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Rozmowa z Haliną RakowskąDzierżewicz, radną
Jak pani ocenia obowiązujący plan przestrzenny?
Jest niefortunny.
Jakie są jego podstawowe błędy?
Jak można łąkę przed Savią przeznaczyć wyłącznie na parking?
Jest to dobre miejsce, uzbrojone — aż się prosi, by coś tam
wybudować, tym bardziej, że przed Savią jest parking, a przyjeż
dżający na cmentarz mogą parkować w okolicy. Następnie
rynek nie jest tak zaplanowany jak powinien. Ogólnie uważam,
że wiele trzeba przeprojektować i nie trzymać się tak ślepo
różnych zapisów. Dochodzi do absurdów! Czasem nie wiadomo
z jakiej przyczyny działka nie może być zabudowana, pomimo
istniejących już obok budynków.
Jak porządkować zabudowę rynku?
Trzeba się nim zająć. Pewne rzeczy uzupełnić. Niech powstaną
projekty. Niekoniecznie ustroniacy muszą w tym brać udział.
Np. na Politechnice Gliwickiej. czy Krakowskiej są zdolni
młodzi ludzie. Ogłosić konkurs i na pewno oni chętnie coś
zaprojektują, a z tego można najlepsze rzeczy wybrać i zrobić
projekt techniczny. Wtedy znajdą się inwestorzy. Obecnie są to
tereny niezagospodarowane, a powinien powstać rynek za
czynając od parteru. Co rozumiem przez parter? Chodniki,
kanalizację — od tego trzeba zacząć. Może kapnie nam trochę
pieniędzy od Amerykanów i będzie można je na to przeznaczyć.
Część radnych jest zdania, że pieniądze te należy ulokować
w budowę obwodnicy.
A czy skończymy za te pieniądze obwodnicę? Czy ktoś policzył?
Uważam, że należy w pierwszym rzędzie załatwić te sprawy, na
które później nie będzie szans. Ciągle wracam do Prażakówki.
Kuźnia stawia warunki i trzeba z nią pertraktować. Przecież nikt
nie powiedział, że nie możemy zaangażować się w remont sceny.
Przecież Prażakówka może być początkowo w jakimś procencie
miejska i wtedy miasto będzie miało wpływ na to, co się tam
dzieje.
Mówi się o zbyt wysokich kosztach utrzymania tego obiektu.
A czy np. musimy wiecznie wisieć na ciepłociągu kuźniczym.
Może są inne możliwości ogrzewania. Można też myśleć
0 zwolnieniu z części podatku Kuźni za darmowe ogrzewanie
Prażakówki.
Wtedy wpływy do kasy miejskiej będą niższe i nie starczy na inne
potrzeby.
Jeżeli teraz płacą tak wysokie podatki, to równocześnie nie
załatwiają wielu spraw do nich należących. Wzdłuż ul. Kuź
niczej mają rozebrany kolektor. Szpeci to miasto, a tamtędy
jeżdżą ludzie z Katowic objazdem przez ul. Sportową. Pozostało
tam też kilka innych reliktów i nie wiadomo, kto je ma rozebrać.
Na ostatniej sesji R M pojawiły się głosy, by nie dopuścić do
dewastacji Prażakówki np. angażując się w założenie rynien.
Doraźnie niczego się nie załatwi. Sala główna nie powinna
funkcjonować bez sceny. Mogą się tam odbywać dyskoteki
1 inne imprezy jak dotychczas, ale trzeba jednocześnie remon
tować scenę. Przecież na to nie trzeba od razu dużych pieniędzy,
(dokończenie na str. 2)

Fot. W. Suchta

Dla ustrońskich radnych
i znacznej części pracowników
Urzędu Miejskiego, styczeń
jest miesiącem bardzo praco
witym. Jest to bowiem czas
tworzenia budżetu.
Projekt budżetu opracowa
ny został już w listopadzie,

jednakże ze względu na zbyt
wiele niewiadomych, zwłasz
cza po stronie dochodów, za
szła konieczność jego aktuali
zacji. Dochodową część bu
dżetu przygotowują służby fi
nansowe Urzędu Miejskiego
(dokończenie na str. 4)

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustroniu
z a p r a s z a na

Bal Karnawałowy
który odbędzie się w dniu 5 lutego 1994 r. w „Kawiarni Basenowej".
Bilety w cenie 200 tys. od pary do nabycia w sekretariacie Szkoły, tel. 3564.
Dochód z balu przeznaczamy na fundusz rozbudowy Szkoły.
^ Organizatorzy zapewniają s z a m p a ń s k ą zabawę.
P^To^wo
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w pawilonie handlowym na os. Manhatan, poleca:

—
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segmenty młodzieżowe
segmenty pokojowe
segmenty kuchenne
zestawy wypoczynkowe
zestawy 3 + 2 + 1

od
od
od
od
od

4300000
6150000
3950000
4470000
9000000

zł
zł
zł
zł
zł

Ponadto fotele 1 I 2osobowe, biurka, narożniki kuchenne
i inne. Parkiety dębowe, bukowe, brzozowe. Można zama
wiać cale komplety mebli, bądź pojedyncze elementy.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
od 9.00—17.00, w soboty od 9.00 do 13.00

(dokończenie ze str. 1)
jednak sukcesywnie co roku coś robiąc, można problem Prażakó
wki w ciągu kilku lat załatwić.
Jakie funkcje powinna pani zdaniem spełniać Prażakówka?
Budując ją kościół też nie myślał o tym by stale odbywały się tam
imprezy. Były bale, przedstawienia miejscowych amatorów, ale
przyjeżdżały też zespoły teatralne z zewnątrz i to najwyższej klasy.
Można przenieść tam kino, bo to obecne urąga wszelkiej przy
zwoitości.
Myśli pani o sali głównej będącej jednocześnie kinem?
Przecież mogą się tam odbywać różne imprezy — nie tylko
dyskoteki. W zależności od potrzeb zapraszać kabarety, aktorów,
sprowadzać filmy. Można umówić się w których dniach będzie
kino, w których dyskoteka, itd. Podobnie funkcjonuje kino w Wiśle. Jak się pozbyć z centrum takich szkaradnych szopek. Fot. W. Suchta
Nie podoba mi się mówienie, że najpierw winien być program,
a potem dopiero można przejmować obiekt. A przecież program
A co pani sądzi o obecnej Radzie Miejskiej?
z roku na rok może się zmieniać. Zresztą nie ma się co zastanawiać Wydaje mi się, że pod koniec kadencji jest już zgodna. Początkowo
czemu taki obiekt ma służyć, ale po prostu miasto powinno go mieć. istniały pewne rozbieżności. Odczuwałam to jako próbę kierowania
Kiedyś też była bieda a potrafiono Prażakówkę wybudować. się przez część radnych poglądami politycznymi. W końcu chyba
Wszystko polega na odpowiednim zarządzaniu. Również za Jana doszli do wniosku, że nie ma to sensu i nie w tym rzecz.
Nowaka wiele dobrego się tam działo.
Często się zdarza, że jest pani przeciw decyzjom Rady.
To były inne czasy. Można było korzystać z dotacji.
Nie chcę się chwalić, ale często mam rację. Wychodzi to po czasie.
On też musiał o wiele zabiegać, walczyć. Obecnie mamy trzy osoby Tak było z centralą telefoniczną. Z mężem zrobiliśmy nawet projekt
pracujące w Wydziale Kultury UM, które zabiegają o przejęcie centrali w innym miejscu. Jednak niektórzy się uparli i mamy
Prażakówki na rzecz miasta. Mam też nadzieję, że zdołają do bunkier na pięknej parceli w centrum. Zresztą często jest tak, że
prowadzić do rejestracji fundacji na rzecz Prażakówki.
jednostka ma rację a nie tłum.
Sądząc po pani wystąpieniach, dostrzega pani w mieście wiele
Co panią najbardziej w mieście denerwuje?
irytujących niedociągnięć.
To co widać. Mniej odczuwam brak obwodnicy, gdyż zdaję sobie
Takich jak staw za Kuźnią, oczyszczanie Młynówki, szopy i baraki sprawę, że potrzeba na nią ogromnych pieniędzy i choćbyśmy
do rozbiórki. Inny przykład: Zakład Energetyczny pod drutami przeznaczyli na nią wszystko co wpłaci spółka „IzdebskiReale" to
wycina gałęzie i potem leżą one miesiącami i nikt się tym nie wystarczy zaledwie na kawałek tej drogi. Uważam, że na takie
interesuje. Władze powinny odpowiedzialnym przemówić do roz załatwienie tej sprawy szkoda tych pieniędzy. Być może znowu będę
sądku.
osamotniona uważając, że lepiej np. wyremontować brzydkie
A czystość miasta?
budynki miejskie, które szpecą...
Nie za często zbiera się śmieci. Po prostu zbierają indywidualnie
...powstają też nowe budynki, które szpecą.
niektórzy mieszkańcy, gdy nie mogą już na to patrzeć. Wór ze Od tego mamy architektów, którzy je zatwierdzają.
zgrabionymi liśćmi potrafi leżeć pod krzakami od jesieni, tak jak
Jaką pani widzi swoją rolę jako radnej?
zostawili go pracownicy Zieleni Miejskiej. Tych rzeczy nikt nie „Szturcham" niektóre rzeczy i mam nadzieję, że po czasie zostaną
zauważa. TrosEko ma określone zadania — opróżnia kontenery załatwione. Czasem to mi się udaje. Gdy poruszyliśmy sprawę
i teren wokół nich, a dalej już jest brudno.
segregacji w poprzedniej Radzie, mówiono nam, że to nie wyjdzie
Jak oczyszczanie miasta powinno być pani zdaniem zorganizowane? — ludzie będą wszystko wyrzucać do kontenerów. Czasem o nie
Poprzez przedsiębiorstwo oczyszczania miasta z ludźmi, którym których sprawach trzeba mówić bardzo długo i do tego trzeba
byłyby przydzielone rejony.
kogoś z moim charakterem. W Radzie powinni być ludzie którzy
Skąd na to wziąć pieniądze.
mają coś do powiedzenia i nie boją się otworzyć ust, a nie wyłącznie
Na to muszą się znaleźć pieniądze. Przecież jesteśmy uzdrowiskiem. tacy, którzy reprezentują jakieś partie polityczne.
Nie trzeba jeździć za granicę by zobaczyć jak można utrzymać
Co pani zdaniem winna zrobić przyszła Rada Miejska?
czystość w mieście. Z początku zająć się głównymi ulicami, centrum. W pewnych sprawach zachować kontynuację i jednocześnie więcej
To może zmobilizowałoby mieszkańców do utrzymywania czysto widzieć. Za mało jest w mieście zieleni, drzew ładnie zaaran
ści na poboczach. A tak leżą worki ze śmieciami, stare wiadra żowanych. Trzeba bardziej angażować mieszkańców, żeby ci którzy
i nikomu to nie przeszkadza.
nic nie robią przynajmniej nie śmiecili. Powinno się też wyremon
Jak pani ocenia pracę UM?
tować to, co rzutuje na ogólny obraz miasta. Najpierw doprowadzić
Na pewno jest dużo spraw do załatwienia, ale też istnieją odpowied do porządku główne ulice, centrum. Ustroniowi brak architek
nie służby. Powinni więcej przebywać w terenie i szybko reagować tonicznej oprawy.
na wszelkie brudy, awaryjne sytuacje.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

¿ K o l i ę ^
Od września w Cieszynie fu
nkcjonuje Liceum Ogólnoksz
tałcące prowadzone przez To
warzystwo Ewangelickie. Po
mieszczeń użycza ZSO im. A.
Osuchowskiego.
Od jesieni na Domu Żoł
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nierza w Cieszynie (obecnie
Dom Młodzieży i Sportu wid
nieje tablica przypominająca,
że ten obiekt został wybudowa
ny w latach 193435 przez żoł
nierzy 4 PSP i społeczeństwo
miasta.
Prawdziwą karierę sportową
zrobili bracia Stańkowie, któ
rzy edukację piłkarską rozpo
czynali w Cukrowniku Chybie.
Ryszard wylądował w lidze hi
szpańskiej, a Mirosław broni
barw Górnika Zabrze.

W gminie Istebna jest 7 szkół
podstawowych: 3 w Koniako
wie i po 2 w Jaworzynce i Isteb
nej. Uczęszcza do nich ponad
1600 uczniów. Zatrudnienie
znajduje tu 100 nauczycieli.
* *
*
Po blisko trzyletniej prze
rwie wznowił działalność Klub
Propozycji na osiedlu Mały Ja
worowy w Cieszynie.
* *
*
Nowy rok szkolny szkoły
podstawowe rozpoczęły z du
żymi długami. W samym Cie

szynie zaległości wynosiły blis
ko 1,8 mld zł. Państwo obieca
ło długi zniwelować. Od stycz
nia większość gmin wzięła pla
cówki na własny garnuszek
(poza Wisłą, Ustroniem, Isteb
ną i Goleszowem). Będą miały
się lepiej?
Do Cieszyna powrócił drugo
ligowy hokej. CKH radzi sobie
nieźle z rywalami. W 5 meczach
trzy razy wygrał i dwa zremiso
wał. Hokeistom przydałby się
mocny sponsor...
(nik)

Za propagowanie rozwoju turystyki nagrodę I stopnia prezesa
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu otrzymał Andrzej Georg, natomiast
nagrodę pieniężną z listem gratulacyjnym Jerzy Kosiński. Nagrodzeni
ustroniacy są członkami Zarządu Towarzystwa Rozwoju Turystyki
szczególnie zasłużonymi w organizowaniu promocji naszego miasta.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim
w BielskuBiałej.

ir * -¿r
Na ślubnym kobiercu stanęli:
30 grudnia 1993 roku
Grażyna Michalska Ustroń i Mirosław Jenkner Ustroń,
31 grudnia 1993
Dorota Śliwka, Cisownica i Maciej Janczar, Cisownica
Stanisława Górniak, Zaburzę i Mariusz Matuszyński, Ustroń
Irena Krężelok, Ustroń i Czesław Pilch, Ustroń
Izabela Jarocka, Zabrze i Leszek Rasek, Zabrze
Jadwiga Gunia, Warszawa i Mirosław Kasprzycki, Warszawa

ćr * tV

Rockowy Pajdas Phetem zagrał w „Prażakówce" na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Fot. W. Suchta
ćr
Tir
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Ewa Wałach, lat 90, ul. Strażacka 12
Ewa Wantulok, lat 97, ul.Orzechowa 7
Julia Wądolny, lat 80, ul. Jelenica 33
Zuzanna Ogrodzka, lat 85, ul. Wantuły 58
Gustaw Fober, lat 93, ul. 9 Listopada 18
Waleria Koczy, lat 85, oś. Cieszyńskie 3/27
Józef Szkaradnik, lat 80, ul. Jelenica 41
Apolonia Potocka, lat 80, ul. Akacjowa 71

ćr * ćr
Pod koniec ubiegłego roku Parafia św. Klemensa otrzymała dar
charytatywny z Niemiec. Był to cały TIR używanej odzieży. Ksiądz
kanonik Leopold Zielasko przekazał cały dar szkołom podstawowym.
Połowę otrzymała SP2. Przed świętami rozdawano ubrania, starając się
aby każdy coś na siebie dopasował. Szkoła za naszym pośrednictwem
dziękuje za pamięć i wspomożenie. Od ubiegłego roku parafia opłaca
obiady w szkolnej stołówca dla 15 dzieci.

15.12.93 r.
Około godziny 22.40, na ulicy
Daszyńskiego został zatrzymany
nietrzeźwy, kierujący samocho
dem marki Fiat 126p, mieszkaniec
Goleszowa. Wynik badania alko
metrem —1,38 prom. Sporządzo
no wniosek do kolegium.
15.12.93 r.
Około godziny 23.50 został za
trzymany mieszkaniec Warszawy,
znajdujący się w stanie nietrzeź
wym i kierujący samochodem ma
rki Polonez. Wynik badania alko
metrem — 2,21 prom. Dodatko
wo zatrzymany nie posiadał do
kumentów zezwalających mu na
kierowanie pojazdami. Sporzą
dzono wniosek do kolegium.

Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia
w trudnych chwilach, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny
udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Jolanty LupinekPilch
wszystkim delegacjom, Redakcji „Gazety Ustrońskicj",
sąsiadom, znajomym, przyjaciołom składa
ojciec, mąż, córka i zięć z Rodziną.

28.12.93 r.
Około godziny 23.50 został za
trzymany mieszkaniec Ustronia
znajdujący się w stanie nietrzeź
wym i kierujący samochodem
marki Fiat 125p. Wynik bada
nia alkometrem — 1,46 prom.
Sporządzono wniosek do kole
gium.
31.12.93 r.
Z terenu parkingu pod hotelem
„Alek sad o" w Ustroniu Polanie
został skradziony samochód ma
rki BMW 5251, numer rej.
SADUP 525, na szkodę obywate
la Niemiec.

16.12.93 r.
Około godziny 23.00 został za
trzymany mieszkaniec Ustronia,
znajdujący się w stanie nietrzeź
wym i kierujący samochodem ma
rki Fiat 126p. Wynik badania
alkometrem — 1,48 prom. Spo
rządzono wniosek do kolegium.

1.1.94 r.
Około godziny 4.30, został zatrzy
many mieszkaniec Iskrzyczyną,
znajdujący się w stanie nietrzeź
wym i kierujący samochodem
marki Fiat 126p. Wynik bada
nia alkometrem — 2,49 prom.
Sporządzono wniosek do kole
gium.

17.12.93 r.
Funkcjonariusze
Komisariatu
Policji w Ustroniu zatrzymali mie
szkańca Łazisk Górnych, znajdu
jącego się w stanie nietrzeźwym
i kierującego samochodem marki
Mercedes. Wynik badania alko
metrem — 2,68 prom. Sporządzo
no wniosek do kolegium.

1.1.94 r.
Około godziny 14.00 Komisariat
Policji w Ustroniu został powia
domiony o kradzieży samochodu
marki Audi 80, numer rej. ENTA
423. Samochód własności obywa
tela niemieckiego skradziono
sprzed DW „Juhas" w Ustroniu
Jaszowcu.

19.12.93 r.
Około godziny 14.10 na ulicy Spo
rtowej, kierujący samochodem
marki Fiat 125p, mieszkaniec My
słowic, będąc w stanie nietrzeź
wym — 1,94 prom — doprowa
dził do wypadku drogowego,
w wyniku którego pasażerka do
znała obrażeń ciała. Sprawcę wy
padku przewieziono do wytrzeź
wienia do Komendy Rejonowej
Policji w Cieszynie.

2.1.94 r.
Z prywatnej posesji przy ulicy
3 Maja został skradziony samo
chód marki mercedes 124C, nu
mer rej. LUTW 51, na szkodę
obywatela Niemiec.

21/22.12.93 r.
W nocy spod DW.

„Orlik"

Ci, którzy od nas odeszli:
Hildegarda Kloc, lat 86, ul. Wodna 13
Józef Trombala, lat 57, ul. Krótka 3/1
Danuta Socha, lat 54, ul. Piękna 15
Stanisław Żila, lat 43, ul. Lipowska 182
Jan Ratka, lat 69, ul. Gałczyńskiego 3
Anna Herczyk, lat 92, ul. Dominikańska 2
Jolanta LupinekPilch, lat 43, ul. Mickiewicza 11

w Ustroniu Zawdziu został skra
dziony samochód marki Merce
des, numer rej. NEXN 238, na
szkodę obywatela Niemiec.

15.12.93 r. — interwencja przy
ulicy Katowickiej w sprawie wy
sypywania gruzu na drogę i stwa
rzania zagrożenia dla kierujących
pojazdami.
16.12.93 r. — interwencja w spra
wie skargi mieszkańców os. Cent
rum, dotycząca zakłócania spo
koju przez zainstalowany agregat
prądotwórczy. Agregat wyciszo
no.

17.12.93 r. — zatrzymano obywa
tela Ukrainy handlującego bez ze
zwolenia środkami pirotechnicz
nymi.
17.12.93 r. — szczegółowa kont
rola targowiska miejskiego pod
względem przestrzegania przepi
sów sanitarnych. W dwóch przy
padkach nałożono mandaty kar
ne.

2/3.01.94 r.
W nocy, nieznani sprawcy doko
nalii włamania do sklepu — hur
towni „ZibiHit" przy ulicy Gra
żyńskiego. Skardziono odzież
skórzaną i radiomagnetofon na
łączną kwotę około 70. min. zło
tych.
20.12.93 r. — interwencja na os.
Konopnickiej dotycząca rodzin
nej bójki.
22.12.93 r.— interwencja w jednej
z posesji przy ulicy Gościradowiec
w sprawie pozostawienia bałaga
nu po przeprowadzeniu prac re
montowych.
31.12.93 r. — ustalono winnego
wybicia szyby w jednym z bloków
na os. Centrum.
2.1.94 r. — zabezpieczenie pod
względem porządkowym miejsc
zbiórek pieniędzy Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy, a na
stępnie przewóz ich do Urzędu
Miejskiego.
3.1.94 r. — zakłócanie porządku
i spokoju publicznego przez
dwóch młodych chłopców z os.
Centrum. Przeprowadzono roz
mowę wychowawczą z jednym
z rodziców.
(M. P.)

3

Gazeta Ustrońska

(dokończenie ze str. 1)
i tutaj interwencja radnych
jest raczej nieznaczna. Nato
miast w kształtowaniu budże
tu po stronie wydatków, rola
radnych jest już znacząca.
Rozstrzygnąć bowiem trzeba
jak w sposób najefektywniej
szy wydatkować pieniądze,
które wpłyną do kasy miejs
kiej w roku bieżącym. I wów
czas ścierają się zróżnicowane
poglądy na sprawy miasta!
A potrzeby miejscowości i po
szczególnych jej dzielnic są
ogromne!
Być może nie wszyscy zdają
sobie sprawę z tego, że aż
7080% wydatków budżeto
wych pochłania bieżące funk
cjonowanie miasta, w tym ta
kie pozycje jak:
— koszty oświetlenia, sprzą
tania ulic, odśnieżania, utrzy
mania zieleni, pozimowych re
montów dróg itp.,
— wydatki na kulturę (działa
lność bibliotek, muzeum, or
ganizacja niektórych imprez)
— wydatki na pomoc społecz
ną oraz związane z utrzyma
niem żłobka, przedszkoli, bu
dynków komunalnych,
— koszty utrzymania ochot
niczych straży pożarnych,
straży miejskiej,
— płace pracowników.
Sumy, które przeznaczyć
można na wydatki niezbędne
dla rozwoju miasta, jego inf
rastruktury, na inwestycje, są
więc ograniczone. I w tym
momencie zaczyna się „prze
pychanka" co wobec ogrom

nych potrzeb, jest dla miasta
i jego mieszkańców najważ
niejsze? Czy budowa miesz
kań komunalnych, parkin
gów, remonty dróg, zaległe
wykupy gruntów pod drogi,
budowa kolektorów, wodo
ciągów czy też dalsza rozbu
dowa szkół?
Nikogo nie trzeba chyba
przekonywać jak ważny jest
sprawny układ komunikacyj
ny miasta, zwłaszcza w od
niesieniu do głównych ciągów.
I w tej dziedzinie niestety od
lat nie zdołano zrealizować
w pełni chyba żadnego projek
tu. Mimo wielorakich starań
obwodnica nie drgnęła. Od
kilku lat nie przybyło jej ani
o metr!
Coraz większy ruch ma
miejsce w rejonie rynku. Nie
typowe skrzyżowanie z ul.
Grażyńskiego wymaga prze
budowy. Kilka lat temu opra
cowany został projekt przebu
dowy, ale nikt nie kwapi się
z wyłożeniem pieniędzy — ani
Generalna Dyrekcja Dróg,
która zarządza ul. Daszyńs
kiego, jako drogą krajową,
ani Urząd Wojewódzki będą
cy gestorem ul. Grażyńskiego.
Dopóki miasto nie zostanie
całkowicie
„zakorkowane"
przez samochody, zapewne in
westycje drogowe nie ruszą
z miejsca.
Ulica Sportowa odciąża
częściowo ul. M. Grażyńskie
go przy zjeździe z Zawodzia
w kierunku Katowic i odwrot
nym. Odnosi się to jednak
tylko do samochodów osobo

W grudniu gospodarzem Szkoły Podstawowej nr 1 była klasa VI a.
Odbyło się wiele imprez i konkursów, szczególnym powodzeniem
cieszyło się przedstawienie ekologiczne dla najmłodszych. Zorganizo
wano też konkurs kolęd i na najładniejszą szopkę. W konkursie kolęd
I miejsce zajęła klasa Illb. Konkurs na najładniejszą szopkę wygrała
klasa Ilb. Świąteczny nastrój podkreśliła tradycyjna choinka ofiarowa
na przez pana Władysława Macurę.
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wych, gdyż wąski mostek
0 ograniczonej nośności przy
końcu ul. Sportowej, nie po
zwala na przejazd samocho
dów ciężarowych, które chcąc
dostać się do baz i hurtowni
zlokalizowanych przy tej uli
cy, muszą przejechać przez ce
ntrum i dopiero z ul. Grażyńs
kiego, mostem na Wiśle mogą
skręcić w ul. Sportową. O ko
nieczności przebudowy most
ku i przełożenia biegnącego
obok gazociągu wiadomo od
wielu już lat. Korzyści z reali
zacji tej inwestycji byłyby dla
miasta ewidentne. I co dalej?
Jednym z istotnych rozwią
zań komunikacyjnych jest do
kończenie budowy przystan
ku kolejowego UstrońBrzegi,
który umieszczony został już
nawet w rozkładzie jazdy po
ciągów. Wydawało się bo
wiem, że ta stosunkowo łatwa
1 niewielka inwestycja mająca
służyć mieszkańcom Poniwca
i Brzegów oraz turystom zaró
wno zimą (wyciąg Rastoki)
jak i latem (plaża nad Wisłą),
zrealizowana zostanie bardzo
szybko. Niestety!
Co roku miasto wydaje kil
ka miliardów na budowę kole
ktorów sanitarnych. Pienią
dze pochodzą z dotacji, kredy
tów i dochodów własnych.
Podłączają się do nich na ogół
jedynie ci, którzy z różnych
względów mają „nóż przyło
żony do gardła". I dlatego też

nowymi odcinkami kolekto
rów w dużej mierze płynie po
wietrze zamiast ścieków, bo te
w wielu miejscach z dziura
wych szamb płyną wprost do
ziemi. Ta nienormalna sytua
cja (zresztą nie tylko w Ustro
niu) wymaga rozwiązania m.
in. poprzez stworzenie takich
warunków, które zachęcałyby
do wykonania podłączeń. Nie
obejdzie się przy tym bez sięg
nięcia po środki z budżetu
miasta.
Problemów inwestycyjnych
do rozstrzygnięcia jest wiele.
Przykładowo wymieniłem te,
które podnosiłem na forum
Rady czy Zarządu. O innych
mówią radni, Zarząd, miesz
kańcy, przyjezdni. Cki samego
mówienia jednak niczego nie
przybyło. A może tworząc bu
dżet trzeba myśleć bardziej
perspektywicznie i zmienić
priorytety.?
Nie chciałbym by ktokol
wiek odniósł wrażenie, iż bia
dolę. W ciągu ostatnich lat
w mieście zrobiono wiele — to
po prostu widać. Oczywiście
nie wszystko jest zasługą
władz. Samorząd, władza ma
stwarzać warunki do właści
wego rozwoju. Moim zdaniem
jednak, nie wszystkie możli
wości jakimi dysponują wła
dze samorządowe zostały
w pełni wykorzystane.
Zygmunt Białas
radny

Wzruszającym elementem polskiej wieczerzy wigilijnej
pozostaje zawsze o w o szczególne miejsce puste, j e d n o
miejsce przy stole, j e d n o miejsce wolne, nie zajęte przez
nikogo. Zofia K o s s a k w „ R o k u p o l s k i m " tak o tym
zwyczaju pisze: „ K t o k o l w i e k zajdzie w d o m polski
w święty, wigilijny wieczór, zajmie t o miejsce i będzie
przyjęty j a k b r a t . " W tym dniu s a m o t n o ś ć staje się
ciężarem szczególnie ciężkim.
24 grudnia w salce starego p r o b o s t w a przy kościele
katolickim w U s t r o n i u zasiadło d o stołu 17 starszych,
samotnych, dla których gest wyciągniętej ręki z opłat
kiem, składanie życzeń wniosło tyle radości, że t r u d n o to
wyrazić słowem...
Wieczerzali wspólnie, razem, w poczuciu wspólnoty,
w przeświadczeniu, że zatroszczono się o nich, że o nich
p o m y ś l a n o i że nie pozostali na uboczu...
I za to, że stanowili jedną rodzinę, chociaż w tym jednym,
jedynym, niepowtarzalnym dniu r o k u na naszej polskiej
ziemi, chcemy p o d z i ę k o w a ć Wszystkim ludziom dobrej
woli, właścicielom sklepów w Ustroniu, wielu bezimiennym,
którzy odpowiedzieli na apel p. Tadeusza.
W wieczór wigilijny p o c h y l a m y się nad s t a j e n k ą , z trudem
ogarniamy T a j e m n i c ę Wcielenia. Wyzwala się d o b r o ,
m o ż e m y być jego siewcami, stale, zawsze...
J. J. T.

fpflll™^

PODATKI I OPŁATY

Jak już informowaliśmy na swej 51 sesji 30 grudnia 1993 r. RM
uchwaliła podatki i opłaty obowiązujące w 1994 roku w naszym
mieście. Oto najistotniejsze fragmenty uchwał.

RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
§1
Wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych zajętych przez osoby fizyczne 1000 zł od
I m2 powierzchni użytkowej
2) od innych części kondygnacji o wysokości w świetle 1,40—2,20 m
500 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budynków lub ich części zajętych przez osoby fizyczne i podmioty
gospodarcze związane z działalnością gospodarczą
49 000 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej rocznie
3a) ośrodki campingowe nie ogrzewane w okresie prowadzenia działal
ności gospodarczej
49 000 zł od 1 m 2 powierzchni
po tym czasie
16 500 zł od 1 m 2 powierzchni obiektu
4) od budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków
zajętych na cele letniskowe
16 500 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej rocznie
5) od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów
drobnego inwentarza
2000 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
6) od garaży:
a) w budynkach znajdujących się poza budynkami mieszkalnymi
5000 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
b) znajdujących się w budynkach letniskowych
16 500 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
7) od pozostałych budynków lub ich części
II 000 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej rocznie
8) od budowli wyłącznie związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
— 2% wartości rocznie
9) od 1 m2 powierzchni gruntów nie objętych przepisami o podatku
rolnym lub leśnym:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
1400 zł rocznie
b) przyległych do budynków letniskowych stanowiących własność
osób fizycznych oraz gruntów przeznaczonych pod budownictwo
letniskowe
130 zł rocznie
c) pozostałe
— do 0,5 ha powierzchni — 90 zł rocznie
— powyżej 0,5 ha do 1,0 ha włącznie — 70 zł rocznie
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PODATKI I OPŁATY

2. samochody osobowe
1sza godzina
5000 zł
następna każda godzina
10000 zł
— parking przy ul. Partyzantów (obok Szkoły Podstawowej Nr
1 i Przedszkola Nr 1)
w wysokości:
1. motocykle
4000 zł/godz.
2. samochody osobowe
5000 zł/godz.
Ustala się opłaty za wjazd na parking na Równicę w wysokości:
— samochody osobowe
10000 zł/dzień
§3
Ustala opłaty za parkowanie pojazdów na terenie miasta Uzdrowiska
Ustroń w miejscach odpowiednio oznaczonych:
— parking w Ustroniu obok Kolei Linowej na Czantorię
— parking przy ul. Nadrzecznej
— parking obok stacji CPN (przy rzece Wiśle)
— parking w UstroniuJaszowcu (obok budynku pralni)
— parking przy ul. Sportowej
w wysokości:
1. Samochody osobowe
15000 zł/dzień
a) parkujące obok Kolei Linowej
b) parkujące na pozostałych parkingach wymienio
nych w § 3
25000 zł/dzień
2. Autobusy
100000 zł/dzień
a) parkujące obok Kolei Linowej
b) parkujące na pozostałych parkingach wymienio
nych w § 3
100000 zł/dzień
3. Motocykle
15000 zł/dzień
§4
Opłaty parkingowe na parkingach:
— przy ul. Grażyńskiego (koło baru „Wrzos")
— przy ul. Wiklinowej (UstrońNierodzim)
pobierane będą przez KS „Kuźnia" Ustroń i LKS „Równica".
Pobierane opłaty przeznaczone zostaną na działalność statutową wy
mienionych klubów.
§5
Poboru opłaty dokonywał będzie parkingowy lub dzierżawca względnie
opłata regulowana będzie w inny sposób ustalony przez Zarząd Miasta
Uzdrowiska Ustroń.

RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ

§1

uchwala
§1
Wprowadzić na obszarze Miasta Uzdrowiska Ustroń pobór opłaty
administracyjnej od następujących czynności nie objętych przepisami
o opłacie skarbowej:
1. Za spisanie testamentu w Urzędzie Miejskim w Ustroniu przez
pracownika uprawnionego do takich czynności
— 200000 zł
2. Za spisanie testamentu na miejscu u testatora przez pracownika
uprawnionego do takich czynności
— 300000 zł
3. Za przesłuchanie świadka na wniosek zainteresowanego w celach
uzupełnienia zatrudnienia
— 20000 zł
4. Za nadanie kolejnego numeru domu:
a) budynki jednorodzinne
— 200 000 zł
b) budynki wielorodzinne
— 300 000 zł
c) budynki związane z działalnością gospodarczą
— 400 000 zł
5. Od innych czynności nie wymienionych a spełnianych
przez organy podległe Radzie Miejskiej
— 200 000 zł

Ustala opłaty za parkowanie pojazdów na terenie miasta Uzdrowiska
Ustroń w miejscach odpowiednio oznaczonych
— parking w Rynku w wysokości:
1. motocykle
4000 zł/godz.

Opłata administracyjna w wysokości określonej w § 1 uchwały wnoszona
jest gotówką, bezpośrednio po dokonaniu czynności z tym zastrzeżeniem,
że nie może ona przekroczyć za jedną czynność kwoty 670 126 zł.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości stanowiące mienie komunalne przejęte przez organ
miasta we władanie a zarządzane przez zakłady budżetowe,
2) budynki i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pod warunkiem, że związki te
nie prowadzą działalności gospodarczej a wymienione nieruchomości
nie stanowią przedmiotu najmu lub dzierżawy.
§3
Stawki podatku od nieruchomości określone w niniejszej uchwale mają
zastosowanie od dnia 1 stycznia 1994 r.

RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
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Ogłoszenia drobne
Zatrudnię wykwalifikowane krawcowe. Ofe
rty pisemne: Manhatan &7.0. Ustroń.
Szukam działki. Spokojna okolica. Viola
Chojnowska, ul. Dąbrowskiego 421, Dąb
rowa Górnicza.
Polecamy masaże leczniczorelaksujące.
Czynne w czwartki od 15.00—17.00. Nie
rodzim, ul. Kreta 2 (dawny biurowiec
Meprozetu) telefon grzecznościowy Ustroń
2746).

d l a

k a ż d e g o

E U G E N I U S Z
T R Z E P A C Z
U L . C I E S Z Y Ń S K A 28,
USTROŃ
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Podatek odśrodków transportowych płatny jest do 15 lutego
1994 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
Właściciele samochodów z katalizatorem mogą skorzystać
z ulgi w wysokości 50% po okazaniu zaświadczenia ze stacji
diagnostycznej o sprawnym katalizatorze.

Wytwórnia
Wód
Gazowanych

Ustrońskie Towarzystwo SportowoRekreacyjne „Siła"
opracowało kalendarz imprez sportoworekreacyjnych, które
mają się odbyć w naszym mieście w tym roku. Zaplanowano 24
imprezy.
Tradycyjnie już odbędą się zawody o zasięgu ogólnopolskim,
takie jak: Narciarski Bieg Doliną Wisły — w ramach Pucharu
Beskidów dla amatorów, zawody amatorskie o Puchar Czan
torii — slalom gigant, Górski Bieg Przełajowy, Marszobieg
Dookoła Doliny Wisły, Bieg Legionów. Wszystkie te zawody
będą w całości organizowane i finansowane przez Urząd
Miejski. Pozostałe zaś przez działaczy Towarzystwa Sportowo
— Rekreacyjnego „Siła" lub społeczne komitety organiza
cyjne.
Na uwagę zasługują także organizowane w dniach 21, 22
stycznia zawody na stoku w Poniwcu dla młodzików i juniorów
— których głównym organizatorem jest Beskidzki Okręgowy
Związek Narciarski. 10 lutego odbędzie się tam slalom specjalny
o Puchar Ustronia.
Prawdziwą i niepowtarzalną zabawę przewiduje się podczas
trwania biegów romantycznych. 29 maja na trasie 3 km z Małej
na Dużą Czantorię zostanie rozegrany I Romantyczny Bieg
Graniczny w Ustroniu, którego obsadą będą pary pols
koczeskie. Organizatorem tej, można powiedzieć międzynaro
dowej imprezy jest Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych. 24
czerwca odbędzie się natomiast I Romantyczny Bieg Letni
o Kwiat Paproci.
(MP)

Ustronianka"
Wystawy:

zaprasza PT Klientów
do nowo otwartego

kantoru walut
czynnego w sklepach ABC
Ustroń ul. 3 Maja 48.

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 2996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej K. i B. Heczko
— wystawa i sprzedaż prac plastyków ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Tkaniny artystyczne i świece Zdzisława Osierdy
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, w niedzielę po uprzed
nim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „ Z b i o r y M a r i i Skalickiej"
3 M a j a 68, tel. 2996
czynne od wtorku do soboty od 9.00 do 13.00
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

Galeria na Gojach K. i B. H e c z k o
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

Ognisko P r a c y Pozaszkolnej (tel. 3244)
zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół
wokalny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne, koło modelarskie.

KLUB P R O P O Z Y C J I
18.01.94 r. godz. 17.00 — INAUGURACJA działalności Klubu
Propozycji spotkanie z redaktorem Władysławem Oszeldą.
Oddział Muzeum — Zbiory Marii Skalickiej, ul. 3 Maja 68
Zima jest wyjątkowo kapryśna. Jeszcze parę dni temu jechano w górskie
rejony Wisły.
Fot. W. Suchta
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BAL MIEJSKI
22.1.1994 r. godz. 19.00 Hotel „TULIPAN" (Zespół „VOX" i T. Drozda)

2 stycznia po raz drugi od
była się ogólnopolska zbiórka
pieniędzy na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomo
cy. Podobnie jak rok temu
młodzież Ustronia przyłączy
ła się do tej akcji.
Już o godz. 8.00 wszyscy,
którzy tego dnia zbierali pie
niądze, zebrali się w ustrońs
kim Ratuszu, by następnie
kwestować na terenie całego
miasta — w domach wczaso
wych, na ulicach, skwerach,
w parkach, przed kościołami.
Pojechano też do Cieszyna.
Mimo że akcja odbywała się
po raz drugi, budziła takie
samo żywe zainteresowanie.
Mówiono, że taka akcja jest
potrzebna, że znana jest sytu
acja szpitali i wyrażano ra
dość, że znalazł się ktoś taki
jak Jurek Owsiak, który przy
pomocy ogromnej rzeszy mło
dzieży stara się pomóc chorym
dzieciom. Podkreślano zaufa
nie do Jurka i ludzi,, którzy
z nim współpracują. Do skar
bonek trafiały często spore

kwoty. Jedna z pań powie
działa: „Ja bez kilkuset tysięcy
jakoś wyżyję, ciężko, ale wy
żyję, a jakiemuś dziecku mogą
one bardzo pomóc."
O godz. 15.00 wszyscy wró
cili do Urzędu Miejskiego
i komisyjnie policzono pienią
dze. Trwało to długo tylko
dlatego, że nikt nie mógł uwie
rzyć w wynik obliczeń. Zebra
no 50 min. zł.
Po południu Orkiestra za
grała raz jeszcze w dużej mie
rze dzięki panu Mumowi, aje
ntowi lokalu „Mirage 2000".
Odbył się tam koncert zespołu
Pajdas Phetem z Ustronia, po
którym zorganizowano dys
kotekę, z której dochód zasilił
kasę Orkiestry. Dyskoteka
a także planowany w później
szym terminie koncert chóru
„Czantoria"
to
pomysł
uczniów SP2.
Już w poniedziałek zwiezio
no do biura Orkiestry w Dąb
rowie Górniczej 50.645.050 zł,
79 DM, 3 doi. i 165 kćs.
Chcielibyśmy podziękować
wszystkim
ofiarodawcom,
oraz wszystkim tym, którzy
tego dnia wsparli Orkiestrę.
To dzięki Wam drodzy Państ
wo tak duża kwota wspomo

że zakup sprzętu medycz
nego.
Dziękujemy burmistrzowi
Cieszyna Janowi Olbrychto
wi, który jak zwykle przychyl
ny młodzieży, pozwolił na
przeprowadzenie zbiórki na
terenie Cieszyna.
Dziękujemy pracownikom
UM w Ustroniu, którzy znosi
li nasze naloty i prośby o po
moc w załatwieniu jeszcze jed
nej z tysiąca spraw.
Dziękujemy Straży Miejs
kiej, która pomagała nam
podczas zbiórki, a którą w po
niedziałek pozbawiliśmy na
kilka godzin samochodu i ko
mendanta.
Dziękujemy firmie HARO

z Ustronia, która zalamino
wała nam identyfikatory i Ba
nkowi Śląskiemu, który zrobił
to co potrafi najlepiej czyli
przeliczył i przechował pienią
dze.
Dziękujemy burmistrzowi
Tadeuszwi Dudzie, dzięki któ
remu cała akcja miała ręce
i nogi a wiele problemów prze
stało istnieć.
Dziękujemy wszystkim ra
zem i każdemu z osobna. To
dzięki całej społeczności akcja
miała w naszym mieście tak
szczęśliwy finał.
SIE MA
WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
w Ustroniu

stawowej nr 3 w Ustroniu Polanie oraz Koło przy Domu
Dziecka w Dzięgielowie. Ponadto Tadeusz Duda wręczył na
grody rzeczowe. Otrzymali je: Janina Sztwiertnia, Stefania
Cholewa, Stanisław Głowacki, Bolesław Szczepaniuk, Józef
Śleboda, Andrzej Szcześniewski, Oldżych Sikora, Paweł Cieślar,
Roman Głowacki i Aleksander Bujok.
Tomasz Tylman, Karol Górny, Arkadiusz Cibor, Radosław
Czyż biorący udział w maratonie filatelistycznym w Bielsku
Białej otrzymali nagrody książkowe oraz jubileuszowy klaser ze
znaczkami. Na wniosek Państwowego Domu Dziecka w Dzię
gielowie Zarząd Rejonowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
nadał odznakę — „Przyjaciel Dziecka" Stanisławowi Głowac
kiemu, którą wręczył mu Piotr Warcop. Tadeusz Duda wręczył
także panu Stanisławowi laurkę z panoramą Ustronia.
Program artystyczny wykonały dzieci z zespołu świetlicowe
go z SP3, którymi opiekują się Elżbieta ZakKwoczyńska
i Aleksander Majętny.
(MP)
18 grudnia w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze"
podsumowano 10 letni okres pracy ustrońskiego koła filatelis
tycznego. Spotkanie połączono z obchodami 100 lecia Filatelis
tyki Polskiej. W uroczystościach wzięli udział: zastępca burmist
rza Tadeusz Duda, przedstawiciele Zarządu Okręgu PZF
w BielskuBiałej, komisarz wystawy — Paweł Cieślar z Wisły,
major rezerwy Józef Pszczółka, Stanisław Kudrys — instruktor
kół młodzieżowych okręgu oraz prezes Zarządu Rejonu To
warzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszynie — Piotr Warcop,
przewodniczący Miejskiego Koła Związku Żołnierzy Armii
Krajowej — Bolesław Szczepaniuk i młodzież z Państwo
wego Domu Dziecka z Dzięgielowa z wychowawcą Piotrem
Szwarcem.
Komitet Organizacyjny Wystawy uhonorował dyplomami
uznania: Zarząd Okręgu PZF w BielskuBiałej, Spółdzielnię
Mieszkaniową „Zacisze", Koło Młodzieżowe przy szkole Pod

Przyzwyczailiśmy się, że na targowisku przy ul. Brody można
tanio kupić u ukraińskich i rosyjskich handlarzy niektóre
towary. Przeważnie niskiej jakości, bez gwarancji i możliwości
reklamacji — ale tanio. Przy wysokim popycie, zgodnie z prawa
mi rynku, ceny rosły. Ostatnio są one w wielu przypadkach
wyższe niż w sklepach. Dla przykładu (w pierwszej pozycji cena
na targowisku, w drugiej w sklepie):
Latarka ręczna — 3550 tys. zł, — 19,5 tys. zł,
taśma klejąca — 5 tys. zł, — 36 tys.zł,
Pędzelki szkolne 4 tys. zł, — 23 tys. zł,
klej biurowy 1015 tys. zł, — 4 tys. zł,
zaciski „krokodylki" 15 tys. zł. — 10 tys. zł.
Oczywiście można też podać wiele więcej relacji, gdzie ceny na
targowisku są niższe od cen w sklepach.
(ws)
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LICYTACJA DZIKA Po

Tradycyjnie sygnał myśliwski rozpocznie „Bal Myśliwski"
Koła Łowieckiego „Jelenica", który odbędzie się 29 stycznia
w DW „Elektron". Przewidziano liczne atrakcje, a wśród nich
licytację dzika i lisa oraz loterię fantową, w której wygrać można
zające, bażanty i nagrody rzeczowe. Serwowane będą potrawy
myśliwskie m. in. pieczeń z dziczyzny, przygrywać zaś będzie
orkiestra „Karmen" mająca w swym repertuarze sygnały i melo
die myśliwskie. Coroczny bal jest okazją do podsumowania
1993 roku. 39 członków Koła „Jelenica" gospodaruje w Ustro
niu i Brennej na 5940 ha i zorganizowało 14 polowań zbioro
wych i kilkadziesiąt indywidualnych. Obecnie stan zwierzyny
w „myśliwskim gospodarstwie" przedstawia się następująco:
jelenie (byki, łanie, cielaki): 30 szt. — w 93 r. upolowano 13,
sarny (rogacze, kozy, koźlęta): 330 szt — upolowano 45, dziki:
26 szt. — upolowano 11, zające: 57 szt — upolowano 2. Aby
utrzymać gatunek zakupiono 150 bażantów. Myśliwi zajmują
się jednak przede wszystkim dokarmianiem zwierzyny w 48
paśnikach dla saren i jeleni, 12podsypach dla bażantów. W tym
celu uprawia się 5 poletek łowieckich. Innym sposobem zdoby
cia karmy jest właśnie „Bal Myśliwski" z którego cały dochód
przeznaczony zostanie m. in. na ten cel. Bilety w cenie 500.000 zł
od osoby można nabyć w pok. 34 Urzędu Miejskiego. Zabawa
potrwa do białego rana.

F o l W. Suchta
POZIOMO: 1) znana firma elektroniczna 4) z krzywą wieżą 6)
śpiewak parkowy 8) zbir, rozbójnik 9) mądry ptak 10) zestaw
wiadomości 11) kamień szlachetny 12) autor „Folwarku
zwierzęcego" 13) bez słynnego muru 14) na skroniach zwycięz
cy 15) obok iksów 16) brzmi w operze 17) błyskotka z morza
18) chronione drzewo iglaste 19) pracuje w silniku 20) uderza
o brzeg morski
PIONOWO: 1) miasto górnośląskie 2) miejscowość nad jez.
Zlatarsko (pis. spolszczona) 3) lodowy pod dachem 4) traf,
zdarzenie 5) stowarzyszenie młodzieńców na Krecie 6) wojsko
na koniach 7) jeden z domów wczasowych w Ustroniu 11)
trujący chwast podobny do pietruszki 13) przestrzenne figura
geometryczna 17) uczniowie o przysposobieniu obronnym
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do 30.1.94 r.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 49
JAKA ZIMA TAKIE LATO
Nagrodę wylosował Mariusz Krzok z Ustronia, os. Man
hatan 1/9. Zapraszamy do Redakcji.

GAZETA

„Sylwestrze"

W tamtym roku pisałam o kłopotach związanych z ubio
rem na sylwestra, w tym roku kilka refleksji posy Iw est
rowych. Może zacznę odfajerwerków. Ci co wyszli z domu
w pierwszych minutach Nowego Roku żeby oglądać popisy
pirotechniczne Zawodzia chyba trochę się zawiedli. Nie
stety więcej było głośnych niż kolorowych i fantazyjnych
wybuchów. Zaznaczam, że to zaraz po dwudziestej czwartej

i na Zawodziu. Nie wiem jak postarał się Manhattan bo nie
mam okna wychodzącego na tamtą stronę. Teraz trochę na
temat dnia 1 stycznia. Wyszłam koło dwunastej odwiedzić
pewną osobę, żeby tradycji stało się zadość. Nie wiem czy
wiecie ale jest taki zwyczaj, że jak tego dnia pierwszy do
domu przyjdzie ktoś młody to rok będzie dobry, jak ktoś
stary to już trochę gorzej. Oczywiście miałam przyjść
z samego rana, tylko wtedy mogłam być pierwsza, ale sami
wiecie jak tego dnia trudno wstać wcześnie rano. Zresztą
było to widać po cichym, uśpionym mieście. I jak dzień
wcześniej nie można było przejść po chodniku nie po
trącając nikogo, tak tego dnia żywej duszy nie było widać,
ale za to widoczne były rezultaty czyichś zabaw sylwest
rowych. Zabaw, moim zdaniem, raczej na niskim poziomie.
Pierwsza rzecz to porozbijanie żarówki na chodniku.
Najwidoczniej komuś nie wystarczał huk petard. Druga, to
czy pamiętacie jak pisałam o jakimś zagorzałym ogrodniku
uzupełniającym swój ogród iglakami z klombów przy grobie
nieznanego żołnierza na ulicy Partyzantów.
Wyraziłam
wtedy nadzieję, że jest to mały ogród i proceder ten zostanie
szybko zakończony. Nadzieją matką głupich jak twierdzą
niektórzy i chyby czasami mają rację. Albo to był duży
ogród albo kilku ogrodników. Mimo to parę biednych
krzaczków się ostało. Nie na długo jednak, bo komuś,
przeszkadzały
najwyraźniej w sylwestrową noc, bardzo
i powyrywał je. Głupota ludzka nie zna granic. Nie wiem czy
osobnik ów robił to w satnie wskazującym na dość znaczne
spożycie szampana, czy aż tak nienawidzi zieleni wokół
siebie. Naokoło pomnika świeci teraz sama glina i puste
klomby. Życzę miłych wrażeń estetycznych
wszystkim
odwiedzającym nasze miasto. Czytelnikom GU i sobie
samej życzę by było coraz mniej przykładów
ludzkiej
głupoty w Nowym Roku.
Anna

Dobranowska
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