ń c ó w  Us t ron ia .  L i c z y m y  na  P a ń s t w a  p o m o c  i  z r o z u m i e n i e .  T y l k o  szczere 

o d p o w i e d z i  i s t a ranne  w y p e ł n i e n i e  w s z y s t k i c h  p y t a ń  p o z w o l i  n a m  okreś l i ć  j ak  o c e n i a n e  są  przez  m i e s z k a ń c ó w  Urząd  M i e j s k i 

i  Rada  M i e j s k a  Us t ron ia .  Na  o d w r o c i e  zna jdu ją  się  p y t a n i a  d o t y c z ą c e  Gaze ty  Us t rońsk ie j ,  pop rzez  k tó re  c h c e m y  p o z n a ć 

P a ń s t w a  o c e n ę  naszej  p racy .  P o z w o l ą  o n e  n a m  w  p rzysz łośc i  lep ie j  r e d a g o w a ć  Gazetę ,  tak ,  a b y  każdy  m ó g ł  w  n ie j  zna leźć  coś 

i n t e resu jącego .  W  a n k i e c i e  p r o s i m y  zakreś lać  w y b r a n e  o d p o w i e d z i .  Jeże l i  c h c i e l i b y  P a ń s t w o  d o d a ć  i nne  u w a g i  na  t e m a t  R M , 

U M  i  Gazety ,  p r o s i m y  o  n a p i s a n i e  i ch  na  o d d z i e l n e j  ka r t ce  i d o k l e j e n i e  d o  ank ie t y .  Po  w y p e ł n i e n i u  ank ie tę  na leży  z łożyć  i  bez 

nak le jan ia  znaczka  w r z u c i ć  d o  sk rzynk i  p o c z t o w e j .  W y n i k i  o p u b l i k u j e m y  w  j e d n y m  z  na jb l i ż szych  n u m e r ó w . 

 m
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1.  Czy  Pana(i )  zdanie m  przez ostatni e  dw a  lat a  w  prac y  Urzędu  Miejskieg o 

zaszły  pozytywn e  zmiany ? 

a.  Zdecydowanie  tak 

b.  Raczej  tak 

c.  Raczej  nie 

d.  Zdecydowanie  nie 

e.  Nie  w iem 

2.  Czy  w  ostatni m  rok u  załatwiał(a )  Pan(i )  jakie ś  spraw y  w  Urzędzi e 

Miejskim ? 

a.  Bardzo  często 

b.  Czasami 

c.  Bardzo  rzadko 

d.  Nie  załatwiałem  żadnej  sprawy 

3.  Jeżel i  załatwiał(a )  Pan(i )  jakie ś  spraw y  to  prosz ę  powiedzie ć  czy  oceni a 

Pan(i )  prac ę  urzędnikó w  jak o  sprawn ą  i  szybką ? 

a.  Tak 

b.  Raczej  tak 

c.  Raczej  nie 

d.  Nie 
e.  Trudno  ocenić 

4.   Pan(i )

a.  Bardzo  zadowolony 

b.  Raczej  zadowolony 

c.  Raczej  n iezadowolony 

d.  Zdecydowanie  n iezadowolony 

e.  Nie  w iem 

5.  Czy  chciałb y  Pan(i )  żeby  obecn y  burmistr z  sprawowa ł  sw ą  funkcj ę 

w  następne j  kadencji ? 

a.  Tak 

b.  Raczej  tak 

c.  Raczej  nie 

d.  Nie 

e.  Nie  w iem 

6.  Jak  Pana(i )  zdanie m  oceniaj ą  prac ę  Urzędu  Miejskieg o  mieszkańc y 

Ustronia ? 

a.  Bardzo  dobrze 

b.  Raczej  dobrze 

c.  Raczej  źle 

d.  Bardzo  źle 

e.  Nie  w iem 

7.  Gdyby  miał(a )  Pan(i )  konkretn ą  spraw ę  do załatwienia ,  do kog o  zwrócił 

by(aby )  się  Pan(i)? 

a.  Do  radnego 
b.  Do  burmistrza 
c.  Do  znajomych  na  stanowiskach 

d.  Złożyłbym  podanie  i  czekał  na  rezultat 

e.  Nie  w iem 

8.  Czy  wśró d  wymienionyc h  niże j  są  instatucj e  działając e  sprawnie j  od 

Urzędu  Miejskieg o  w  Ustroniu ?  (Prosz ę  podkreśli ć  te  instytucje ) 

a.  Poczta 

b.  Banki 

c.  Urzędy  miejskie  w  sąsiednich  miastach 

I
1.  Uważam ,  że  obecn a  Rada  Miejska : 

a.  Zrobiła  więcej  niż  się  spodziewałem 

b.  Spełniła  moje  oczekiwania 

c.  Zrobiła  mniej  niż  się  spodziewałem 

d.  Trudno  ocenić 

2.  Uważam ,  że  w  porównani u  ze  swym i  poprzednikam i  obecn a  Rada 

Miejska : 

a.  Jest  lepsza 

b.  W  pewnych  sprawach  jest  lepsza,  a  w  pewnych  gorsza 

c.  Jest  taka  sama 

d.  Jest  gorsza 

e.  Trudno  ocenić 

3.  Czy  wi e  Pan(i )  jaki e  spraw y  omawian e  są  na  sesjac h  RM? 

a.  Wiem 

b.  Wiem  o  niektórych 

c.  Nie  w iem 

d.  Nie  interesuję  się  tym 

4.  Na  czym ,  przed e  wszystkim ,  powinn a 

niach ? 

(Prosim y  o wybrani e  trzec h  możliwości ) 

a.  Praca  Urzędu  Miejskiego 

b.  Drogi 

c.  Ekologia 

d.  Budown ic two  mieszkaniowe 

e.  Turystyka 

f.  Roln ic two 

5.  Na  kog o  będzi e  Pan(i )  głosował(a )  w  najbliższyc h  wyborac h  do  Rady 

Miejskiej ? 

a.  Na  obecnego  radnego 

b.  Na  kogoś  innego 

c.  Nie  zastanawiałem  się  nad  tym 

d.  Nie  będę  uczestniczył  w  wyborach 

e.  Nie  w iem 

6.  Czy  spotyk a  się  Pan(i )  z  radnym i  ze swoje j  dzielnicy ? 

a.  Spotykam  się  bardzo  często 

b.  Spotykam  się  czasami 

c.  Widuję  czasem  na  ulicy 

d.  Nie  znam  radnych  z  mojej  dzielnicy 

e.  Nie  odczuwam  potrzeby  takich  kontaktów 

7.  Czy  jes t  Pan(i )  zadowolony(a )  z  prac y  radnyc h  ze  swoje j  dzielnicy ? 

a.  Bardzo  zadowolony 

b.  Raczej  zadowolony 

c.  Raczej  n iezadowolony 

d.  Bardzo  niezadowolony 
e.  Nie  w iem 

8.  Czy  pana(i )  zdanie m  radn i  reprezentuj ą  wol ę  mieszkańcó w  naszeg o 

miasta ? 

a.  Zdecydowanie  tak 

b.  Raczej  tak 

c.  Raczej  nie 

d.  Zdecydowanie  nie 

e.  Nie  w iem 

skupi ć  się  RM  w  swyc h  działa 

g.  Kultura 

h.  Oświata 

i.  Oczyszczanie  miasta 

j.  Inne  (Proszę  podać) 



d.  Przedsiębiorstwa  państwowe 

e.  Przedsiębiorstwa  prywatne 
f.  Urzędy  państwowe 
g.  Inne  (Proszę  podać  jakie) 

9.  Prosz ę  sobi e  wyobrazić ,  że  został(a )  Pan(i )  radnym(ą) .  Na  jakic h  pro 

blemac h  skupiłby(aby )  Pan(i )  swoj ą  uwagę .  (Prosz ę  je  wypisać ) 

9.  Co  należy  zmieni ć  Pana(i )  zdanie m  w  prac y  Urzędu  Miejskiego ? 

f.  Artykuły  na  str.  4  i  5 
g.  Reklamy  i  ogłoszenia 
h.  Ustroń  wczoraj  i  dziś 
i.  Felieton 
j.  Krzyżówka 

I
1.  Jak  częst o  czyt a  Pan(i )  GU? 

a.  Każdy  numer 
b.  Czasami 
c.  Bardzo  rzadko 

2.  Od  czego  zaczyn a  Pan(i )  czytani e  GU? 

a.  Wywiad 
b.  Tekst  gwarowy 
c.  Kronika  miejska 
d.  Kronika  policyjna 
e.  Straż  Miejska 

3.  Jak  Pan(i )  oceni a  poziom u  GU? 

a.  Wysoki 
b.  Raczej  wysoki 
c.  Średni 
d.  Raczej  niski 
e.  Niski 

4.  Czy  Pana(i )  zdanie m  pozio m  GU: 

a.  Rośnie 
b.  Jest  stały 
c.  Obniża  się 
d.  Trudno  ocenić 

5.  A  jak  Pan(i )  oceni a  poszczególn e  rubryk i  w  GU?  (Prosz ę  zakreśli ć  jedn ą 

liczbę .  5  —  ocen a  najwyższa ,  1  —  ocen a  najniższa ) 

a.  Wywiad  1  2  3  4  5 
b.  Tekst  gwarowy  1  2  3  4  5 
c.  Kronika  miejska  1  2  3  4  5 
d.  Kronika  policyjna  1  2  3  4  5 
e.  Straż  Miejska  1  2  3  4  5 
f.  Artykuły  na  str.  4  i  5  1  2  3  4  5 
g.  Reklamy  i  ogłoszenia  1  2  3  4  5 
h.  Ustroń  wczoraj  i  dziś  1  2  3  4  5 

i.  Felieton  1  2  3  4  5 
j.  Krzyżówka  1  2  3  4  5 

6.  Czy  ma  Pan(i )  problem y  z  kupienie m  GU? 

a.  Nigdy 

b.  Czasami 
c.  Stale 
d.  Nie  wiem 

7.  Jaki e  problem y  powinn a  porusza ć  GU?  Co  Pana(i )  zdanie m  należałob y 

zmienić ? 

I
Czy  dobry m  pomysłe m  byłob y  wprowadzeni e  podatk u  za  wywó z 

śmiec i  i  utrzymani e  porządk u  w  mieście ,  w  równe j  wysokośc i  dl a 

wszystkic h  mieszkańców ?  (wysokoś ć  podatk u  —  ok .  25  tys .  zł  od 

osob y  miesięczni e 

a.  Tak 
b.  Tak,  ale  podatek  winien  być  niższy 
c.  Nie 
d.  Nie  wiem 

Wiek  Płeć 

Wykształcenie:  podst.,  średnie,  wyższe 

W  Ustroniu  mieszkam  od  urodzenia,  od  roku 
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POŚWIĘCENIE 
SZTANDARU  AK 

31 maja  1992  r. 
Program  uroczystości: 

Godz.  1615—1700  —  koncert  orkiestry  „Kuźni  Us t roń"  na  dzie
dzińcu  kościoła  pw.  św.  Klemensa 

»  1630  —  wbijanie  pamiątkowych  gwoździ  przez 

przedstawicieli  mieszkańców  m.  Ustronia 
do  okolicznościowej  tablicy  sztandaru  AK . 

"  17W  —  Msza  św.  i  poświęcenie  sztandaru  AK . 

Mszy  św.  przewodniczyć  będzie  oraz  po
święcenia  sztandaru  A K  dokona  J.E.Ks. 
Bp Tadeusz  Rakoczy,  ordynariusz  diecezji 
bielskożywieckiej,  Syn  Ziemi  Beskidzkiej. 

Ziemia  Ustrońska,  Jej  dorośli  mieszkańcy  oraz  młodzież 
godnie  powita  J.E.Ks.  Biskupa  licznym  udziałem  w  patr iotycz
nej  uroczystości  poświącenia  sztandaru  AK ,  na  którą  zaprasza 
Zarząd  Koł a  Ś.Z.Ż  A K  w  Ustroniu. 

Ach  te  pieniądze 
Młodzież potrzebuje pieniędzy.  Chce kupić bilet do kina,  kawę 

w restauracji, czy modnie się ubrać. Bez pieniędzy nie można  żyć. 
To  przecież one w pewnym stopniu kierują naszym życiem.  Dzięki 
nim można  się kształcić  i rozwijać. 

Skąd  więc młodzi  ludzie  biorą pieniądze?  Najczęściej  opróż
niają kieszenie rodziców, bo tak jest  najłatwiej. Jednak nie zawsze 
tak jest.  Młodzież podejmuje jakiekolwiek  prace, byleby zarobić 
trochę szmalu. Każdy kombinuje jak  może. Jedni zarabiają więcej, 
inni mniej, a zależy  to od pracy jaką  się załatwi. Oczywiście,  tam 
gdzie płacą więcej jest  się  trudniej dostać. W grę wchodzą wówczas 
znajomości.  Jest  to  np.  posada  bufetowego  w  restauracji,  czy 
dyskjockeya.  Wypłata zależy od iloścu klientów. Są i tacy,  którzy 
swym zaangażowaniem, sprytem,  a po trochu szczęściem, stają się 
bardzo  dobrymi  kelnerami.  Są  mile  widziani  w  kawiarniach 
wyższej kategorii. Zarobią parę milionów miesięcznie, nie wlicza
jąc  tzw. napiwków.  Tacy pozwalają  sobie na wyjazd do Francji, 
Wioch, a świat stoi dla nich otworem.  Są nieliczni ale widoczni. 

Duże pieniądze  młodzież  zarabia  także  za granicą.  Po  ukoń
czeniu  18  lat  wyjeżdżają  przeważnie  do  Niemiec  na  sezonowy 
zbiór truskawek,  winogron, kukurydzy.  By  się  jednak  ,.załapać" 
na taki wyjazd potrzebne są odpowiednie wejścia. Zarobić  można 
nawet 2000 DM  miesięcznie. 

Niektórzy  zajmują  się  naprawą  magnetofonów,  telewizorów, 
magnetowidów.  Montują,  lutują  i  zarabiają.  Ale  przecież  nie 
wszyscy posiadają  takie  umiejętności.  Co  robią inni? 

Wielu uczniów poszukuje  zajęcia podczas  wakacji.  Sprzedają 
bilety  na  basenie,  hotdogi,  lody.  Często  po  kilku  dniach  są 
zniechęceni  i rezygnują.  Wymawiają  się na zbyt  mały  zarobek. 
Mimo  wszystko  większość chciałaby sama coś zarobić.  Niestety 
tylko  nielicznym  udaje się załatwić  odpłatne zajęcie. 

Są  tacy,  którzy  nie  mogą  znaleźć  pracy,  nie  mają  dobrze 
sytuowanych rodziców. Dzieli to młodzież na bogatych  i biednych. 

Jedni mają  własne samochody,  korzystają  z  rozrywek  bawiąc 
się  w  Prażakówce,  w Basenowej, a  nawet  w Marabu.  Ubrania 
kupują  w najdroższych  sklepach.  Innych  na  to  nie  stać.  Mają 
problemy  z  opłaceniem wycieczki  szkolnej,  spędzeniem  wakacji. 
Mają  żal  do ustroju w państwie,  nie wierzą w swoją  przyszłość. 
Często  warunki jinansowe  nie pozwalają  się  kształcić  zdolnym 
i  chętnym  do  nauki  uczniom.  Brak  pieniędzy  stawia  ogromne 
bariery, ogranicza perspektywy  życiowe. 

Mówi  się, że  „Gdyby każdy  miał  tyle samo,  nikt  nikomu  nie 
byłby  potrzebny". 

Może  trochę prawdy w tym jest,  ale nie wszyscy godzą się z nią 
do  końca. 

Iza Gaś 

  KRTTKUŁ Y

USTROŃ,  UL.  CIESZYŃSKA  29 
(k.  e lek t . mech.  MACURA) 

Sklep  nr   1 —  Ustroń  ul.  3 Maj a  2 
(k.  m e c h.  z.  Mol i n  i  „Bar  Besk id") 

p o l e ca  w s z y s t k ie  c z ę ś ci 

FIA T  126p, BIS,  CINQUECENT O 
UNICA R  — akumultor y  — sprzedaż  i  serwis 
VENG  — blachy  karoseryjne  sam.  zach. 
WALKE R — aluminiowane układy wydechowe 
STOMI L — opony  do  sam.  osobowych 
MOTORYNK I — HONDA,  SUZUKI,  YAMAH A 

U NAS  NAJTANIEJ ! 

Wyróby  naprawa,  sprzedaz 
biżuterii  srebrnej  i  złotej 

KAZIMIER Z  WAWRZYK ,  p r w v  i n T D T n w r 

USTROŃ,  ul.  Drozdów  28  C E N Y  H D R T 0 W E 

Uwaga  rzemieślnicy!!! 
W  Muzeum  Hutn icwa  i  Kuźnictwa  w  Ustroniu  przy  ul. 

Hutniczej  3  p lanuje  się  zorganizowanie  wystawy  dożynkowej 
pod  tytułem:  Ustrońscy  rzemieślnicy. 

Wszystkich  wytwórców  mieszkających  na  terenie  Ustronia 
zainteresowanych  prezentacją  swych  wyrobów  na  wystawie 
prosimy  o  kontakt  z  Muzeum  do  dnia  30  VI  br.  tel.  2996  lub 
osobiście  w  godz.  8—14,  soboty  9—13. 

Oferu jemy  odpowiednie  wyeksponowanie  wyrobów  i  rekla
mę  w  katalogu  wystawy.  Liczymy  na  różnorodne  wyroby  na 
wysokim  poziomie,  ponieważ  wystawa  będzie  reklamą  moż
liwości  ustrońskiego  rzemiosła. 
Zapraszamy  wszystkich  rzemieślników  do  udziału  w  wystawie. 

Urzęd  Miasta  w  Ustroniu 

FESTYN  LUDOWY 
Zarząd  Miejski  Polskiego  Stronnictw  Ludowego  w  Ustroniu 
organizuje  Festym  Ludowy 

w  dniu  8.06.1992  r.  (poniedziałek)  o  godz.  16.00 
na  polu  biwakowym  w  UstroniuDobce. 

Przygotowano  at rakcy jne  nagrody  i  smaczne  jedzenie. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta do wspólnej 
zabawy. 

Pod  tym  hasłem  odbędzie  się  wielka  impreza  dla  dzieci  i  mło

dzieży.  Serdecznie  zapraszamy  do  Amf i teat ru  w  Ustroniu 

w  dniu  6.06.92 

dzieci  (w  wieku  szko lnym)  —  15.00  W s t ę p 

młodzież  —  17.30  w o l n y 

Chrześcijańska  Fundacja  „Życi e  i  Misja"  w  Ustroniu" 
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Ogłoszen ia  drobne 

Zamienię  kwaterunkowe,  komfo
rtowe  90 m2w  Gliwicach  na  małe 
w  Ustroniu  lub  okolicy.  Wiado
mość:  44100  Gliwice,  ul.  Okrzei 
9/1 

Tanio  sprzedam  Syrenę  Bosto. 
Ustroń,  ul.  Gościeradowicc  25 

UstrońPolana. Sprzedam  działkę 
z  planem  pod  budowę  pawilonu 
handlowego.  Wiadomość:  ul. 
Świerkowa  12 

Sprzedam  ETZ  250,  rok  84.  Go
dziszów  16,  Jaworek. 

I N F O R M A C J A 
Opłata  parkingowa  uiszczona 
na parkingach:  w Rynku  i przy 
ul.  Partyzantów  upoważnia  do 
korzystania  ze  wszystkich  par
kingów  naszego  miasta  w  da
nym  dniu  i  czasie,  na  który 
opłatę  uiszczono. 

Cieślar   Marek 
Ul.  Goleszowska  24a 

V

Zaprasza 
od  wtork u 
do  sobo ty 

od  11.00—18.00 
ul. 3 Maja 50 

HURTOWNI A  ARTYKUŁÓ W  SPOŻYWCZYC H 

WARZYW A  —  OWOCE 
J  &  J  Górniokowie 

USTROŃ,  AKACJOW A  20,  TEL .  3438 
godz.  7.00  do  15.00 

KURSY *   prawo iazdy kal  B'  C 

uL .  S t a w o wa  3  tel.  3 3 00  m n e 

SERWIS  AUTORYZOWAN Y 
NAPRAW A  NARZĘDZ I  „CELMY " 

STANISŁA W  BUJOK 
G O L E S Z Ó W ,  U Ł .  M A L I N O W A  1 3 

K R j t | | ^ | Ę  T E R M I N Y 

Festyn Szkolny 
Zapraszamy  wszystkich  chętnych  do  zabawy  na  festyn 
szkolny  w dniu  6.06.92  r.  w Nierodzimiu  (Olszynka  obok 
Meprozetu).  Początek  o godz.  13.00. 

Komitet  Rodzicielski  SP6  Nierodzim 

HURTOWNIA 

SKLEPU  FIRMOWEGO 
POLECAMY 

ZAPEWNIAMY 

ciekawy   asortyment 
najniższe   ceny 

miłą   obsługę   klienta 
Czynne   od  9.00  —17.00  w  soboty   9.00—14.00 
Obok   pawilonów   ABC,  ul.   3  Maja  Ustroń 

Modnai,   atrakcyjna,   tania   odzież   używana 

w  sklepie   biura   I J J i ^ y T T f T T T f j y 

w  Ustroniu  "  1A  'I  ' l 

  pawilonach  handlowych  przy 

Polecamy   również: 
—  projekt y  budowlan e  i  instalacyjn e 

—  obsług ę  księgowośc i  podatkowe j  dl a  rzemieślnikó w 

—  wykonawstw o  robó t  budowlanoinstalacyjnyc h  i  inżynieryjnyc h 

—  kser o 

—  laminowani e 

—  ekspresow y  wyró b  piecząte k  i  wizytówe k 

—  ekspresow ą  opraw ę dokumentacj i  projektowyc h  i prac  dyplomowyc h 

—  sprzeda ż  drukó w  akcydensowych ,  rachunków ,  przelewó w  itp . 

—  sprzeda ż  artykułó w  biurowych ,  szkolnych ,  kreślarskic h 

—  wykonywani e  minirekla m  na  foliac h  samoprzylepnyc h 

A 

GDZIE  TO  JEST? 
Graf ika  B. Heczko  zamieszczona  w nr  9 „Gazety  Ustrońs

kie j"  przedstawiała  chatę  w  UstroniuZawodziu  przy  ul. 
Sanatory jnej. 

Nagrodę  wylosował  Edward  Krężel  z  Ustronia.  Zaprasza
my  do  redakcji. 

Poniżej  kolejna  graf ikazagadka  B.  Heczko.  Na  odpowie
dzi  czekamy  do  5  czerwca. 

f i  CaTPtii  l i c t r n ń s la 

Gabinet  laryngologiczny 
lek.  M A Ł G O R Z A T A  S I W I E C 
laryngolog  —  specjalista 

fizjoterapi i  i  balneoklimatologii 
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GDYBYM  RZĄDZI Ł  MIASTEM.. .  GDYBYM  RZĄDZI Ł  KRAJEM.. . 
(piszą  dzieci  z  klasy  3a  SP2)  (piszą  dzieci  z  klasy  4d  SP2) 

Chciałabym  aby  ludzie nie dep
tali trawników  i wszystkich  roślin. 
Żeby  w  Ustroniu  był  porządek 
i ludzie nie zanieczyszczali  powie
trza.  (Karolina) 

Kazałabym odbudować  i wyró
wnać chodniki  i ulice  oraz  drogi. 
(Ania) 

Jak  bym  była  bogata  to  bym 
dała  na  szkołę  (Kasia) 

Cały  Ustroń  żeby  był  weselszy. 
(Agata) 

Gdybym  miał  władzę  w  Ustro
niu,  to  bym  kazał  zbudować  dla 
dzieci  lotnisko  w  którym  byłyby 
zdalnie sterowane samoloty a  tak
że w nich  można  byłoby  samemu 
latać. Kazałbym  kupić lody o róż
nych  smakach  i  rozdawałbym  za 
darmo.  Dobrze  byłoby  by  być 
burmistrzem.  (Jakub) 

Na każdym osiedlu zrobiłam  by 
wspaniały  plac  zabaw.  Chciałam 
by  żeby  na  każdym  placu  były 
wspaniałe  karuzele,  huśtawki,  tu
nele strachów, ogromne  drabinki, 
długie  zjeżdżalnie  i małe  baseny. 
(Jola) 

Aby policja miała  lepszy  sprzęt. 
I  bezdomni  mieli  dom.  I  poczta 
szybciej  dosyłała  listy  i  paczki. 
I  dzieci  które  są  chore  na  ejc 
mogły się z tego wyleczyć i lekarze 
niech  zdążą  na  ratunek.  (Darek) 

Zasaładziłabym  nową  trawkę 
i  kwiaty.  (Agnieszka) 

Pieniądze bym  rozdał  bogatym 
i  biednym.  (Mirek) 

Rozkazał  bym  wszystkim  mie
szkańcom  mieszkającym  na  wsi 
posadzić różne drzewa.  Kupiłbym 
im auto, wideo  i porządny  telewi
zor.  Każdemu  mieszkańcowi  ku
piłbym  psa  i kota.  (Tomek) 

Każdemu  dałbym  po  dziesięć 
milionów  i żeby  ludzie  tak  ciężko 
nie  pracowali.  (Włodek) 

Chciałbym  żeby  wszystko 
w  Ustroniu  było  za  darmo  na 
przykład:  kilo  kiełbasy  było  za 
5 zł, a  nie za 40  tysięcy.  A  policja 
żeby  jeździła  bez  sygnału  i  miała 
na  dachu  dwa  światła  odblasko
we.  (Mariusz) 

Żeby place zabaw  były  czystsze 
i  by  były  jakieś  labirynty.  Gdy
bym  miał  bardzo,  bardzo  dużo 
pieniędzy  to  zrobiłbym  w  Ustro
niu  metro.  (Michał) 

Byłyby  fabryki  które  nie  zanie
czyszczają  powietrza,  a obok  fab
ryk dużo  zabytków  i sklepów.  Co 
3  kroki  ogłoszenia,  po  drogach 

jeździłyby  same  szybkie  i  nowo
czesne auta. Kazałbym żeby wszy
scy dorośli  zarabiali  osiemset  mi
lionów  rocznie.  (Grzegorz) 

Biedni  by mieli coś do  jedzenia, 
ubrania  i mieli  swój  dom.  Byłaby 
zawsze  ładna  pogoda  jedynie  dwa 
razy  w  tygodniu  padało.  (Daria) 

Żeby  1  Maja wszędzie były cho
rągiewki. Żeby w Sejmie uchwalili 
konstytucję  1  Maja. Żeby z innych 
państw  mogli  przyjechać  do  pol
ski  i  zamieszkać  w  niej  na  przy
kład  Rumuni.  Żeby  klub  spor
towy  KS  Kuźnia  był  klubem  mię
dzynarodowym.  (Piotr) 

Założyłabym  wiele  nowych 
i porządnych  schronisk  dla  psów, 
gdzie  psy  byłyby  lepiej  traktowa
ne. Jest  wiele  ludzi  bezrobotnych, 
więc kazałabym  im posprzątać liś
cie w parku  lub na  ulicy  i zarabia
liby  na  tym.  (Natalia) 

Kazałbym  żeby  nie  wyrzucano 
śmieci  koło różnych  potoków.  Na 
drogach  żeby nie było  kamieni  bo 
mogą  się  odbić  i  kogoś  uwalić. 
(Krzysztof) 

Zmieniłbym  ustrój  Polski,  za
prowadził  spokój  i  ład.  (Jerzy) 

Żeby  było  więcej  uniwersyte
tów  i szkół  w  Polsce.  (Marcin) 

Chciałabym  aby  ludzie  nie wy
cinali  lasów  i nie zabijali zwierząt. 
Powiększyłabym  i zbudowałabym 
nowe wysypiska śmieci aby  ludzie 
nie  chorowali  z  zanieczyszczenia 
powietrza.  (Agnieszka) 

Na  pierwszym  miejscu  schud
łabym żeby nie być taką grubą  jak 
prezydent  i premier  (Ania) 

Nie  chciałabym  być  prezyden
tem, a gdybym była to chciałabym 
żyć jak  inni ludzie i nic być ogrom
nie  ważniejsza  niż  inni  (Magda) 

Na  1 miejscu  zlikwidowałbym 
szkołę.  (Michał) 

Policjantom  zaproponował
bym aby  kupili nowe radary.  Pro
siłbym  jakiegoś  człowieka  z  dob
rej  firmy  żeby  kupił  jakieś  auto 
rajdowe z  kuloodpornymi  szyba
mi.  Zmieniłbym  Ustroń  w  stolicę 
polski.  Dałbym  trochę  pieniędzy 
na  ochronę  środowiska.  (Grze
gorz) 

Gdybym  była  prezydentem 
wszystkich  traktowałabym  jedna
kowo.  (Magda) 

Samochody  nie mogły  przekra
czać  120 na  godz.  (Jerzy) 

Chciałabym aby na drodze i uli
cy  nie  było  żadnych  śmieci  i żeby 
ludzie  bardziej  dbali  o  przyrodę 
i zwierzęta.  Każdy papierek  wrzu
cano  do  kubłów,  na  których  są 
napisy:  PAPIER,  PUSZKI, 
SZKŁO,  PLASTIK.  Żeby  było 
więcej  zieleni. 

(Magda) 

Chciałabym  żeby  było  czysto 
na  ulicach  i żeby  były  lepsze  wa
runki  w  szpitalach,  żeby  Polska 
była  czysta  i  kolorowa  żebyśmy 
mieli  lepsze  kontakty  z  różnymi 
krajami. Żeby wszyscy ludzie dba
li  o  środowisko,  żeby  nie  brali 
zwierząt  do  laboratoriów. 

(Ania) 

Powrót  Wiosny 
Słońce się w mglistych  otrząsa chmurach 
Z  dolin i gór  zimowe 
Śnieżne  spada  okrycie 
Jasnym  połyskiem  srebrzy  się woda 
W  łonie przyrody  wre życie 
I znowu na ziemię powraca raj 
Pola  i gaj napełnia nuta jakaś  radosna 
To wiosna! 

Mateusz  Wielopolski,  11  lat 

NIE  LUBIĄ   SPANIA... 
Szpinaku  też nie  lubią.  Poza  tym  dzieci  z Przedszkola  nr  1 uważają, że 
w Ustroniu są dwa miejsca godne uwagi: sklep zabawkowy  i targowisko, 
,,bo  tam  można  kupić  czołg".  W  ostateczności  idzie  się  na  Manhatan 
i  „różne  gumy  się  tam  kupuje".  Jak  już  człowiek  zaopatrzy  się 
w  niezbędne  rzeczy,  może  zasiąść  przed  telewizorem  i obejrzeć  bajkę. 
Dynastię,  Wiadomości  DD  lub  Wałęsę,  który  „rozkazuje  ludziom  co 
mają robić". Największą widownię gromadzi jednak  Polskie ZOO, choć 
„ni e  dla  dzieci",  ale  „śmieszne  rzeczy  w  tym  są"  jak  na  przykład  łoś, 
żółw, kaczorek  czy pies. Po seansie  telewizyjnym dobrze jest  posłuchać 
jak  mama,  tata  albo  brat  czytają  bajkę,  „najlepiej mama,  bo ma  ładny 
głos".  Takie  pozycja  jak  Tomcio  Paluch,  Pinokio,  Kopciuszek,  Jaś 
i Małgosia, zna się prawie na pamięć. Potem znienawidzony  sen, a  rano 
w góry. Dokładnie  nic wiadomo czy  Równica jest  wyższa  od  Czantorii, 
czy  na  odwrót,  ale  za  to  na  Czantorię  „jedzie  się  krzesełkiem". 
W przyszłości, jak dobrze pójdzie, zostanie się piosenkarką,  kolejarzem, 
indianką,  lekarką  lub  listonoszem.  Chyba,  że  dziura  ozonowa  nas 
„uczuli" . 

Dyrektor  Przedszkola,  pani  Władysława  Hcrnik  powiedziała  nam: 
„Każdy  dzień  w przedszkolu  może  być  ciekawy.  Dzieciom  twórczych 
pomysłów  nie  brakuje. Zastanawiamy  się jak  długo  wystarczy  naszym 
milusińskim  zapału.  Czy  następnego  dnia  będą  miały  dosyć  energii  do 
ich  realizacji!  Nasze  wątpliwości  rozwiewa  każdy  następny  ranek." 

(dzieci  wysłuchał  W.S.) 
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zaprasza  do 

P o d a j e m y  s m a c z n e : 

o g ł a s z a 

  nieograniczon y  na  dzierżaw ę  pomieszczeń ,  znajdującyc h  si ę 
w  Zakładzi e  Przyrodoleczniczy m  w  Ustroniu ,  ul .  Sanatoryjn a  5,  z  prze 
znaczenie m  na  urządzenie :  —centru m  stomatologiczneg o 

—  gabinet u  kosmetyczneg o 
—  salon u  fryzjerskieg o 

—  bar u  kawoweg o 
—  sklep u  z  artykułam i  przydatnym i  kuracjuszo m 

Cena  wywoławcz a  wynos i  50.000  za  1  m 2  powierzchn i  lokalu . 
Przetar g  odbędzi e  si ę  w  siedzibi e  przedsiębiorstw a  w  Ustroni u  ul . 
Sanatoryjn a  1  (budyne k  administracyjnorecepcyjny) ,  w  15ty m  dni u  po 
ukazani u  si ę  ogłoszenia ,  a  jeżel i  dzie ń  ten  będzi e  wolny m  od  prac y 
—  w  najbliższy m  dni u  roboczym ,  o  godz .  10.00. 
Szczegółowyc h  informacj i  o warunkac h  przetarg u  uzyska ć  możn a  w  dyre 
kcj i  przedsiębiorstw a  —  tel .  3278, 

Wadiu m  w  wysokośc i  250000  zł  należ y  wpłaci ć  na  konto :  P.P. 
„Uzdrowisk o  UstrońJastrzębie "   w  Ustroni u  —  BŚK  U/Ustro ń  nr 
310620824  z zaznaczenie m —  „przetarg "   lu b w  kasi e  przedsiębiorstwa , 
najpóźnie j  w  przeddzie ń  przetargu . 

Zastrzeg a  si ę możliwoś ć  unieważnieni a  przetargu ,  bez podani a  przyczyny . 

Towarzystwo  RekreacyjnoSportowe  „Siła" 
—  sekcja  piłk i  nożnej 

z a p r a s za  do  w z i ę c ia  u d z i a łu  w 

TURNIEJ U  PIŁK I   NOŻNEJ 
który  odbędzie  się  w  terminie  19,  20  czerwca,  godz.  16.00 

na  stadionie  K S  „Kuźnia "   w  Ustroniu. 

Zgłoszenia  drużyn  z  zakładów  pracy,  osiedli  należy  dokonać 
w  terminie  do  10.06  w  U M  w  Ustroniu,  pokój  28,  tel.  3571. 

TEMA T  RZEKA  Wiosna zawitała do nas 
na dobre. Ni  z  tego, ni 

z  owego  wybuchła gamą  kolorów  i  zapachów.  Obsypała drzewa  kwiatami, 
zazieleniła trawę, otworzyła ptakom  dzioby, a nam serca. 

Dosłownie i w przenośni. 
Zrobiło się jakby  weselej i cieplej na duszy, tak brutalnie wyrwanej z zimowego 

odrętwienia. Jednym słowem — wiosna wprawiła nas w doskonały nastrój. Mimo 
to nie będę pisać dziś o rzeczach przyjemnych. 

Raczej smutnych. 
Tak jak  wielu innych mieszkańców Ustronia mieszkam nad Młynówką. Widzę 

ją  rano,  w  południe,  wieczorem.  Słyszę  w  nocy,  gdy  nic  mogę  spać.  Znam  ją 

dobrze: kiedy jest upalnie, snuje się zmęczona i senna, gdy deszczowo — mruczy 
złowrogo nadymając zszarzałe policzki, kiedy wesoła — śpiewa i dzwoni między 
kamyczkami,  a gdy... zanieczyszczona —  unosi na falach  białe krążki  piany. 

Zauważyłem,  że  ostatnio jest  ich coraz więcej. W oko  wpadł mi  też biały 
brzuszek unoszonej przez wodę żaby. Nie opalała się na pewno, bo słońca akurat 
nie było. Z  kolei inna żaba, którą  wyciągnęłam spomiędzy kamieni i zaniosłam 
w słoiku nad rzeczkę, nawet nie chciała słyszeć o wyjściu z niego. Naburmuszona 
cofnęła się w głąb naczynia. 

Więc gdy  wczoraj, wracając ze  szkoły,  zobaczyłam  śniętą  rybę,  coś mnie 
tknęło.  Wczoraj żaba, dziś ryba, a jutro? 

Postanowiłam przyjrzeć się temu bliżej. 
Wybrałam się na spacer w górę rzeczki. Daleko nie zaszłam — przestraszyły 

mnie pojedyncze krople deszczu. 
Jednak co widziałam, to widziałam. 
Otóż proszę sobie wyobrazić, że w potoku  na dnie leżą nie tylko  kamienie, 

a brzegów nie stroją tylko  kwiatki. 
Gdzieniegdzie pyszni się zatopiony wrak przerdzewiałego garnka i wiadra po 

wapnie, ponad .fałe"  wybija się dumnie dziubek dziurawego czajnika, a wszyst
kiemu  temu towarzyszy wdzięczny szelest podartych reklamówek zaczepionych 
o wystające korzenie. 

Nie ma  to jak  urozmaicenie krajobrazu, prawda? 
Nie można nie wspomnieć o żóltoburej pianie kotłującej się pod miniwodos

padami i białych zawiesinach spoczywających sobie wśród przybrzeżnego błotka. 
Nie  wiem gdzie,  nie wiem po  co, nie wiem kto  zanieczyścił naszą  rzeczkę. 

W  każdym  razie jakoś  mi wiosna zbrzydła po  tym spacerze. 
Ja wiem, że gdy maj zabiera nas pod swoje zielone skrzydła, zajęci jesteśmy 

uprawą ogródka, domowymi porządkami, odliczaniem dni do wakacji... Ja wiem, 
że cieszymy się, bo kwiatki,  bo ptaki,  bo drzewa... 

Ale może mimo wiosennego zauroczenia spójrzmy — choć na krótką chwilkę 
—  na małą rzeczkę, której  wiosną też się coś należy...  Ma'a Pawłowska 

Bulwarami  nadwiślańskimi,  przez 
Lipowiec  i Zawodzie  wiodła  trasa 
Górskiego  Biegu  Przełajowego, 
który rozegrano 9 maja. Na starcie 
stanęło  44  uczestników,  w  tym 
6  kobiet,  by  sprawdzić  swe siły  na 
siedemnastokilometrowym  dys

tansie.  W  klasyfikacji  generalnej 
zwyciężył  Kazimierz  Stanisławski 
z Żywca  w czasie  1.00.37, a  wśród 
kobiet  Anna  Kurek  z  Katowic 
(1.25.24).  Bieg  sponsorowali: 
Urszula  Skwara — „Delicje",  An
drzej Georg  i Władysław  Konder
la. Obsługę  sędziowską  zapewniło 
TRS  „Siła". 

Poziomo:  1)  powab, urok 4) suknia mecenasa 6) przy adresie 8) 
jagiellońskie  lub  obronne  9)  kamień  półszlachetny  10)  biedny 
szlachcic,  także  bokser  polski  11)  bohater  nowelki  Prusa  12) 
krowia szklanka  13) zestaw kart  14) w kocim języku  15) zasłynął 
darmową  zupą  16)  dawny  śpiewak  18)  berbeć,  maluch  19) 
z  Waszyngtonem  20)  jońskie  miasto  greckie  21)  zastępuje 
gotówkę 

Pionowo: 1) turecka słodkość 2) zestaw urządzeń 3) grzęzawisko 
4)  „pokojowy"  cesarz  rzymski  5)  rynek  grecki  6)  np.  W. 
Kadłubek  7)  drągal,  zbir  11) włoskie  miasto,  gdzie  Napoleon 
pobił Austriaków  w  1796 r.  13) miasto  „Fiata"  17) suchy  port 

Rozwiązanie,  którym jest  przysłowie  ludowe  ukrywa  się w po
lach  oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
czekamy  do  10 czerwca. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr   9 
CHŁODNY  MAJ — DOBRY  URODZAJ 

Nagrodę wylosował, Krzysztof Krysta, Ustroń, ul. Źródlana  66. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

100  tysięc y  100  tysięc y  100  tysięc y  100  tysięc y  100  tysięc y 

GAZETA  Dwutygodnik  Rady  Miejskiej.  Redaguje  Zespół.  Redaktor  Naczelny   Adres  redakcji:
 Zastrzegamy sobie prawo  przeredagowywania,  dokonywania  skrótów 

i  zmiany  tytułów  w  nadsyłanych  materiałach.  Tekstów  nie  zamówionych  redakcja  nie  zwraca.  Ogłoszenia  przyjmujemy 
w  siedzibie  redakcji,  w  dni  powszednie,  w  godz.  14.00—16.00.  Redakcja  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  treść 
zamieszczanych  ogłoszeń  i  reklam.  Skład:  Fotoskład  E.  Dziadek,  Cieszyn  ul.  Węgielna  3/32  tel.  23687.  Druk:  CDW 
w  Cieszynie.  Indeks nr 359912.  Numer  zamknięto  26.05.1992  r. Termin  zamknięcia  kolejnego  numeru  04.06.1992  r. 


