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Czy  będzie  ubiegał  się  pan  ponownie  o  mandat  w  Sejmie? 
Nie  wiem.  Decyzja  będzie  należała  do  Rady  Politycznej  KPN. 

Czy  znowu  KPN  utworzy  kilk a  list? 
Mamy  nową  ordynację  wyborczą.  Koalicja  musi  zdobyć  8%, 
a partia 5%. Tworzenie więc koalicji nie opłaca się. Wracając do 
poprzednich  wyborów,  to  uważam,  że  wykorzystaliśmy  moż
liwości  ordynacji. 

Czy  KPN  zaskoczyła  decyzja  o  rozwiązaniu  parlamentu? 
Od  dłuższego  czasu  czekaliśmy  na  rozwiązanie  parlamentu. 
Wszyscy,  którzy  oglądali  transmisję  widzieli,  że  byliśmy  jedy
nym  ugrupowaniem  które  biło  brawo,  gdy  marszałek  ogłosił 
rozwiązanie  Sejmu.  Inne  ugrupowania  były  zaszokowane  np. 
RdR,  PC, koalicja  też. Dla  niektórych  to  rozwiązanie nastąpiło 
za  wcześnie,  bo  rozmowy  jeszcze  nie  zostały  dokończone  i  np. 
nie wiadomo  czy  koalicja  rządząca  pójdzie  razem,  czy  nie,  czy 
razem  pójdzie PC,  RdR  i Akcja  Maciarewicza. Tych  pytań  jest 
wiele,  ale  ja  nie  mogę  odpowiadać  za  innych.  Niech  sami 
martwią  się swymi problemami.  Mogę powiedzieć jaka  sytuacja 
panuje  w  KPN:  pełna  mobilizacja.  Wybory  te  wygramy. 

Jesteście  pewni? 
Jestem  tego  pewny  od  samego  początku.  Od  chwili  wstąpienia 
do KPN jestem  przekonany,  że zwycięży sprawiedliwość,  praw
da  i  Polska.  Innej  alternatywy  nie  ma. 

(dokończenie  na str.  2) 

2  sierpnia  odbyła  się  45  sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady 
prowadził  przewodniczący  RM  Zygmunt  Białas. 

Zwykle  relacje  z  sesji  zaczynamy  od  pytań  mieszkańców 
kierowanych  do  władz  miasta.  Na  45 sesji jedynie  pan  Kędzior 
zapytał  o  krzaki,  które  należałoby  wyciąć  na  niebezpiecznym 
zakręcie koło kościoła w Lipowcu. Chciał się też dowiedzieć, czy 
istnieje możliwość przeprowadzenia  remontu  ulicy Podgórskiej. 
Burmistrz Kazimierz Hanus poinformował mieszkańca,  że krza
ki  ograniczające widoczność  rosną  na  prywatnej  posesji —  po
mimo  tego  na  pewno  trzeba  je  wyciąć,  a  remont  Podgórskiej 
będzie można przeprowadzić,  gdy zostaną  uregulowane  sprawy 
własnościowe. 

Następnie  w  imieniu  mieszkańców  do  burmistrza  pytania 
kierowali  radni. Włodzimierz  Chmielewski chciał się  dowiedzieć 
czy  przewiduje  się  kontrolę  posesji  przez  Straż  Miejską,  czy 
będzie  na  którejś  z  sesji  rozpatrywana  praca  Rad  Osiedli 
i dlaczego  przystanki  autobusowe  w peryferyjnych  dzielnicach 
są  tak  zaśmiecone. 

Na sprzątanie przystanków w mieście zawarto  umowę i sytua
cja powinna  się poprawić  —  odpowiadał  burmistrz.  Stwierdził 
też, że jest przeciwnikiem  ustawiania dodatkowych  koszy,  gdyż 
powoduje  to  dodatkowe  koszty  i  często  nie  służą  spacerowi
czom, a  traktowane  są jak  pojemniki  na  śmieci. Jakiejś  specjal

(dokończenie  na str.  4) 

Niedzielny  wypoczynek  nad  Wisłą.  Fot.  W. Suchta 

Znów  młodzi  ludzie  wypeł
nili ulice Ustronia,  szczególnie 
zaś  amfiteatru.  W  trwającym 
od  9—12 lipca  IV  Ogólnopol
skim  Festiwalu  Twórczości 
Religijnej „GAUD Ę  —  FEST 
'93"  wystąpiło  wielu  znanych 
artystów  scen  i  estrad  pols
kich.  Oni  to  są  magnesem 
przyciągającym  publiczność 
całego  kraju,  lecz  z  wypowie
dzi  wielu  uczestników  festi
walu  wynika,  że  decydującą 
przyczyną  jest  tradycja 
„Gaudę  —  Festu",  tradycja 
corocznych  spotkań  młodych 
ludzi. 

W  piątek  o  godzinie  19.00 
modlitwą  zainagurowano  pie
rwszy  dzień  festiwalu.  Uro
czystego  otwarcia  dokonali 
ks. proboszcz  Leopold  Zielas
ko  i burmistrz  Ustronia  Kazi
mierz  Hanus.  Pierwszy  dzień 
zakończył  się  owacyjnie  przy
jętym  występem  zespołu  „Pod 
Budą". 

Nie  tylko  w  amfiteatrze, 
ale  także  w  kinie  „Uciecha", 
szpitalach  Reumatologicz
nym  i  Uzdrowiskowym,  na 
dziedzińcach  kościelnych, 
w  „Prażakówce"  trwały  im
prezy  festiwalowe. Można  by

ło  spotkać  na  nich  reżysera 
Kazimierza  Kutza,  aktorkę 
Maję  Komorowską,  reżysera 
Krzysztofa  Żurkowskiego, 
obejrzeć  ciekawe  pozycje  fil 
mowe,  m.in.  „Rain  man'a" 
—  Levisona,  „Tańczącego 
z  Wilkami"  —  Costnera, 
„Rok  spokojnego  słońca" 
—  Zanussiego,  „Misję" 
—  Joffe'a,  wziąć  udział  w  in
scenizacjach  teatralnych  opa
rtych  na  tekstach  ewangelicz
nych.  Innowacją  tegoroczne
go  „Gaudę  —  Festu"  była 
odpłatność  za  udział  w  kon
certach.  Problem  ten  pojawił 
się  już  w  roku  ubiegłym,  gdy 
ustroński  amfiteatr  nie  był 
w  stanie pomieścić  wszystkich 
chętnych. 

Na  cztery dni  Ogólnopolski 
Festiwal  Twórczości  Religij
nej  trochę  zmienił  nasze  mia
sto.  Znów  młodzież  śpiewała 
i  bawiła  się  na  ulicach,  za
chęcając  —  co  niektórych 
—  do  wzięcia  udziału  w  kon
certach.  Dyskutowała  też 
o  granicach  twórczości  religij
nej,  jej  roli  w  życiu  społecz
nym  i  o  powołaniu  artysty 
chrześcijanina. 

(M.L. ) 
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Czeskie  wesołe  miasteczko  w Polanie  bawi  i straszy.  Fot.  W.  Suchta 

PEŁNA  MOBILIZACJ A 
(dokończenie ze sir. 1) 

Czym  będzie  się  pan  zajmował  do  wyborów? 
M am  trzymiesięczny  okres  wypowiedzenia,  a  od  1 września  idę 
do  pracy.  Jeżeli  będzie  decyzja,  że  mam  star tować  w  wyborach, 
to  będę  musiał  wziąć  ur lop  bezpłatny  do  19 września.  Jeżeli  nie 
zostanę  wybrany  to  m am  gdzie wrócić,  a  tego  o  sobie  nie  mogą 
powiedzieć  wszyscy  par lamentarzyści. 

Co  panu  dał  dwuletni  okres  pracy  w  Sejmie? 
Przyjrzałem się dość dokładnie jak  to wszystko  wygląda.  Kiedyś 
miałem  takiego  pro fesora  w  szkole,  który  zawsze  przestrzegał 
mnie  przed  pol i tyką.  Wiele  się  nie  pomyli ł.  Zobaczyłem  jak 
można  co  innego  robić,  a  co  innego  mówić  i  być  dwulicowym. 
Al e  też  mawiał,  że  w  poli tyce  jak  w  życiu  obowiązują  zasady. 

Co  pan  uważa  za  największą  wadę  tego  Sejmu? 
Czy  to  był  Sejm  dobry  czy  zły p rzekonamy  się po jak imś  czasie. 
Nie był  tak im  złym  Sejmem  pod  względem  legislacyjnym, bo  jak 
by  nie  było,  sporo  ustaw  zostało  uchwalonych,  sporo  pracy 
zostało  zrobione  i  pod  tym  względem  nie  ma  zastrzeżeń. 
Natomiast  jeżeli  popat rzeć  na  Sejm  j ako  na  dobór  ludzi 
i  ugrupowań  i  po  co  ci  ludzie  tam  przyszli,  to  sprawa  przed
stawia  się  gorzej.  Jeżeli  idzie  się  do  par lamentu  tylko  po  to  by 
mieć  lepsze  układy  i  załatwić  sobie  interesy,  to  coś jest  nie  tak. 
W  sporej  części  ten  Sejm  składał  się  z  właśnie  takich  ludzi.  Po 
prostu  prywata  dominowała  nad  sprawami  państwa. 

Prezydent rozwiązał parlament, po solidarnym glosowaniu  KPN 
i  SLD  nad  wotum  dla  rządu.  Jak  się  czujecie? 

Przepraszam  bardzo.  Co  mamy  wspólnego  z  komunistami? 
Głosowaliście  ręka  w  rękę. 

Proszę  pana,  absurdalną  rzeczą  jest  taki  zarzut.  Posłużę  się 
przykładem:  Jeżeli  jadę  z  Ustronia  do  Bielska  autobusem 
i wsiada  też  komuch,  którego  znam,  to  przecież  nie  będę  czekał 
na  następny  au tobus  do  Bielska.  Wsiadamy  i  do  Bielska 
jedziemy  razem,  a  t a m j a i d ę do  K P N,  a  on  gdzie...nie wiem.  Co 
nas komuniści  obchodzą.  Oni  walczyli  i walczą  o własny  interes. 

Okazuje  się  że  intertesy  są  taki e  same,  gdyż  obie  parti e  dążyły 
do  przyspieszonych  wyborów? 

Absolutnie  nie.  Proszę  sobie  przypomnieć  kto  mówił  o  przy
spieszonych  wyborach.  Jak  ty lko  Konfederac ja  weszła  do 
par lamentu,  pierwsza  ustawa,  którą  wnieśliśmy  w  1991 roku,  to 
ustawa  o  restytucji  niepodległości.  Był  to  egzamin,  co  się  da 
w  tym  Sejmie  zrobić.  Okazało  się,  że  nic.  Była  tam  też  ustawa 
0  dekomunizacj i,  przeciw  której  wszyscy  głosowali,  a  potem, 
wiadomo  co  mądrego  może  zrobić  KorwinMikke,  a  wszyscy 
głosowali  za  jego  wersją  dekomunizacj i. 

Czy w tej  kadencji udało się panu coś zrobić dla  tego  terenu? Dla 
miasta? 

Mieszkam  w  Ustroniu.  Uważam,  że w  tym  temacie  więcej  mają 
do  powiedzenia  radni  Ustronia.  Natomiast  nie  będę  się  chwalił, 
co  zrobił  K PN  dla  kra ju,  d la  woj.  bielskiego.  Jak  będą  wybory 
1  będę  startował  ludzie  to  ocenią.  Nie  można  siebie  samego 
oceniać.  O  czym  mam  mówić?  O  Jasienicy,  którą  rozpocząłem 
i  nie  udało  mi  się  skończyć.  Chodzi ło  o  zakład,  k tóry  zatruwał 
środowisko  i  zagrażał  życiu  ludzkiemu.  Była  decyzja  o  jego 
zamknięciu, niestety nie udało  się jej wprowadzić  w życie.  Nawet 
p rokura tor  niewiele  może  w  tej  sprawie  zdziałać.  Wiele  innych 
spraw  też  zostało  nie  skończonych. 

Na  przykład  nie  udało  się  usunąć  wojewody? 
Ja już mówiłem,  że to nie jest prob lem  samego  wojewody. Jest  to 
problem  rządu. 

Z  czym  KPN  idzie  do  wyborów? 
K PN  dużo  się  nauczył  i  wyniesione,  doświadczenia  zaprocen
tują  w  tej  kampanii  wyborczej.  Myślę  że  będzie  to  duży  sukces 
K P N.  Albo  wygra  K P N,  albo  przegra  Polska. 

Czy  aby  trochę  pan  nie  przesadza? 
Nie.  Pół tora  roku  temu  też  się  dziwiono  gdy  mówil iśmy 
o  programie  Balcerowicza  i  jego  doradcach,  o  grubej  kresce. 
A  teraz  z  par lamentu  wyniosłem  dużo  doświadczenia  i  wiado
mości,  takich  których  nie  ma  w  gazetach. 

Nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  by  pan  podzielił  się  z  nami  tymi 
wiadomościami? 

Ujawnimy,  gdy  przyjdzie  na  to  czas.  Teraz  nawet  p rokura tor 
niewiele  może. 

11  czerwca  1993  „  .  ,  .  .  c  , , 
Rozmawiał:  Wojs ław  Suchta 

Na  lato  PK.S  zafundował  podróżnym  kolejne  podwyżki  .  Bilety 
podrożały  o  7%.  Fot.  W.  Suchta 

Wójcina  Istebnej  wprowadziła 
zakaz  palenia  papierosów  w  bu
dynku  urzędu  gminy.  Dotyczy  to 
pracowników  i  interesantów. 

Wojewódzki  Ośrodek  Szkole
nia na prawo jazdy  ma  swoją  filię 
również  w  Cieszynie,  w  siedzibie 
PZMot.  Dzięki  temu  kursanci 

mogą  zdawać  egzaminy  na  miej
scu. 

W  Wiśle  kontynuowana  jest 
rozbudowa  miejskiej oczyszczalni 
ścieków  i sieci kolektorów  sanita
rnych.  Na  ten  cel  miasto  wyda 
z  budżetu  kilka  kolejnych  mld  zł. 
Ważna będzie dotacja z Funduszu 

Ochrony  Środowiska. 
*

W  Cisownicy  trwa  budowa 
oczyszczalni typu BOS200. Ogól
ny  koszt  ma  zamknąć  się  kwotą 
4,5 mld  zł. 

W Brennej czynne są dwie przy
stanie  kajakowe,  które  znajdu
ją  się w Leśnicy  i Hołcynie.  Wod
ne  akweny  powstawały  na  pro
gach  przeciwpowodziowych 
Brennicy. 

12,5 mld  zł  wynosi  tegoroczny 
budżet  gminy  Istebna.  2,4  mld 
wydane  zostanie  na  budowę  wo
dociągów, 2 mld na  oczyszczalnie 
i  1,8  mld  zł  na  remonty  dróg 
gminnych. 

Trwają  obchody  350lecia  Wi

sły.  Odbył  się  już  Zjazd  Wiślan 
i sesja historyczna,  trwają przygo
towania  do  XXX  Tygodnia  Kul
tury  Beskidzkiej.  Na  wrzesień  za
planowano  Dni  Wisły  i  bogaty 
korowód  dożynkowy. 

Istebna, Koniaków i Jaworzyn
ka posiadają  nadal  własne  biblio
teki.  Stałych  czytelników jest  ok. 
800. Księgozbiory  liczą  ponad  40 
tys.  książek.  W  ub.  r.  na  zakup 
nowych  tytułów  wydano  ponad 
15 mld  zł. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



30  czerwca  w  Rejonowym  Urzędzie  Pracy  w  Cieszynie  zarejest
rowanych  było  336  bezrobotnych  z Ustronia,  w  tym  202  kobiety. 

r   # 

Od  28  czerwca  do  11  lipca  w  Parafii  RzymskoKalolickiej  pod 
wezwaniem  Dobrego  Pasterza  w  UstroniuPolanie  przebywała  na 
wypoczynku  połączonym z rehabilitacją  grupa  80 osób  niepełnospraw
nych i upośledzonych. Były to dzieci, młodzież i dorośli.  Organizatorami 
wypoczynku  w  Ustroniu  było  Stowarzyszenie  Osób  Niepełnospraw
nych  z siedzibą  w  Lublińcu.  (M.L.) 

  & 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Leon  Popek,  lat  62,  ul.  Daszyńskiego  39 
Katarzyna  Plinta,  lat  93,  ul. Szeroka  77 
Edward  Badura,  lat  67,  ul.  Skoczowska  80 
Helena  Małysz,  lat  76,  ul.  Sanatoryjna  50 

W przygotowaniach  do  Gaudę  Festu  pomagało  również  wojsko. 
Fot.  W.  Suchta 

fc   iir 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

3  lipca  1993  r. 
Monik a  Hanus  Czechy  i Artu r  Kluz  Ustroń 
Bożena  Bażyk  Sosnowiec  i  Leszek  Husar   Ustroń 

ćr   tr 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Ludwik  Jenkner,  lat  85,  ul.  Nadrzeczna  33 
Emili a  Kral ,  lat  80,  ul.  Sztwiertni  32 
Ernest Wolnik ,  lat  80,  ul.  Akacjowa  16 
Mari a  Glajc,  lat  90,  ul.  Wesoła  1 
Józef  Bujok,  lat  85,  ul.  Strażacka  5 

r  *  ćr 
Urząd  Miejski  i Komitet  Dożynkowy  ogłaszają  konkurs  otwarty  na 

sygnał  muzyczny  lub  hymn  (muzykalsłowa)  ustrońskich  dożynek. 
Zaintersowani mogą  składać prace w terminie do 5 VII I  br. w Wydziale 
Oświaty,  Kultury  i Rekreacji  Urzędu  Miasta  lub  w Muzeum.  Wyróż
niony  utwór  zostanie  nagrodzony  przez  Komitet  Dożynkowy. 

Bardzo dużo mówi się o właściwej obsłudze odwiedzających Ustroń gości. 
Wszak  każdy  utracony  turysta  to mniejsze dochody  nas wszystkich, mniej 
miejsc pracy.  Zapoznajemy się z tą  obsługą  na  własnej skórze. 

W niedzielę 4 lipca wybieramy  się na Czantorię. Parking pod  wyciągiem 
w Polanie  pęka w szwach.  Nieco  luźniej jest  na  parkingu  pod  Jaszowcem. 
Gdy ustawimy już  Lam samochód  gawia  się  parkingowy. 

— Daj pan dychę i bez bloczka mozesz pan  tu stać do wieczora  — składa 
swą  ofertę.  Gdy  nic  kwapię  się  do  tej  transakcji  zdenerwowany  wyrywa 
bloczek  i inkasuje „dwie  dychy". 

To  pierwszy  kontakt  z  naszym  miastem.  Następnie  udajemy  się  pod 
wyciąg  i spostrzegłszy  tani  pod  flagą  „Fuji "  fotografa  chcemy  zrobić mu 
zdjęcie. 
— A wyciągnąć i ci pokazać  ryczy dżentelmen  z aparatem. 

To  kontakt  drugi  z naszym  miastem.  O  śmietniku  między  górną  stacją 
wyciągu a szczytem Czantorii nie warto pisać. Właściwie nie wiadomo kto to 
ma  sprzątać, a  to  nasz  trzeci kontakt  z  Ustroniem. 

Kto  zdecyduje się przyjechać raz jeszcze? 

S P R O S T O W A N I E 
Do kroniki  Miejskiej w Gazecie  Ustroriskiej nr 26 wkradł się błąd. Oczywiście dwa  j 
lata  temu,  zmieniono  nazwę  ulicy  Gwardii  Ludowej  na  ulicę  Nadrzeczną.  (M.L.)  i 

2.7.93  r. 
O godzinie  18.00 został  zatrzyma
ny  nietrzeźwy,  kierujący  samo
chodem  Mercedes,  mieszkaniec 
Pogórza.  Wynik  badania  alko
metrem  — 2,37  prom.  Kierujący 
nie  posiadał  uprawnień  do  kie
rowania  pojazdami  samochodo
wymi. 

2/3.7.93  r. 
Dokonano  włamania  do  kiosku 
„Ruchu"  w  UstroniuJaszowcu. 
Wartość  skradzionych  rzeczy 
około  1 500 000  złotych. 

2/3.7.93  r. 
Dokonano włamania do pomiesz
czeń technicznych  przy stawie ka
jakowym  gdzie  skradziono  sprzęt 
nagłaśniający  o  wartości  około 
900  tys.  złotych.  (M.L.) 

1.7.93 r. 
Wraz  z Wydziałem  Ochrony  Śro
dowiska  i  Rolnictwa  przeprowa
dzono  wizję  lokalną  w  Ustro
niuLipowcu.  Sporządzono  pro
tokół odnośnie wycieku  z  szamba 
do  przydrożnego  rowu. 

1.7.93 r. 
Wyjazd  z zastępcą  burmistrza  na 
kontrolę  porządku  na  terenie 
UstroniaJaszowca. 

2.7.93  r. 
Usunięto osobę prowadzącą  han
del  bez  lokalizacji  i  zezwolenia. 

2.7.93 r. 
W  trakcie  kontroli  targowiska 
usunięto  obywatela  Wietnamu  za 
zakłócanie porządku  i brak  pasz
portu. 

5.7.93  r. 
Spotkanie  z  organizatorami  fes
tiwalu  „Dobrej  Nowiny"  doty
czące  zabezpieczenia  przemarszu 
przez miasto i imprez  towarzyszą
cych. 

Spotkanie  z  organizatorami  fes
tiwalu  „Gaudę  Fest",  na  którym 
omawiano  sprawy  dotyczące bez
pieczeństwa  imprez  kulturalnych 
odbywających się na  terenie amfi
teatru. 

5.7.93  r. 
Usunięto  obywatela  WNP  z  tar
gowiska znajdującego się w stanie 
nietrzeźwym  i  bez  paszportu. 

W  sobotę  i niedzielę  na  ulicy  Na
drzecznej można zauważyć  wzmo
żoną  kontrolę  funkcjonariuszy 
Straży  Miejskiej.  Przyczyną  jest 
duża ilość samochodów wjeżdżają
cych  na  pasy  zieleni.  (M.L.) 
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Zakład  Radiokomunikacji 
i  Teletransmisji  Katowice 

zawiadamia  o  zebraniu  w dniu  15.7.1993  r.  o  godz. 
11.00,  w sali  posiedzeń  Urzędu  Miejskiego  Ustroń, 
przedstawicieli  wszystkich  służb  administracyjnych 
eksploatujących  w  podległych  im  budynkach  „u 
rządzenia zbiorowych  anten  telewizyjnych" ,  retrans
mitujących  sygnał  z  Telewizyjnej   Stacji  Retrans
misyjnej   UstrońCzantoria. 

Z e b r a n ie  z w o ł u j e my  w  z w i ą z ku  z  p r o w a d z o n y mi  j | 

p r a c a mi  r e m o n t o w y mi  w  T SR  U s t r oń  o r az  p i a n o  | 

w a ną  z m i a ną  k a n a łu  n a d a w c z e go  I I  p r o g r a mu  T V 

z  K  40  na  K  3 9  w  ce lu  p o p r a wy  j a k o ś ci  s y g n a łu 

—  un i kn ięc ia  w y s t ę p u j ą c y ch  d o t y c h c z as  z a k ł ó c eń  | 

i n t e r f e r e n c y j n y c h. 
 = ==Iii|!i »:i!fi*«|  !?Tif! li  !;*  v="! i! >: S ??:: *"!'=? 'i'!!«!!:!»!:!!:™;:!i":':'̂ ;;'»!;'̂ :̂̂ ' 

Ze zbiorów Muzeum 
Muzeum posiada kilkanaście wyrobów zaliczonych do  tzw. metaloplas
tyki. Wykonali je uczniowie przyzakładowej szkoły. Zaprezentowany  tu 
eksponat  został wykonany  w latach  czterdziestych,  z blachy o grubości 
1,5  mm.  W  centralnym  miejscu  znajduje  się  kowadło  i  symetrycznie 
rozmieszczone  ornamenty  roślinne. Jest  to ozdoba  którą  można  by np. 
zawiesić  na  ścianie. 
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nej  akcji  „Posesja"  nie  planuje  się  poza  normalnymi  czynnościami 
wykonywanymi  przez  Straż  Miejską.  Z.  Białas  stwierdził,  że  wniosek 
0  analizę  prac  rad  osiedlowych  jest  słuszny  i  należy  przed  końcem 
kadencji  poświęcić  temu  tematowi  jedną  sesję. 

Kolejne pytania  do  burmistrza  kierowali  radni: 
— Mari a Kubień w sprawie krzewów  i wysokich  traw przy wjazdach na 
dwupasmówkę, co jest przyczyną  wypadków. Zapytała też o ciągły brak 
wody  w  Młynówce. 

Burmistrz  poinformował,  że  dwupasmówka  jest  drogą  krajową 
1 trudno,  by  miasto  ponosiło  koszty  jej  utrzymania.  Od  maja  stale 
ponawiane są interwencje w Zarządzie Dróg. Co się tyczy Młynówki,  to 
burmistrz  wyraził  obawę,  że  będzie  to  przez  jakiś  czas  temat  dyżurny 
w  mieście.  Związek  Wędkarzy  zmienił  funkcję  Młynówki.  Nadzieja 
w nowo wybranym prezesie Spółki Wodnej i skuteczności jego interwen
cji.  Miasto  natomiast  zleciło  wykonanie  remontu  wszystkich  śluz 
spustowych. 
— Tomasz Kamiński na prośbę  sąsiadów parkingu  przy  „Ustroniance" 
pytał,  kiedy  przestaną  parkować  tam  ciężkie  samochody. 

Właściciel buduje wiatę mającą ograniczyć ilość spalin i równocześnie 
zobowiązał  się do  przeniesienia  parkingu  — wyjaśnił  K.  Hanus. 
—  Włodzimierz  Głowinkowski  zaproponował  przygotowanie  się  do 
przejęcia drogi  biegnącej przez  osiedle domków  jednorodzinnych  przy 
ul.  Wantuły.  Dotychczas  funkcjonowała  ona  jako  droga  zakładowa. 
Ten  sam  problem,  dotyczący  ul.  Kreta,  poruszył  Andrzej  Sikora.  Ul. 
Kreta po upadku  Meprozetu  utraciła funkcję drogi  zakładowej i miasto 
winno  się nią  zająć. 

W  tym  punkcie  obrad  burmistrz  poinformował  radnych  o  zleceniu 
wykonania  garbów  ograniczających  prędkość  na  ul.  A.  Brody. 

Dyskusję  przerwał  prowadzący  obrady,  twierdząc,  że  poruszane 
sprawy  powinno  załatwiać  się  na  innym  szczeblu,  a  dopiero  gdy 
pojawiają  się poważniejsze  problemy  wnosić je  pod  obrady  sesji  RM. 

Następnie naczelnik Jan Sztefek złożył Radzie informację o segregacji 
odpadów  w  naszym  mieście.  Największym  problemem  jest  odbiór 
surowców  wtórnych.  Wprowadzono  dodatkowo  kontenery  na  szmaty. 
Negocjowany jest też zTrosEko inny sposób zbiórek złomu, polegający 
na  zbiórkach  z  każdej  ulicy,  a  nie  jak  dotychczas  z  kilku  punktów. 
Miasto  przymierza  się  także  do  zbierania  od  mieszkańców  starych 
mebli. J. Sztefek przedstawił  też radnym  program  ochrony  środowiska 
w  Ustroniu.  Powstawał  on  dość  długo,  bowiem  konsultowano  go 
z różnymi  środowiskami  i organizacjami.  Przedstawiony  program  jest 
dość  skromny,  a  to  dlatego,  że poprzedni  zawierał  głównie  postulaty, 
których nie można było zrealizować. Powodowało  to jedynie frustrację. 
Obecny  jest  kompromisem,  ale  dostosowanym  do  możliwości  budże
towych. 

Jerzy  Podżorski,  przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska  RM 
powiedział,  że nie ma  zastrzeżeń  do  programu.  Skupiono  się na  trzech 
priorytetach  budowie  kolektorów,  remoncie  basenu  kąpielowego 
i utrzymaniu dróg w zimie. Zrezygnowano z planów budowy  komposto
wni.  Wnioski  wypływają  następujące: 

— obecny program  należy połączyć z realizacją  poprzedniego mając na 
uwadze możliwości  budżetowe, 

,Cocacola  lojest  to!?"  Fol.  W.  Suchta 
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remont  basenu  kąpielowego powinien  być podstawowym  zadaniem 
w roku  przyszłym. 

Krytycznie do przedstawionego  programu  odnieśli  się inni  radni. W. 
Chmielewski  żądał  od  burmistrza  wyciągnięcia  konsekwencji  służ
bowych  w stosunku  do  odpowiedzialnych  za  niezrealizowanie  poprze
dniego  programu.  T.  Kamiński  i  W.  Głowinkowski  zarzucili  brak 
w przedstawionym materiale punktu dotyczącego współpracy ze szkoła
mi.  Przeciw  temu  zaprotestował  zastępca  burmistrza  T.  Duda,  stwier
dzając, że współpraca  ze szkołami  układa  się wzorowo,  Ustroń  jest  tu 
stawiany  jako  przykład  w  województwie,  nic  można  jednak  takiej 
współpracy  dekretować  i  wymuszać.  Radna  Emili a  Czembor,  będąca 
dyrektorem  SP2  dodała,  że  wiele  akcji  prowadzonych  jest  wspólnie 
z Wydz. Ochrony Środowiska  i nie można mówić o braku współpracy ze 
szkołami.  Po dyskusji  postanowiono  przełożyć  przyjęcie programu  na 
następną  sesję, co  pozwoli  wnieść do  niego  niezbędne  poprawki. 

Na  sesji  podjęto  również  uchwały  o  zasadach  lokalizacji  punktów 
sprzedaży  alkoholu,  limicie  sklepów  w  których  alkohol  może  być 
sprzedawany  i przyjęto program profilaktyki przeciwalkoholowej w na
szym  mieście.  Ustalono  górną  granicę  punktów  detalicznej  sprzedaży 
alkoholu na 35. Przykładowo w Bielsku granica ta wynosi  75, w Cieszy
nie    50, Skoczowie — 30, Brennej —100.  Mimo,  że uchwały podjęto 
większością  głosów,  radni  mieli  wiele  zastrzeżeń.  Szczególnie  nie 
podobała się sama idea  limitowania. Dawniej czynił to wojewoda,  teraz 
obarczono  tym  obowiązkiem  samorządy.  Z  dwóch  programów  walki 
z alkoholizmem wybrano wersję przedstawioną  przez burmistrza, mimo 
że  naczelnik  Czesław  Gluza  proponował  wersję  rozszerzoną,  prze
strzegając równocześnie, że przyjęcie innego programu  może  spowodo
wać,  iż nie  zaakceptuje go  Urząd  Wojewódzki. 

Dyskutowano  też  nad  uchwałą  dotyczącą  zbycia  dwóch  działek 
budowlanych  przy ul. Słonecznej. Radni w większości  odrzucili  projekt 
uchwały  twierdząc,  że  sprzedaż  może  zburzyć  całą  koncepcję  zagos
podarowania  terenu,  a  także  wyrażano  zdziwienie,  że nagle, po  trzech 
latach  okazuje  się,  że  tereny  w centrum  miasta,  należące  do  zakładu 
Usług  Komunalnych,  zarośnięte  są  chwastami  i  trzeba  je  natychmiast 
sprzedać. 

Odrzucono też projekt uchwały powołującej Miejski Zespół Adminis
tracyjnoEkonomiczny  Szkół.  Wiadomo,  że  od  1 stycznia  1994  roku 
gminy przejmą  finansowanie  szkół, na co otrzymywać będą  subwencje. 
Przedstawiając  uchwałę  burmistrz  poinformował,  że  ma  ona  na  celu 
bezkolizyjne  przejęcie  szkół  od  1  stycznia.  Uchwałę  Rada  powinna 
przyjąć na  tej sesji, aby utrzymać  się w harmonogramie  przejęcia  szkół 
wydanym przez ministra oświaty. Radny Lesław Werpaehowski zarzucił 
projektowi  uchwały, że powołuje jedynie  nazwę,  nic więcej nie mówiąc 
o  funkcjach mającego powstać  Zespołu.  Z.  Białas przypomniał,  że  22 
października  1992  przyjęto  na  sesji  RM  program  przejęcia  szkół. 
Przedstawione  radnym  materiały  są  niewłaściwe,  gdyż  faktycznie  nie 
wiadomo  jak  nowe  ciało  ma  funkcjonować,  na  jakich  zasadach 
przyjmować  pracowników  i  ilu  ich  ma  być.  Nie  przedstawiono  też 
innych  możliwości  rozwiązania  problemu,  choć  radni  o  nich  dys
kutowali.  Ponadto  minister  nie  może  samorządom  narzucać  jakichś 
harmonogramów.  Burmistrz  przestrzegł  przed  odrzuceniem  projektu, 
gdyż w najbliższy poniedziałek  w delegaturze  Kuratorium  w  Cieszynie 
jest  spotkanie,  na  które  nie  ma  po  co  jechać  bez  tej  uchwały. 
W  konsekwencji  może  to  doprowadzić  do  nie  przyznania  miastu 
środków na prowadzenie Zespołu w roku przyszłym. Takie  postawienie 
sprawy Z. Białas określił jako stawianie Rady pod ścianą. Nie zgodził się 
z  tym  burmistrz  twierdząc,  że  nie  jest  to  szantażowanie,  a  jedynie 
stwierdzenie,  iż jest  to ostatni  moment  na podjęcie tej uchwały z uwagi 
na  wspominane  wcześniej  spotkanie  w  delegaturze.  Emili a  Czembor 
przekonywała,  że oddalenie  tej sprawy  to jedynie przekładanie  decyzji 
na później, gdyż sprawy  finansowe  szkół  i tak  trzeba  będzie  załatwiać. 
W głosowaniu  po  ośmiu  radnych  głosowało  za  i przeciw.  Zdecydował 
głos przewodniczącego,  który  był  przeciw. 

Na sesji podjęto także uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.  Przy 
tej  okazji  radny  Wiktor   Pasterny  zaproponował  zmianę  okręgów 
wyborczych  w  Lipowcu  —  zmianę  dotyczącą  wyborów  do  Rady 
Miejskiej.  Obecne  okręgi  są  wytyczone  w  sposób  nieracjonalny,  np. 

;  ludzie po dwóch  stronach  ulicy należą do  innych  okręgów — argumen
j   tował radny. Ustosunkowując się do postulatu  radnego dość oryginalny 

pogląd  wyraził  Tadeusz  Duda  twierdząc,  że  ordynacja  do  Rad  jest 
|  nieaktualna.  Do  sprawy  postanowiono  powrócić. 

Wojsław  Suchta 



„Każdy  wschód  słońca  Cie
bie zapowiada". ..  to  f ragment 
pieśni,  k tóra  jednoczy  wszyst
kich  uczestników  V  Domin i
kańskiego  Ko lokwium  odby
wającego  się w  Ustroniu
Hermanicach.  Od  1989  roku 
Hermanice  są miejscem  spot
kań młodzieży z całej Polski  od 
16 do 35 lat. Patronem  spotkań 
jest  błogosławiony  Pier  Gior
goi  Frassati  —  włoski  student 
beatyf ikowany  w  1990  roku 
przez  Papierza  Jana  Pawła  II . 
W  roku  1991  kolokwium  sta
nowiło  przygotowanie  do  VI 
Światowego  Dnia  Młodzieży 
w  Częstochowie. 
Tegoroczne  kolokwium  zło
żone jest  z trzech  sesji,  których 
tematami  są:  wiara,  ku l tura 
i  miłość.  Na  pierwszą  z  nich 
przyjechało  oko ło  300  osób, 
600  zgłosiło  swoje  uczestnict
wo  w drugiej, a 300 w  trzeciej. 
Pierwsza  sesja  odbywała się 
w  dniach  od 4  do  11  lipca. 
Wiara  jest  darem  Bożym,  od
powiedzią  człowieka  na Sło
wo, dialogiem  człowieka  z  Bo
giem,  pewną  wiedzą  (Credo), 
kul turą,  sposobem  życia,  mi
łowania  wyrazem  człowieka, 

Objawieniem,  Tradycją,  Koś
ciołem;  musi  być  przekazywa
na  poprzez  mass  media,  apo
stolstwo,  ewangelizację,  jest 
zagrożona  przez  grzecz,  nie
wiarę,  zwątpienie,  sekty  —  to 
zagadnienia,  które  były  poru
szane  na  pierwszej  sesji.  Mło 
dzież  i współpracujący z nimi 
duszpasterze  gościli  na  wykła
dach  Agnieszkę  i Jana  Mar ię 
Jackowskich  i  biskupa  Zim
niaka. 

Druga  sesja  odbywać  się  bę
dzie  w dniach  od 11 do  18 
lipca  i dotyczyć  będzie  zagad
nień  kul tury,  kultury,  k tóra 
jest  wyrazem  człowieka,  wyra
zem  wiary,  nadziei  i  miłości. 
Sam  człowiek  tworzy  kulturę, 
tylk o  on ją  rozumie  —  i  dlate
go  też znani  i  mniej  znani 
artyści  odpowiedzą  na pyta
nia  dotyczące  ich  biografii  ar
tystycznej,  biografii  wiary, 
nadziei  i  miłości,  opowiedzą 
o  swoim  dorobku,  upodoba
niach  i  życiu,  poprowadzą 
rozmowy  w  grupach.  Swój 
przyjazd  zapowiedzieli  mię

dzy  innymi:  Ma ja  Komorow
ska,  Anna  Nehrebecka,  A n na 
Ciepielewska,  Jerzy  Zelnik, 
Krzysztof  Kolberger,  Olgierd 
Łukaszewicz,  Wiesław Ko
masa. 
Zagadnienia  dotyczące  kon
cepcji  człowieka  stworzonego 
na  obraz  i podobieństwo  Bo
że,  kobiecości  i męskości,  me
todom  naturalnego  p lanowa
nia rodziny —  poruszane  będą 

na  trzeciej,  ostatniej  w  tym 
roku  sesji  spotkań  Domin ika
ńskich,  odbywającej  się  od  18 
do  25  lipca. 
Co  roku  większa  ilość  mło
dzieży  przyjeżdża  do  Herma
nie,  aby  poprzez  liturgię,  kon
ferencje,  rozmowy,  medyta
cje  i  pracę  wraz  z  duszpa
sterzami  budować  wspólnotę 
Kościoła. 

(M.L. ) 

Fot.  W  Suchla 

Urząd  Miejski  Wydział  F inansowy  w  Ustroniu  przypomina, 
że  termin  płatności  II I  raty  składki  na  Fundusz  Ubezpieczenia 
Społecznego  Roln ików  upływa  z dniem  31  lipca  br. 

Decyzje  wymiarowe  prosimy  odbierać  w  pokoju  nr 6. 
Mieszkańcy  dzielnic  Nierodzimia  i  Lipowca  winni  odebrać 

decyzje i dokonać  wpłat  u  inkasentów. 

Urząd  Miejski  —  Wydział  Ochrony  Środowiska  w  Ustroniu 
p r z y p o m i na  o  nadal  obowiązu jącym  zakazie  uprawy  maku 
na  terenie  województwa  bielskiego.  K t o  wbrew  przepisom 
uprawia  mak  podlega  karze  pozbawienia  wolności  do  lat 
dwóch,  ograniczenia  wolności  a lbo  grzywny. 

Urząd  Miejski  in formuje,  że  wszelka  wycinka  drzew  i  krze
wów  (nie  dotyczy  drzew  i krzewów  owocowych,  drzew  i  krze
wów  w  wieku  do  pięciu  lat)  wymaga  zgody  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego w Ustroniu. 

Samowolne  wycięcie  drzewa  i  krzewu  obłożone  jest  bardzo 
wysoką  grzywną:  3,5 min  za  każde drzewo  i 300 tys zł za  1 m  kw. 
porośnięty  krzewami. 

Psie  pragnienie.  Fol.  W.  Suchla 

Kolejne sprawozdanie  poświęcone porządkowi w  mieście. 

Zgodnie z art. 47  ustawy  o lasach  z dn ia  28 września  1991 r.  (DZ. 
U.  nr 101  poz.  444)  zadania  związane  ze  zwalczaniem  prze
stępstw  i wykroczeń  w zakresie szkodnictwa  leśnego  wykonywa
ne  są  przez  strażników  leśnych  zatrudnionych  w  Nadleśnictwie. 
Ustawa  określa  również  p rawa  i obowiązki  strażnika  leśnego. 
W  Nadleśnictwie  zatrudnionych  jest  2  strażników  leśnych. 
Uprawnienia  strażnika  leśnego  przysługują  także  leśniczemu. 

W  bieżącym  roku  od 1 stycznia  do  15  maja  strażnicy  leśni 
i  leśniczowie  nałożyli  40  grzywien  w drodze  mandatu  na  kwotę 
3  min  zł.  za wykroczenia  popełnione  na  terenach  leśnych.  Do 
najczęściej popełnianych  wykroczeń  należą  wjazdy samochodem  na 
tereny  leśne  z niszczeniem  runa  leśnego i upraw,  wypalanie  ognisk 
w  lesie i pobliżu,  wypas  zwierząt  gospodarskich.  Poważnym  pro
blemem  jest  zaśmiecanie  lasu  szczególnie  terenów  przydrożnych, 
gdzie powstają  dzikie wysypiska  oraz  szlaków  turystycznych,  gdzie 
pozostawiane  są śmieci  po  napojach,  konserwach  i  innych  ar
tykułach  żywnościowych. 

Na  tereny  leśne  Nadleśnictwa  przywożone  są  także  śmieci  spoza 
naszego  terenu  i porzucane  w lesie w dużych  workach.  Problem  ten 
się  nasila  i jest  praktycznie  nie  do  wyeliminowania.  Poważnym 
problemem  jest  także  nadmierny  napływ  turystów  w  okresach 
sobotnio  niedzielnych.  Ilość  przybywających  w  tym  czasie  ludzi 
przewyższa  kilkadziesiąt  razy  dopuszczalną  normę  na  jednostkę 
powierzchni. Jest to sprawa  poza  zasięgiem możliwości  ochronnych 
Nadleśnictwa.  Nadmierny  napływ  ludzi  powoduje  hałas  oraz 
wydeptywanie  runa  i gleby  leśnej, a  także niekontrolowany  ruch  po 
lesie. Interweniujący strażnicy spotykają  się wielokrotnie z agresyw
ną  postawą  ze strony  nie przestrzegających  zasad  zachowania  ciszy 
i  poruszania  się  po  wyznaczonych  szlakach  turystycznych  ludzi. 

W  ostatnich  dwóch  latach  nasiliły  się kradzieże  sadzonek  drzew 
z  zakładanych  w lesie  upraw.  Wyrywane  są także  sadzonki ze 
starszych  upraw.  W/W problemy  dotyczą  także  lasów  prywatnych, 
które  stanowią  prawie trzecią  część ogółu  powierzchni  leśnej miasta 
Ustronia. 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam wyposażenie ciemni  fo
tograficznej,  komplet  do  zdjęć 
czarnobiałych.  Daszyńskiego  36. 

Nowo otwarty  sklep  mięsnowęd
liniarski  w  UstroniuPolanie  ul. 
Jodłowa  3  (obok  kaplicy)  zapra
sza  od  wtorku  do  piątku  w  godz. 
7  17,  w  soboty  7  13. 

Naprawa  lodówek,  zamrażarek, 
pieców  PG.  Jan  Macura,  Niero
dzim,  ul.  Szeroka  6/2. 

Zamienię  M2  w  Warszawie  na 
M2  w  Ustroniu  lub  w  Wiśle. 
Wisła,  ul.  Konopnickiej  10. 

Sprzedam  nowy  wolno  stojący 
dom. Ustroń, ul. Daszyńskiego 46. 

Sprzedam  rower  Ukraina  za  350 
tys.  zł. Tel.  2858. 

Sprzedam  Fiata  125p  (1973)  na 
chodzie,  części  zapasowe.  Tel. 
2687. 

Firma HU „Capr i 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  40 

iATRUDN I 
SIĘGOWĄ 

znajomością  maszyno
pisania  (na niepełny  etat). 

Sprzedamy  dużą  patelnię 
elektryczną 

C O  N A S  C Z  EK A 
Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa  i Hutnictwa ,  ul. Hutnicza  1,  tel.  2996 
—  Ekspozycja  stała:  „Hutnictwo  i kużnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska Galeria  Sztuki  Współczesnej K.  i B. Heczko —  wystawa 

i  sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich 

Muzeum  czynne  codziennie  od  godz.  9.00—13.00,  wtorek  od 
9.00—17.00. 

Galeria  grupy  plastycznej   „Brzimy " 
—  wystawa  i  sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich  w  budynku  Cen

tralnej  Informacji  i Recepcji,  Rynek  7,  tel.  2653 

Imprezy  kulturalne: 
16—18.7.1993  r. godz.  16.00 Amfiteatr  —  „Festiwal  Dobrej  Nowiny" 

18.7.1993  r. godz.  15.00  KONKUR S  PIOSENKI  WCZASOWEJ 
I)W  ..Ondraszek"   Ustroń  Jaszowiec 

I
Z  okazji  setnego  numery  Gazety  Ustrońskiej w  Ustroń

skiej Galerii  Sztuki  Współczesnej —  Muzeum  Kuźnictwa 
i  Hutnictwa  —  Bogusław  Heczko  wystawia  grafikizaga
dki  w  kąciku  „Gdzie  to  jest".  Nie  trzeba  się  głowić  gdzie 
to  jest,  gdyż  każdą  pracę  autor  opisał. 

GDZI E  TO  JEST? 
Oto  kolejna graf ikazagadka  przygotowana  przez  Bogusława 

Heczko.  Na  odpowiedzi  czekamy  do  28  lipca. 

  JM**.AK*   f Ą ^ ^ ^ ^ 
9  ś 

UCHWAŁA  Nr  XLV/298/93 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  2  lipca  1993  r. 

w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie  miasta  Ustronia 
miejsc sprzedaży  napojów  alkoholowych 

Na  podstawie  art.  12  ust.  2  ustawy  z dnia  26  października  1982  r. 
0 wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.  U. 
Nr 35, poz. 230 z późn.zm.) w związku z art.  18 ust. 2, pkt  15, art. 40 ust. 
1  i  ar t.  42  ust.  1  ustawy  z  dn ia  8  m a r ca  1990  r.  o  samorządz ie 
terytorialnym  (Dz.  U.  Nr  16, poz.  95 z  późn.zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
u c h w a l a: 

§ 1 
Zasady  usytuowania  miejsc sprzedaży  napojów  alkoholowych: 
1.  punkt  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spo

życia  w miejscu  sprzedaży  nie  powinien  być  usytuowany  bliżej niż 
50 m  od: 
a)  obiektów  kultu  religijnego 
b)  szkół  i  przedszkoli 
c)  stadionów  sportowych 

2.  Odległość  50 m  liczona  będzie  traktem  komunikacyjnym  od  wejść 
głównych. 

3.  Lokalizacja punktów  sprzedaży napojów alkoholowych  winna  speł
niać  wymogi  określone  przepisami  sanitarnymi,  prawem  budow
lanym  i statutem  Uzdrowiska. 

4.  W punktach  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do 
spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  winno  być  wydzielone  odrębne 
stoisko. 

5.  Zabrania  się sprzedaży  napojów  alkoholowych  (z wyjątkiem piwa) 
w kioskach  nie posiadających  wewnątrz  obiektu  miejsc  konsumen
ckich. 

6.  Zabrania  się  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w  handlu  obwoź
nym. 

7.  Zabrania  się  sprzedaży  napojów  alkoholowych  za  wyjątkiem  piwa 
w lokalach gastronomicznych  zarejestrowanych w zgłoszeniu działa
lności  gospodarczej  jako  „piwiarnie"  oraz  w  punktach  gastro
nomicznych  czynnych  sezonowo  a  zlokalizowanych  na  wolnym 
powietrzu. 

§ 2 
Wykonanie  uchwały  powierza  zarządowi  Miasta. 

  §3 
Uchwała  podlega  ogłoszenia  w prasie  lokalnej — „Gazeta  Ustrońska" 
— oraz  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogłoszeń  na  terenie  miasta. 

§4 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  5  lipca  1993  r. 

UCHWAŁA  Nr  XLV/299/93 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  2  lipca  1993  r. 

w sprawie  ustalenia  liczby punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5%  alkoholu  (z wyjątkiem piwa)  przeznaczo
nych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży 

Na podstawie art. 12 ust. 1  i art. 18 ustawy z dnia 26 października  1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz. U. 
Nr 35, poz. 230 z późn.zm.) w związku z art.  18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 
1  i  art.  42  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
terytorialnym  (Dz.  U.  Nr  16, poz.  95 z  późn.zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
u c h w a l a: 

§ 1 
Ustalić na  terenie miasta Uzdrowiska  Ustroń  liczbę punktów  sprzedaży 
napojów alkoholowych  o zawartości  alkoholu  powyżej 4,5%  (z wyjąt
kiem  piwa)  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży 
w  ilości  35. 

§ 2 
Wykonanie  uchwały  powierza  zarządowi  Miasta. 

§3 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  prasie  lokalnej  —  „Gazeta  Ustroń
ska"  —  oraz  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogłoszeń  na  terenie 
miasta. 

§4 
uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  5 lipca  1993  r. 
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Bobas drzemie,  bo  lubi...  Fot.  W. Suchta 

TOWARZYSTW O  DZIĘKUJ E 
Towarzystwo  Opieki  Nad  Niepełnosprawnymi  w  Ustroniu,  składa 
serdeczne podziękowanie  Wszystkim  Ofiarodawcom za dary  rzeczowe 
i pieniężne  związane z imprezą  „Dzieci  Dzieciom,  Dzieci  Rodzicom", 
oraz Wszystkim Osobom,  które dopomogły nam w zorganizowaniu  tej 
imprezy,  społecznie. 

KOMUNIKAT Y  DOŻYNKOW E 
Wszystkich zainteresowanych  udziałem  w wystawach  dożynkowych 

informujemy,  że  swój  udział  należy  zgłosić  w  terminie  do  25  VII 
w Muzeum  ul. Hutnicza  3 tel.  2996, czynne  codziennie 913. 
Przypominamy  lematy  wystaw: 
1. Kwiaty,  krzewy  i drzewa  ozdobne  i  owocowe. 
2. Rękodzieło  artystyczne  i  użytkowe. 
Dożynki  odbędą  się w dniu  29 VII I  br. 
Wystawy  organizuje Muzeum,  które  zapewnia  bezpłatne  stoiska  wy
stawowe  i możliwości  sprzedaży  wyrobów  na miejscu.  Zapraszamy. 

Komitet Dożynkowy zaprasza podmioty gospodarcze z terenu miasta 
Ustronia do wystawienia  stoisk  gastronomicznohandlowych  w Parku 
Kuracyjnym w dniu  dożynek  miejskich  tj. 29.08.1993  r. 
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim pok. nr 26 do dnia 
12.08.1993 r. 

AGROTURYZM 
Burmistrz  Miasta  Ustronia  wraz  z  Beskidzkim  Stowarzyszenier i 
Agroturystyki  „Chata"  serdecznie  zapraszają  na  spotkanie  w dniu 
21.07  br.  (środa)  o  godz,  11 tej  w  sali  nr  24  Urzędu  Miejskiego 
w Ustroniu. 
Tematem  spotkania  będzie: Agroturyzm  dodatkowym  źródłem  do
chodu  w gospodarstwie  rolnym. 

Wysokość  opłat  za  najem  terenu  pod  stoiska  handlowe  na 
terenie  Amfiteatr u  i  Parku  Kuracyjnego: 

1.  Sprzedaż  ze  stolika  (drobne  art.  przemysłowe,  wata  cukrowa, 
książki) —  100.000 zł 

2. sprzedaż ze straganu — 200.000 zl 
3. sprzedaż ze straganu  (łącznie z piwem) — 250.000 zł 
4. sprzedaż  piwa — 250.000 zł 
Cena ustalona  za jeden dzień. 

...a  ten  śpi, bo  musi...  Fot.  W. Suchta 

Co  roku  do  Ustronia  przyjeżdżają  tysiące  turystów,  wczaso
wiczów,  kuracjuszy  i  gości.  Na  początku  lipca  zapytaliśmy 
kierowników  niektórych  domów  wczasowych,  wypoczynko
wych,  hoteli  oraz  szpitali  rehabilitacyjnoleczniczych  jaka  jest 
frekwencja w  ich  ośrodkach. 

W  hotelu  „Muf lon "  wypoczywała  wówczas  grupa  Niemców 
i  Francuzów,  a przewidywany  był  przyjazd  Duńczyków.  Frek
wencja  wynosiła  wtedy  75%,  lecz  mogła  w  każdej  chwili  ulec 
zmianie, bowiem  „Muf lon " zmienił status domu  wczasowego  na 
hotel i dlatego rotacja gości jest w nim bardzo duża.  Pracownicy 
„Petrochemii"  —  Płock  do  połowy  września  będą  wypoczywać 
w  Domu  Wczasowym  „Mazowsze".  Frekwencja  zmienia  się 
w  zależności  od  turnusu  —  waha  się  w  granicach  110—120 
osób. 

Dyrekcja  DW  „Maciejka"  nie  może  narzekać  na  małą 
frekwencję wczasowiczów,  gdyż dom jest wypełniony po  brzegi. 
Gościli  tam  turyści z Gdyni,  Krakowa  i Śląska. Na  lipiec nie ma 
już wolnych  miejsc w  „Rosomaku",  natomiast  można  dokonać 
rezerwacji  na  dwutygodniowe  wczasy  w sierpniu.  Prawie  pełną 
obsadę  stanowią  wczasowicze  z Niemiec  i Polski.  88  repatrian
tów i uchodźców z byłej Jugosławii przebywa w DW  „Sasanka", 
gdzie jest wolny  tylko jeden  apartament. Tutaj jest  również duża 
rotacja  —  bo  gdy  iylk o  jedna  grupa  wyjedzie  na  Zachód, 
natychmiast  napływa  nowa  grupa  uchodźców.  W  „Orliku " 
wypoczywają  wczasowicze z Zabrza, Świętochłowic,  Warszawy, 
Krakowa,  Pszczyny,  Częstochowy,  Rudy  Śląskiej i Tych.  Dwie 
rodziny  z  Niemiec  będą  gościć  w  „Orl iku "  w  terminie:  7—20 
lipca  br.  Aktualnie  nie ma  tam  kompletu  gości,  są  także  wolne 
miejsca  w  drugiej  połowie  sierpnia.  DW  „Róża"  przyjmie  na 
leczenie  i rehabilitację 80%  osób  ze skierowniami  Ministerstwa 
Zdrowia  i 20%  z zewnątrz. W dniu  kiedy  robiliśmy  sondaż,  był 
komplet  gości.  Na  sierpień  jest  przewidywany  przyjazd  Nie
mców.  Na  dużą  ilość  wolnych  miejsc  skarży  się  dyrekcja  DW 
„Sokół".  Początkiem  lipca  przebywało  w  nim  50  dzieci  na 
koloniach,  33  turystów  z  Danii  i  30  z  kraju  —  frekwencja 
wówczas  wynosiła  65%.  W  „Danielu"  wypoczywają  zarówno 
goście krajowi jak  i kuracjusze z Niemiec, Holandii, czy Wielkiej 
Brylanii. Przewidywana jest  wizyta  dr  Baumanna  ze Szwajcarii 
wraz  z  całą  świtą  lekarską.  Byli  także  turyści  z  Chorwacji. 
Obsada  będzie kompletna,  tylko nieliczne braki przewidziane są 
na  dzień  19  sierpnia.  W  DW  „Ondraszek"  wypoczywają  84 
osoby — w większości  ze Śląska, Warszawy,  BielskaBiałej  oraz 
20  osób  z  Niemiec.  Aktualnie  tylko  dwa  pokoje  są  wolne,  do 
końca  sierpnia  przewidywany  jest  komplet  gości. 

Przez  Centralną  Informację i  Recepcję  przewijają  się  klienci, 
którzy  sukcesywnie  kierowani  są do domów  wczasowych  o  nie
całkowitym  wypełnieniu.  Nie  są  to jednak  tłumy. W  niektórych 
domach  wczasowych  są  jeszcze  wolne  miejsca  na  lipiec. 

M.L . 

Rolnicza  Spółdzielnia  Produkcyjna  „Jelenica" 
w Ustroniu  tel/fax  2800 
z a w i a d a m ia  o  o t w a r c iu 

KOMIS U  SAMOCHODOWEGO 
w  Ustroniu  przy  ul.  3  Maj a  44 

Zapraszamy  zainteresowanych  sprzedażą  i  kupnem  zagranicznych 
samochodów osobowych ze świadczonych  przez nas usług 
P o n a d to  o f e r u j e m y : 

—  usługi szklarskoszlifierskie oraz aluminiowe siatki ochron
ne  na  okna  przeciw  owadom, 

—  usługi  w  Składzie  Celnym  w  zakresie  przechowywania 
i  składowania  towarów  przywiezionych  z  zagranicy, 

—  w Ośrodlu  Gospodarczym  „Jelenica"  —  tel.  2600  prowa
dzimy  sprzedaż  części  zamiennych  do  ciągników,  samo
chodów  „Żuk "   „Star" ,  maszyn  rolniczych  oraz  wiele I 
innych  artykułów , 

—  sprzedaż  jaj   i  pasz  pełnoporcjowanych  dla  zwierząt, 
—  boazerię  wg.  indywidualnych  zamówień, 
—  usługi rolne, transportowe i mechaniczne w pełnym zakresie 

telefon  3400 

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY! 
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Kubala
KONSTRUKCJE  STALOWE 
OBRÓBKA  SKRAWANIEM 
TWORZYWA  SZTUCZNE 

Roztomily Jyndrysie! 
Nie  pomyślałabych  se,  że  se  to  tak  wezniecie,  Jyndrysie,  do 
sumiynio, co żech Wóm napisała o tej poprawie. Dyć jeszcze  nigdy 
tak nie było,  cobyście mi  tak  hónym  łodpisali, już  w tym  samym 
nómerze  „Ustróńskij".  Prziznejcie,  Jyndrysie,  że  z  tym  łod
pisowanim  to  było  rozmajicie.  Niejedyn  roz  było  tak,  że jo  se 
drzistala  swoji, a  Wy  swoji. 

Nó,  ale co żeście  też  to, Jyndrysie  napisali? Że  to już  lostatni 
roz, jako  w „Ustróńskij"  drzistocie? Na  dyć se nie róbcie symnie 
i  z  ustrónioków  blozna,  bo  przeca  terozki  nima  apryla.  Kiery 
terozki bydzie „  Ustróńskóm"kupowoł.jak  tam nie bydzie  Wasze
go  drzistanio?  Jak  żech  to  przeczytała,  że  to już  lostatni  roz 
piszecie,  nimógłach  wydzierżeć  i  zaczyłach  tak  beczeć,  że  za 
chwile  wszycki  sznuptychle  żech miała  mokre.  Beczałach  i  roz
myślalach przi  tym,  że jo  sie  też  muszym  poprawić,  bo może  za 
moc  Wóm dodziubujym  i nimożecie  tego wydzierżeć,  tóż tymu nie 
chcecie pisać.  Nale,  to  ci  sumeryja! 

Jak  żech  sie już  tak  do porzóndku  ubeczała,  powiesiłach  ty 
wszycki  sznuptychle  na  balkon,  coby  wyschły.  U widziały  to 
sómsiadki  i prziszły  sie  na mie  podziwać,  cóż  mi  sie  też  stało. 
Niekiere,  co już przeczytały,  co żeście  to napisali o tym  łostatnim 
razie,  pytały  sie  mie,  czy  jo  też  chcym  z  tym  drzistaniym 
w  „Ustróńskij"  skończyć  i  tymu  żech  biołóm  fane,  a  nie  jyny 
jednóm,  powiesiła. Ale  insze kamratki  mi wyónaczyły,  o co sie to 
Wóm,  Jyndrysie,  rozchodzi.  Na  isto  żeście  se  to fest  wziyli  do 
głowy,  co  żech  Wóm  o  tych  wyborach  napisała  i  naprowde 
zyczynocie  te swojóm partyje  zakłodać.  Nó, prowda,  przi  tym  je 
moc  roboty.  Potym  też  Wóm  bydzie  trzeja,  Jyndrysie,  zrobić  ty, 
jako  to nazywajóm,  listy wyborcze  i pogonić po  Ustroniu, coby sie 
ustróniocy  podpisali,  że  Was  chcóm  na  tego, jako  to  prawióm, 
kandydata  do  parlamyntu.  Jyny  że  takich,  co  w  parlamyncie 
poradzóm  rzóndzić,  to je  w  Polsce  moc,  ale  takigo,  co by  tak 
szumnie  umioł  po  naszymu,  bydzie  biyda  na  Wasze  miejsce 
znónś. 

Tóż  Wóm  muszym,  Jyndrysie  cosikej  poradzić.  Prawicie,  że 
byście sie chcieli, jako  to prawióm,  sprywatyzować,  tóż puście to 
drzistani  na ajencyje. Znóndzcie  se jakigo  starzika  abo  lujca, co 
Wóm  to bydzie pisol,  a  Wy  to jyny  podpiszecie.  Ale  za niedlógo 
trefi w kalyndorzu  Hanki,  tóż myślym,  że mi  za  tydziyń  sami od 
siebie jakisi  powinszowani  napiszecie.  Spróbujcie jyny  nie napi
sać,  tóż  bydżcie  pewni,  że przi  wyborach  na  Was glosować  nie 

bydym.  Hanka  z  Manhatanu 

P o d z i ę k o w a n ie 
Gorące  podziękowanie  panu  Adamowi  Marekwicy  za  pomoc 
w  zorganizowaniu  zakończenia  roku  szkolnego  składają 
uczniowie  kl.  VII I  a  i  b  Szkoły  Podstawowej  nr  6 w  Ustroniu. 

W  lecie narciarze  również  odwiedzają  Czantorię.  Fot.  W.  Suchta 

Poziomo:  1)  rosną  w  Cisownicy  4)  in.  pełzatka  8)  spacerowy 
pomost  na palach  9) puszysta  rasa  kota  10) koniec  i...  11) nie 
zdobi,  ale  12) gra  liczbowa  13) śląska gra  w karty  14)  odgłos 
przelatującej osy 15) obszar eksploatacji węgla 16) „mieszkają" 
w lesie 17) Elza z buszu  18) popękany lód  19)... do młodości 20) 
śmierć,  stracenie 
Pionowo: 1) koniec zajęć dziennych w wojsku 2) określa  sposób 
działania 3) pojemnik na odpadki 4) dzika trawa wieloletnia 5) 
obok  epika  6)  opinia  o  kimś  7)  metoda  badawcza  11)  jedna 
z ewolucji  narciarskich  14) niem.  słowo  „obraz" 

Rozwiązanie  (przysłowie)  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termina  nad
syłania  rozwiązań  upływa  28  lipca  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr   24 
NIE  MA  DYM U  BEZ  OGNIA 

Nagrodę  wylosowała  Krystyna  Szewczyk  z  Ustronia,  oś. 
Manhatan  8/19.  Zapraszamy  do  Redakcji. 

100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 

GAZETA 
USTROftSKA 
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