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Otwierał  pan  pierwszą  sesję ustępującej obecnie  Rady  Miejskiej.  Jak 
ocenia  pan  czteroletnią  kadencję? 
Trudno  mi  jednoznacznie  ocenić  ten  czteroletni  okres,  gdyż  sam 
byłem  początkującym  radnym  i  poznawałem  wszystkie  tajniki 
pracy  samorządu. 
W  większości  radni  pełnili  tę  rolę  po  raz  pierwszy.  Jak  wasza 
działalność  się  docierała? 

Tak,  około dwudziestu  radnych  zasiadło po  raz pierwszy w samo
rządzie.  Wszyscy  doszkalaliśmy  się  w  sprawowaniu  władzy  na 
szczeblu  lokalnym.  To  była  dla  wszystkich  nowość. 
Jakie  problemy  występowały  na  początku? 
Nie  przejęliśmy  po  poprzedniej  Radzie  jakiegoś  konkretnego 
programu.  Może  dlatego  tak  się  stało,  gdyż  samorząd  w  takim 
kształcie  dopiero  się  rodził,  a  my  musieliśmy  się  we  wszystko 
wgryzać począwszy od  uchwalenia  statutów,  a na funkcjonowaniu 
Urzędu  Miejskiego  skończywszy. 
Początek  waszej  pracy  w  Radzie  wiązał  się  też  z  kilkoma  ważnymi 
decyzjami, które zaważyły  na całej kadencji. Najważniejszą  na  pewno 
była  ta  o  budowie  wysypiska. 

To był pierwszy  sprawdzian  naszego działania    czy uporamy  się 
z problemem śmieci czy też okażemy się nieudolni. Jako uzdrowisko 
w zasadzie  nie  powinniśmy  mieć  wysypiska  na  swym  terenie,  ale 
wszystkie  próby  ulokowania  wysypiska  i  śmieci  z  Ustronia  poza 
granicami  miasta  nie powiodły  się.  Problem  był palący  i zmuszeni 
byliśmy  do  szybkiego  urządzenia  wysypiska.  Równocześnie  stale 
myśleliśmy o długofalowym załatwieniu  sprawy odpadów i szukali
śmy  nowych  rozwiązań.  Chyba  się  to  nam  udało  i  myślimy 
o  przejściu  z  ustrońskimi  odpadami  jeszcze  w  tym  roku  na 
wysypisko  do  Jastrzębia. 
Początek  Rady  to też zauważalne  podziały. Później te różnice  między 
radnymi  zaczęły  się  zacierać.  Czy  pan  też  odniósł  takie  wrażenie? 
Chyba  tak  to  można  określić.  Szczególnie  na  początku  często 
słyszało się określenie, że ktoś jest  „z tela" a inny „nie z tela". Może 
to  oddziaływało  również  na  Urząd  Miasta  i  kto  wie  czy  nie  było 
jednym  z  przyczynków  do  odejścia  poprzedniego  burmistrza. 
Z  biegiem  czasu  te  różnice  się  zacierały  i  trzeba  powiedzieć,  żc 
stworzyliśmy dobrze pracujący organizm, w którym nie pojawiły się 
próby jakichś  rozgrywek.  Dlatego  też  to  zakończenie  kadencji  na 
sesji 26 maja było  tak  ciepłe,  a wszyscy  sobie  dziękowali. 
Jakie  główne  osiągnięcia  tej  Rady  podkreśliłby  pan? 
Okazuje  się,  że  cztery  lata  to  dość  krótki  okres  szczególnie  wtedy, 
gdy  tyle  problemów  jest  do  rozwiązania.  Oczywiście  wszystko 
uzależnione jest od  finansów.  Brak pieniędzy nie pozwala zaspokoić 
wszystkich potrzeb mieszkańców.  Myślę jednak, że ta Rada zrobiła 
dużo  dla  miasta,  oczywiście  nie  wszystko.  Moim  zdaniem  osiąg
nięciem  jest  rozwiązanie  problemu  śmieci  i  stosowanie  w  tym 
względzie nowoczesnych  technologii. Obawiano się, że z wysypiska 
wiatr  będzie  na  całe  miasto  rozwiewa! papiery.  Tak  się  nie  stało, 

(dokończenie  na str.  2) 

W  „Złotej  Mili "  wystartowały  przedszkolaki.  Fot.  W.  Suchta 

26  maja  na  swej  ostatniej 
sesji  w  tej  kadencji  zebrała  się 
Rada Miejska. Była to 57 sesja, 
a  obrady  prowadził  przewod
niczący  RM  Zygmunt  Białas. 
Mimo,  że  obrady  miały  uro
czysty  charakter,  w  pierwszej 
części  poruszono  wiele  spraw 
dotyczących dnia  codziennego 
miasta.  Anna  Kubień  pytała 
o  brak  wody  w  Młynówce,  na 
co  burmistrz  Tadeusz  Duda 
stwierdził,  że jest  to wynik  ka
rygodnego  zachowania  węd
karzy  z  Kuźni.  Sprawą  zajmie 
się Straż Miejska. Halina Dzie
rżewicz  po  raz  kolejny  po

ruszyła  sprawę  parkingów 
przy  ul.  Daszyńskiego  w  oko
licy  sklepu  „Alicja" .  Bur
mistrz  Kazimierz  Hanus  poin
formował  radną,  że  parking 
zostanie  tam  wykonany.  Mó
wiono  też  o  drogach  i  ich  nie 
najlepszym  stanie.  Michał  Ju
rczok wymienił jako  wymaga
jące nakładów  ze strony  mias
ta  ulice  Kamieniec  i  Leśną. 

Jakby  przyszło  Leśną 
umarłego  przewozić,  to  by  się 
obudził — dodał Wacław  Cza
pla. 

Pytanie  M.  Kubień,  czy 
(dokończenie  na str.  4) 

I
6 maja na 55 sesji RM  radni  Kazimierz  Hanus  i  Tadeusz 

podjęli  uchwałę  o  przystąpię  Duda. 
niu  Ustronia  do  spółki  „Wo
dociągi  Ziemi  Cieszyńskiej". 
26  maja  do  siedziby  Rejono
wego  Przedsiębiorstwa  Wo
dociągów  i Kanalizacji  miesz
czącej się  w  Ustroniu  zjechali 
burmistrzowie  12 gmin  Ziemi 
Cieszyńskiej,  by  podpisać 
umowę  o  przystąpieniu  do 
spółki.  Ustroń  reprezentowali 
i umowę przystąpienia do  spó
łki  podpisali  burmistrzowie 

W  1990 roku  weszła w życie 
ustawa  o  samorządzie  teryto
rialnym.  Na  mocy  tej  ustawy 
gmina  uzyskała  osobowość 
prawną  i  została  wyposażona 
w kompetencje decyzyjne, ma
jątkowe  i  finansowe.  W  za
mian  za  to  wzięła  na  siebie 
odpowiedzialność  za  świad
czenie niezbędnych  dla  miesz

(dok.  na str.  5) 



Zabrano  się  za  podwyższanie  znaków.  Fot.  W.  Suchta 

(dokończenie ze str.  1) 

gdyż  rygorystycznie  przestrzegano  zasad  eksploatacji.  Najlepiej 
świadczy o tym podziw przyjeżdżających tu delegacji z innych miast 
i  z  zagranicy.  Na  pewno  nie  była  najszczęśliwsza  lokalizacja 
wysypiska.  Innym  sukcesem  tej Rady  to  otwarcie filii  LO im. Ko
pernika. Podkreślić można stan utrzymania miasta. To też wymaga
ło  codziennej  pracy,  by  utrzymać  czystość,  pielęgnować  zieleń. 
Wiele słyszeliśmy wypowiedzi pozytywnych o czystości w Ustroniu. 
Czasami słyszy się  też wypowiedzi negatywne. Czego pana zdaniem 
nie udało się zrealizować  w tej  kadencji? 
Jest  wiele  potknięć,  do  których  trzeba  się  przyznać.  Można  tu 
powiedzieć o  zaskakiwaniu  przez zimę, kłopotach  ze sprzątnięciem 
śniegu.  Wiele  robi  się drobnych  rzeczy,  które  dla  mieszkańców  są 
denerwujące. Np. ustawienie znaków na poboczach. Przepis wyraź
nie mówi,  że znak  musi  wisieć 2,2 m  nad  ziemią, a  idzie  człowiek 
przeciętnego wzrostu  i zahacza  o znak głową. Można w niektórych 
wypadkach  stosować jakieś oszczędności, jednak jest  to  niedopusz
czalne tam, gdzie jest normalny ruch pieszy. Wydaje się, że odpowied
nie służby mają obowiązek na miejscu sprawdzić ustawienie znaków 
zgodnie z przepisami, by nie dopuszczać do sytuacji, w której tak jak 
obecnie większość znaków w mieście trzeba  przerabiać. 
Na sesjach RM wnioskował pan wymalowanie pasów na ul. Cieszyńs
kiej   tam,  gdzie  dzieci  przechodzą  ulicę  w drodze  do  szkoły.  Niby 
drobna sprawa, a też nie udało się jej  załatwić. 
Jest to sprawa innej kategorii. To nie było nasze niedopatrzenie, ale 
brak kompetencji samorządu. W prostych sprawach trzeba pisać do 
Okręgowej Dyrekcji  Dróg  Publicznych.  Samorząd  powinien  mieć 
tyle  władzy,  by  te  wszystkie  drobne  sprawy  na  terenie  miasta 
załatwić  we  własnym  zakresie.  Potem  jest  tak,  że  namalowanie 
zebry w okolicy zagęszczenia ludzi jak  na osiedlu  Cieszyńskim, nie 
jest możliwe — samorząd  nie jest  władny  tego  uczynić. 
Kiedyś mówiono „radn y — bezradny". Na ile pana zdaniem obecny 
samorząd miał  wpływ na to co się działo w mieście? 
Jeżeli  coś  się  nie  zmieni,  jeżeli  kompetencje  samorządu  się  nie 
zwiększą,  to  szkoda  będzie  czasu  na  to,  by  zasiadać  w  Radzie 
Miejskiej. Obecnie wygląda to tak, że reprezentujemy mieszkańców, 
a  nie potrafimy często  sprostować  ich  słusznym  żądaniom.  Może 
następne  samorządy potrafią  więcej wyegzekwować dla  miasta. 
Jakie główne zadania widzi pan przed radnymi następującej  kadencji? 
Opracowaliśmy  raport  o  mieście,  w  którym  piszemy  co  zostało 
zrobione  i co  wymaga  pilnego  załatwienia  w najbliższym  okresie. 
Ten  raport  otrzyma  każdy  radny  przyszłej  kadencji.  Na  pewno 
nigdy nie będzie stanu doskonałego, bo życie niesie za sobą coraz to 
nowe problemy, ale ten raport wskazuje na najważniejsze potrzeby. 
Oczywiście jeżeli nie chcemy  stracić statusu  uzdrowiska,  to w dal
szym ciągu musimy energicznie starać się rozwiązać układ komuni
kacyjny.  Wykonanie  obwodnicy  zewnętrznej  nie  rozwiąże  pro
blemu. W opinii fachowców wybudować trzeba również równolegle 
drogę wewnętrzną. Gdy to uda się zrealizować, na pewno nie będzie 
to ze szkodą dla mieszkańców osiedli, które właśnie teraz narażone 
są na uciążliwości  związane z ruchem  samochodów. 

Kadencja  kończy  się  mocynm  akcentem,  którym  na  pewno  jest 
referendum na temat samoopodatkowania się mieszkańców od wywo
zu  śmieci.  W  przypadku  pozytywnego  wyniku  ze  wszystkimi  pro
blemami z tym związanymi będzie musiała uporać się przyszła Rada. 
Na co powinna zwrócić szczególną uwagę? 
Referendum połączono z wyborami samorządowymi ze względu na 
niższe koszty. Opodatkowanie się mieszkańców wydaje się słuszne, 
ale stale trzeba pamiętać o segregowaniu.  Tych  śmieci  segregowa
nych  będzie  moim  zdaniem  stale  przybywyć  i  dalej  będą  rosły 
koszty. W rozmowach z mieszkańcami słyszy się zgodę na podatek, 
wszyscy chcą żyć w czystym mieście, wszyscy zdają sobie sprawę że 
trzeba ponosić koszty i tu jedna obawa, że opłaty będą rosnąć. Musi 
być  jakieś  ciało  kontrolujące  wywóz  śmieci,  sprawdzające  czy 
sztucznie  nie  tworzy  się  kosztów,  czy  nie  zawyża  się  ceny.  Tu 
mieszkańcy muszą mieć pełną informację, co dzieje się z pieniędzmi 
z tego podatku. Od początku nad tym trzeba panować, a społeczeń
stwo  zaakceptuje  takie  opodatkowanie  ponieważ  znikną  wtedy 
śmieci  z  lasów  i potoków.  Każdy  będzie  mógł  wyrzucać  tyle  ile 
wyprodukuje.  Obecnie  na  obrzeżach  miasta  widzi  się  worki  ze 
śmieciami  i to  na pewno wszystkich  denerwuje. 
W tej  rozmowie wskazywał pan na plusy i minusy mijającej  kadencji. 
Jaka jest pana ogólna ocena ustępującej  Rady Miejskiej? 
Rada starała się, dużo pracowano w komisjach, radnych cechowało 
duże zdyscyplinowanie, podjęto szereg uchwal, dopracowano sche
mat działania i dlatego następnej Radzie będzie już łatwiej, gdyż nie 
będzie musiała dopracowywać się wszystkiego od początku. Więcej 
czasu  pozostanie  im  na  bieżącą  działalność.  Dalej  ważne jest  by 
Urząd  Miasta  był  dobrze  rozliczany  z wykonania  uchwał  Rady. 
Trudno ocenić własną  działalność,  a słyszy się różne oceny miesz
kańców.  Miasto  na  przestrzeni  tej  kadencji  RM  systematycznie 
zmieniło  swój wygląd  na  lepsze.  Myślę,  że  mieszkańcy  Ustronia 
dostrzegają te dokonania jak np. zagospodarowanie bulwarów nad 
Wisłą, naprawa  i budowa chodników, utrzymanie zieleni miejskiej 
jak  i  czystości  w  mieście.  Nowa  Rada  nie  będzie  mogła  sobie 
pofolgować w działaniu, a winna  zadbać  o utrzymanie  tego  stanu 
i równocześnie rozszerzać swą  aktywność na dzielnice peryferyjne, 
co powinno zadowolić wszystkich mieszkańców Ustronia i przyjeż
dżających gości.  Rozmawiał:  W. Suchta 
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30  hotelarzy  powołało 
przed  pół  rokiem  Oddział 
Zrzeszenia  Polskich  Hoteli 
Turystycznych  w  Wiśle. 

*

Wódka,  papierosy,  odzież, 
elektronika  i  owoce  są  naj
częściej przemycane przez gra

nicę  państwową  w  Cieszynie. 
Czujność służb celnych  i Stra
ży Granicznej sprawia, że wię
kszość kończy się na tzw. pró
bie  przemytu.  Amatorzy  łat
wego zarobku  raczej nie mają 
łatwego  życia... 

  * 
Przy  okazji  350lecia  Wisły 

odbyła  się  sesja  popularno 
naukowa,  której  plonem  jest 
wydawnictwo  „Wisła  1953 
— 1993". Historycy nadal  do
ciekają,  ile  właściwie  lat  liczy 
Wisła. 

W  cieszyńskim  jest  7  drew
nianych  kościołów:  w  Kaczy
cach,  Kończycach  Wlk.,  na 
Kubalonce, Stecówce i przysió
łku  Trzycatek  w  Jaworzynce, 
w  Nierodzimiu  i  Zamarskach. 
Drewnianą  wieżę  ma  również 
kościół w  WiśleGłębcach. 

*   *

W  styczniu  br.  ogłoszono 
nabór  do  Miejskiej  Orkiestry 
Dętej,  którą  chce mieć  Wisła. 
Zakończono  już  przyjmowa
nie  muzyków  i  odbywają  się 
pierwsze  próby. 

Do  najstarszych  szkół  pod
stawowych  w naszym  regionie 
należy  niewątpliwie  SP 
2  w  Skoczowie.  Stuknęło  jej 
w  tym  roku  120  lat.  Na  po
czątku  liczyła  6  klas. 

*
Ponad  100  członków  ma 

Związek  Pszczelarzy  w  Wiśle. 
Tradycje tej organizacji sięgają 
1931 r. Tutejsi „miłośnicy  ula" 
wielce  szanują  swoją  historię. 
Natomiast  okres  zimowowio
senny  wypełniły  im  szkolenia 
specjalistyczne.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



100—lecie  Ratusza  było  wspaniałą  okazją  do  wydania  Kroniki 
Miejskiej  Ustronia  w  formie  książki.  Materiały  dotyczące  historii 
Ustronia  od jego powstania,  aż po dzień dzisiejszy zostały  opracowane 
przez  Józefa  Pilcha  i  pracowników  Wydziału  Oświaty  Kultury  i  Re
kreacji  UM.  Pierwsze  wydanie  Kroniki  Miejskiej  ukazało  się  w  na
kładzie  50  egzemplarzy.  Wydawcą  jest  Galeria  na  Gojach  Bogusława 
Heczki.  B.  Heczko  jest  także  autorem  ilustracji.  Kronikę  można  było 
nabyć  w  cenie  100  tys.  zł.  Atrakcyjność  wydawnictwa  i  mały  nakład 
spowodowały,  że  bardzo  szybko  zostało  sprzedane.  Wydawca  myśli 
o  wznowieniu  tej pozycji.  (MD) 

ft   ft 
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 

Franciszka  Waszek,  lat  85,  ul.  Listopada  8 
Janina  Gawlas,  lat  91,  ul.  Kręta  12 
Gustaw  Halama,  lat  80,  ul.  Wantuły  19 

ft  *  ft 
Od  piątku  do  niedzieli  10—12.6.1994  r.  w  Zaborze  Zielonoświąt

kowym  „Betel"  w  Ustroniu  ul.  Daszyńskiego  75  (koło  sklepu  meb
lowego) odbędą  się spotkania  ewangelizacyjne. W programie:  wykłady 
biblijne,  śpiew,  chrześcijańskie  filmy  video,  dzielenie  się  relacjami 
z  przeżyć  z  Bogiem.  Spotkania  odbywają  się  w  godz.  9.00—18.00 
z przerwami  na  posiłki.  Organizatorem  jest  Misja  „Nowa  Nadzieja". 

ft   ft 

Zdziwienie mieszkańców  osiedla  przy ul. Konopnickiej budzi  sposób 
w jaki  buduje się drogę osiedlową.  Po pierwsze po  remoncie kanalizacja 
nie  działa  i wodę  ze  studzienek  trzeba  wypompowywać.  To  widać  na 
zdjęciu. Po drugie zaś, drogę tę buduje się lak, jakby miały po niej jeździć 
czołgi, a nie „maluchy". Niewielką drogę osiedlową utwierdza się ponad 
metr  wgłąb.  Sprawa  jest  o  tyle  istotna,  że  część  kosztów  budowy 
pokrywa  miasto. 

W  dniach  10  i  17  maja  w  ZDK  „Kuźnik"  odbyły  się  eliminacje 
wstępne  do  „Ustrońskiej  Mini  Listy  Przebojów".  Do  eliminacji  przy
stąpiły reprezentacje  szkół podstawowych  nr.  1, 2  i 6. Ogółem  zgłosiły 
się  24  zespoły,  z  których  20  zakwalifikowało  się  do  imprezy  fina
łowej.  W  SP1  grupę  dzieci  przygotowały  nauczycielki  Lankocz  i  Cy
merlik,  pozostałe  dzieci  pracowały  samodzielnie  pod  kierunkiem  ro
dziców. 

Finałowa  impreza  odbędzie  się  12  czerwca  (niedziela)  o  godz.  16 
w ustrońskim  Amfiteatrze  —  wstęp  wolny. 

Mieszkańcy  ul.  Polnej w  Ustroniu  niniejszym  składają  podziękowanie 
za  wycięcie  topoli  wzdłuż  Młynówki,  na  odcinku  naszych  posesji  oraz 
w parku  za  Prażakówką. 
W  dalszym  ciągu  oczekujemy  na  umocnienie  brzegów  Młynówki  od 
mostku  (sprawa  bardzo  pilna).  Całość  dotychczasowych  płyt  brzego
wych  jest  wywrócona.  Podczas  większych  opadów  atmosferycznych 
istnieje  obawa  przerwania  wału  brzegowego,  podmycia  słupa  energii 
elektrycznej  i  zalania  naszych  piwnic  uzbrojonych  w  piece  grzewcze. 
Informujemy jednocześnie, że od kilku  lat nie jest czyszczony osadnik  na 
odnodze Młynówki pod śluzą. Istnieje zagrożenie zapchania kanału  pod 
torami  PKP. 
Mamy  nadzieję,  że  pod  Pana  nadzorem  sprawy  te  będą  załatwione, 
a  w  latach  następnych  kontynuowane  i  dokończone. 

26.05.94  r. 
Włamanie do  sklepu  AGD  na  ul. 
Cieszyńskiej. Sprawcy po  wybiciu 
szyby  wystawowej weszli do  skle
pu,  skąd  zabrali  kuchenki  mikro
falowe i maszyny do szycia. Łącz
ne straty wynoszą  około 30 min zł. 

27.05.94  r. 
Po  północy  włamanie  do  baru 
„Wrzos".Sprawcy  wyrwali  kratę 
zabezpieczającą okno i wybili  szy
bę. Skradli  wódkę, papierosy,  wi
na na  łączną sumę około 2 min zł. 

28.05.94  r. 
Około  godz.  20.00.  zatrzymano 
nietrzeźwego  kierowcę.  Badania 
alkometrem  wykazało  2,72  prom. 
alkoholu  we  krwi. 

29.05.94  r. 
Około  godz.  18.00 na  skrzyżowa
niu  ul.  Katowickiej  z  Cieszyńską 
doszło do kolizji drogowej. Kieru
jący  samochodem  marki  Polonez 

wymusił  pierszeństwo  na  kierow
cy  Fiata  126p.  W  wyniku  tego 
doszło  do  zderzenia.  Na  sprawcę 
kolizj i  nałożono  mandat  karny 
w  wysokości  500  tyś  zł. 

31.05.94  r. 
O godz. 2.30 w nocy na ul. Wiślań
skiej  doszło  do  wypadku  samo
chodowego.  Kierowca  samocho
du  marki  Audi  100 wskutek  nad
miernej  szybkości  i  niezachowa
nia  ostrożności  na  zakręcie  wpadł 
w  poślizg  i  uderzył  w  przydrożne 
drzewo.  Kierowca  doznał  złama
nia  prawej  nogi  i  został  przewie
ziony do Szpitala Śląskiego w Cie
szynie.  Straty  wynoszą  około  25 
min.  Funkcjonariusze  Policji  nie 
skończyli jeszcze prac przy  pierw
szym wypadku,gdy  w podobnych 
okolicznościach  i  w  tym  samym 
miejscu  w  sąsiednie  drzewo  ude
rzył Opel  Kadet.  Straty  w drugim 
samochodzie  wynoszą  około  15 
min.  Kierowcę  również  przewie
ziono  do  Szpitala  Śląskiego  na 
obserwację. 

(md) 

23.05.94  r.  —  Znaleziono  doku
menty mieszkańca  Świętochłowic. 
Przesłano  je  adresatowi. 

27.05.94 r. — Kontrola  osób  han
dlujących na  targowisku  oraz  po
rządków  wokół  targowiska.  Nie 
stwierdzono  naruszenia  porząd
ków  i  przepisów. 

28.05.  i  29.05.94  r.—  Kontrola 
terenów  wzdłuż  nadbrzeża  Wisły 
od  Nierodzimia  do  Polany  oraz 

terenów  zielonych  w  Dobce,  Nie
rodzimiu  i  Jaszowcu. 

30.05.94  r. —  Wspólna  interwen
cja z Wydziałem  Ochrony  Środo
wiska  UM  na  ul.  Skoczowskiej 
w sprawie nielegalnego ujęcia wo
dy  z potoku  Młynówka. 

31.05.94  r.  —  Kontrola  porząd
ków  wokół  domów  wczasowych 
w  Jaszowcu. 

Mieszkance  Mikołowa  nakazano 
uporządkowanie  swojej  posesji 
przy  ul.  Jelenica  w  Ustroniu. 

Ze  zbiorów 
Muzeum 

150  lat  temu  wydano  w  Bernie 
„Książeczkę  o  sadach  i  owocu 
względem  nabywania,  wychowa
nia,  pożytkowania,  z  baczeniem 
osobliwym  na  położenie  klimatu 
śląskiego". Jej autorem  był  Karol 
Kotschy  (1789—1856),  który 
przez  46  lat  był  pastorem  zboru 
ewangelickiego  w  Ustroniu. 
Tą  cenną  pozycję bibliofilską  po
darował  kilka  lat  temu  do  Mu
zeum  Józef  Pilch  —  nasz  ustroń
ski  historyk  i  bibliofil . 
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ZAPROSZENIA 
12  czerwca  o  godz.  15.00  w  kawiarni  „ T y t u s"  odbędzie  się 
„Wielk i  pokaz  mody  dziecięcej"  w  wykonan iu  dzieci  z  Przed
szkola nr  7 na  os. M a n h a t a n.  W  p rogramie  przewidz iano  loterię 
fantową  i  inne  at rakc je.  Dochód  z  imprezy  organizatorzy 
postanowi li  przeznaczyć  na  „wyp rawkę  do  klasy  p ierwszej" 
i  pomoce  dydaktyczne  dla  dzieci  po t rzebu jących  pomocy. 

16 czerwca  o godz.  18.30 w  „Ogrodz ie  z i m o w y m"  G CR  „Repty 
odbędzie  się  koncert  fo r tep ianowy.  U twory  na  cztery  ręce 
Gr iega  i  B rahmsa  grać  będą  Lid i a  Zdu lska  i  J o a n na  Pilch. 
Wstęp  bezpłatny. 

3  Gazeta  Ustrońska 



(dokończenie  ze str.  1) 

w Nierodzimiu  na  dwupasmówce 
powstaną  pasy, wywołało  dysku
sję o charakterze ogólniejszym. K. 
Hanus  stwierdził,  że np.  Okręgo
wa Dyrekcja Dróg  Państwowych 
nie  liczy  się  ze  zdaniem  Zarządu 
Miasta. Z. Białas mówił o częstej 
bezsilności  władz  miejskich  i  to 
nie  tylko  w  starciu  z  takimi  in
stytucjami jak  ODDP.  Można  tu 
wymienić  szereg  wybudowanych 
„na dziko"  kampingów,  a  nawet 
nielegalne biwaki, z którymi  wła
dze miasta  nie  mogą  sobie  pora
dzić.  Zdaniem  radnego  w  takich 
wypadkach  działania  winny  być 
bardziej zdecydowane. Franciszek 
Korcz zaznaczył  natomiast  ogra
niczenie kompetencji władz samo
rządowych, co podczas tej kaden
cji  zbyt  często  odczuwał.  Powie
dział też, że sami radni nie zawsze 
wykorzystywali  okazje  by  forso
wać sprawy miejskie. Przykładem 
ostatnia  wizyta  wojewody,  gdy 
nikt mu „nie wygarnął" o ustrońs
kich  kłopotach  komunikacyj
nych.  Nie zgodził  się z tym  Wło
dzimierz Głowinkowski,  który  za
znaczył,  że w sprawie dróg woje
woda nic nie pomoże, gdyż są one 
w  gestii  administracji  specjalnej. 
Apelować  trzeba  do  posłów  i  to 
o  konkretne  uregulowania  usta
wowe do  uchwalonego  w dalszej 
części stanowiska ustrońskiej Ra
dy  Miejskiej,  które  publikujemy 
pod  relacją  z sesji. 

Zasadniczym  punktem  obrad 
było przyjęcie sprawozdań z dzia
łania Zarządu Miasta i Rady Mie
jskiej w latach  1990  1994. Spra

wozdanie Zarządu przedstawił K. 
Hanus.  W.  Głowinkowskiemu 
brakowało w sprawozdaniu oceny 
przejęcia  nadzoru  budowlanego 
i  kształtowania  ładu  przestrzen
nego  w  mieście.  Pierwszym  pro
blemem Zarząd na pewno nie mo
że  się  pochwalić,  natomiast  lad 
przestrzenny  to już sprawa  komi
sji i Rady, odpowiadał  burmistrz. 
W  sesji  uczestniczył  Andrzej Ge
org  sprawujący  funkcję  burmi
strza do września 1992 roku. Jego 
zdaniem, w ciągu tej kadencji Ra
dy, podjęto w mieście szereg stra
tegicznych  decyzji  wyznaczają
cych  rozwój Ustronia  na najbliż
sze  lata.  Rada  była  dynamiczna 
0  czym  najlepiej  świadczą  takie 
decyzje  jak  budowa  wysypiska, 
rozwiązanie problemu śmieci, wy
ciągu na Czantorię,  bazy przy ul. 
Konopnickiej. Z. Białas zapropo
nował, by w uchwale przyjmującej 
sprawozdanie Zarządu Miasta za
znaczyć pozytywną  ocenę działań 

1 decyzji  Zarządu  ostatnich  czte
rech lat. Radni taką uchwałę przy
jęli  jednogłośnie. 

Sprawozdanie  Rady  Miejskiej 
prezentował  Zygmunt  Białas. 
—  Co  dostaliśmy  od naszych po
przedników?  —  pytał  Z.  Białas 
i  odpowiadał:  Ja  otrzymałem 
klucz od biura  i szafy zapełnionej 
dokumentami."  Podkreślił  też,  że 
ta  Rada  odchodząc  zostawia 
swym  następcom  raport  o  mieś
cie, dokument pozwalający zorie
ntować  się  radnemu  w  stanie 
spraw miejskich. Radni jednogło
śnie  podjęli  uchwałę  o  przyjęciu 

sprawozdania.  Fragmenty  obu 
sprawozdań, tak jak raport o mie
ście publikować  będziemy  w naj
bliższych  numerach  GU. 

Informacje o współpracy z par
tnerskimi  miastami  Ustronia 
przedstawił  prezes  Towarzystwa 
Kontaktów Zagranicznych  Bogu
sław Binek. Do największych suk
cesów  partnerstwa  z  Neukir
chenVluyn i Hajdunanas zaJiczył 
promocję  miasta  a  jednocześnie 
umożliwienie zawarcia  mieszkań
com  wielu  nowych  znajomości. 

Rada  podjęła uchwałę  o nadaniu 
wyróżnienia „Za zasługi dla mias
ta Ustronia" Gerhardowi Resnitz
kowi,  a  tytuł  Honorowego  Oby
watela  Miasta  Ustronia  Leo Sie
bierskiemu.  Obaj  wyróżnieni  są 
mieszkańcami  NeukirchenVlu
yn.  Sesję  zakończyło  wręczenie 
wszystkim  radnym  skromnych 
upominków i pamiątkowych dyp
lomów.  Odśpiewano  „Szumi  ja
wor  szumi",  był  też  toast  przy 
lampce  wina  i  skromny  poczęs
tunek.  (ws) 

Stanowisko Rady Miejskiej  w Ustroniu 
w sprawie  reformy  samorządowej 

Podsumowanie  czteroletnich  doświadczeń  pracy  Samorządu 
Miasta  Ustronia  jakie  Rada  Miejska  przedstawiła  na  swojej 
ostatniej  Sesji  kadencji  1990—1994,  pozwala  na  dokonanie 
oceny  stanu  reformy  naszego  państwa.  Stwierdzamy,  że  jej 
początek  z  roku  1990  w  sposób  jakościowy  zmienił  pozycję 
samorządu  terytorialnego  w naszym  kraju. Samorządowa  wła
dza  lokalna  stała  się  realnym  gospodarzem  na  swoim  terenie 
i prawidłowo spełnia swoją  rolę. Jednakże w opinii  tak  Radnych 
jak  i  mieszkańców  w  dalszym  ciągu  wiele  dziedzin  i  spraw 
ocenianych  jest  negatywnie.  W  przypadku  naszego  miasta  ta 
negatywna  ocena dotyczy  tych  problemów,  które  nie należą  do 
kompetencji  Samorządu.  Są  to  bezpieczeństwo  i  porządek 
publiczyn, drogi państwowe,  służba  zdrowia,  lecznictwo  uzdro
wiskowe  i  wiele  innych.  W  naszym  przekonaniu  te  negatywne 
odczucia  wynikają  z  faktu,  iż  wstrzymane  zostało  w  naszym 
państwie,  zapowiadane  w  trakcie  kadencji  dalsze  przekazanie 
uprawnień  i  środków  finansowych  gminom. 

W  związku  z powyższym,  Rada  Miejska  w  Ustroniu  wyraża 
swoją opinię, iż dokończenie  reformy samorządowej traktujemy 
jako  konieczny  warunek  dla  rozwoju  naszego  kraju. 
Postulujemy  więc  o: 

1.  Konstytucyjne  zagwarantowanie  samorządom  terytorial
nym  pozycji podstawowego  elementu  ustroju naszego  państwa. 

2.  Zmianę  ustawy  o  finansach  gmin  w  celu  zwiększenia  dla 
samorządów  ilości  finansowych  pochodzących  z  podatków. 

3.  Wprowadzenie  w  najszybszym  możliwym  terminie  II 
szczebla  władzy  lokalnej  w  postaci  samorządowej  struktury 
powiatowej. 

Od  23 do  29 maja w hotelu  „Barbara"  w Jaszowcu  odbyła  się 
międzynarodowa  konferencja na  temat  „Regiony  w  warunkach 
rynkowej  strategii  transformacji".  Została  ona  przygotowana 
przez  organizację  „Praca  i  Ekonomia  w  Kościołach  Europejs
kich".  Przy  organizacji  pomagała  diecezja  cieszyńska  Kościoła 
EwangelickoAugsburskiego.  Przygotowania  trwały  kilka  mie
sięcy.  Na  konferencję  przybyło  80  uczestników  z  20  krajów 
światy.  W  uroczystym  otwarciu  udział  wzięli  wojewoda  bielski 
Marek  Trombski ,  burmistrz  Kazimierz  Hanus,  biskup  diecezji 
cieszyńskiej  Kościoła  EwangelickoAugsburskiego  Paweł  An
weiler, Biskup  Śląskiego  Kościoła  EwangelickoAugsburskiego 
Wyznania  w  Republice  Czeskiej  Władysław  Wolny  oraz  pro
boszcz  parafii  EwangelickoAugsburskiej  w  Ustroniu  Henryk 
Czembor. 
Nowy  system  społecznoekonomiczny  wyzwala  inicjatywę  własną 
i poczucie  odpowiedzialności.  Kościoły  dadają  odwagi  i  motywują 
ludzi  Bożym  Słowem,  w  którym  akcentuje  się  miłość  bliźniego. 
Odpowiedzialność  w  miłości  bliźniego  rodzi  się  na  bazie  od
powiedzialności  przed  Bogiem.  —  powiedział  bp  P.  Anweiler 
otwierając  konferencję. 
Wystąpił  także  Jan  Sum  z  FSM  w  BielskuBiałej  z  referatem 
zapoznającym  uczestników  konferencji  z  przemianami  gos

podarczymi  ostatniego ćwierćwiecza. Szczególny  nacisk  położył 
na  transformację  form  własności  w  ostatnich  latach  . 
Uczestnicy konferencji obradowali w kilku  komisjach  tematycz
nych.  Zajmowano  się m.  in  bezrobociem,  migracjami  ludności, 
regionami,  pozycją  kobiet  w  ekonomii. 
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Od  lewej:  bp.  P.  Anweiler,  M.  Trombski,  M.  Tyrna,  K.  Hanus,  E. 
Czembor  i H. Czembor.  Fot  W. Suchta 



Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. — Ordynacja Wyborcza do rad gmin  (Dz. U. nr  16 poz. 96 z późn. zm.). 
Miejska  Komisja  Wyborcza  podaje  do  wiadomości  dane  o  zarejestrowanych  kandydatach  do  rady  gminy: 
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Nie wszyscy  kandydaci  na radnych skorzystali z możliwości  bezpłatnego zaprezentowania  się wyborcom  w „Gazecie 
Ustrońskiej" .  Poniżej   publikujemy  złożone  w  naszej   redakcji  teksty  dotyczące  poszczególnych  kandydatów  jak 
i  komitetów  wyborczych. 

...wyborczy kandydatów  partyjnych i bezpartyjnych z listy PSL 
na radnych w wyborach  samorządowych w Ustroniu zmierzają
cy do dalszej poprawy  funkcjonowania miasta i życia mieszkań
ców  oraz  kuracjuszy  poprzez: 
—  wspieranie  inicjatyw  pozyskiwania  kapitału  na  dalszy  roz

wój infrastruktury w mieście  i pozyskiwanie  nowych  miejsc 
pracy, 

—  zakończenie  eksploatacji  wysypiska  śmieci  na  Poniwcu 
w  1994  r.  i  odstawianie  śmieci  do  Jastrzębia, 

—  równoczesne  urządzenie  nowej  stacji  przeładunkowej  od
padów  pochodzących  z  segregacji  jak:  szkło,  makulatura 
i  złom  stalowy, 

—  dalsze  doskonalenie  istniejących już  segregacji  odpadów, 
—  przygotowanie  terenu poprzez wykup gruntów przy  równo

czesnych staraniach  o wprowadzenie budowy obwodnicy  do 
planu  centralnego  na  1995  r., 

—  zlikwidowanie  wjazdu  z  ul.  Brody  przez  Rynek  do  ul. 
Daszyńskiego  i  ul.  Grażyńskiego  przez  wykonanie  funk
cjonalnego  skrzyżowania  z  sygnalizacjo  świetlną, 

—  rozważenie  możliwości  skierowania  ciężkiego  ruchu  koło
wego  z Zawodzia  z  odciążeniem  centrum  Ustronia, 

—  dalsze  urządzanie  ścieżek  spacerowych  na  Zawodziu, 
wspieranie  konsorcjum  Małej  Wisły  dla  doprowadzenia 
poprawy  istniejącego  stanu  wód  w  rzece  Wiśle, 
przyśpieszenie prac remontowych  czaszy basenu  kąpielowe
go  i wprowadzenie  zamkniętego  obiegu  filtrowania  wody, 

— przyśpieszenie  podłączenia  osiedla  Poniwiec  do  miejskiej 
kanalizacji sanitarnej oraz skrócenia  terminu  oddania  lokal
nego  ujęcia wody  wraz  z  siecią  wodociągową, 

—  propagowanie  rolnictwa  ekologicznego  i  ułatwianie  zbytu 
produktów  rolnych  w  naszym  terenie, 

—  rozwijanie współpracy  i pomocy  finansowej  ze służbą  zdro
wia celem  zapewnienia  lepszej opieki  zdrowotnej  mieszkań
ców, 

—  systematyczne  wspieranie  finansowe  potrzeb  szkolnictwa 
podstawowego  oraz  zakończenie  inwestycji  w  Szkole  Pod
stawowej  Nr  1  i  z  kolei  rozpoczęcie  rozbudowy  Szkoły 
Podstawowej  Nr  3, 
pomoc  w  utrzymaniu  sprawności  pozostałych  szkół 

i  przedszkoli, 
—  dalsze  zacieśnienie  współpracy  w  zakresie  kultury,  sportu 

i  turystyki  z  miastami  zaprzyjaźnionymi  tj .  Neukir
chenVluyn  —  Niemcy  i  Hajdunanas  —  Węgry. 

LIST A  KANDYDATÓ W  NA  RADNYCH : 
Okręg  wyborczy  nr  1 
Śliwka  Jerzy,  bezpartyjny,  lat  42,  rolnik,  radny  ostatniej 

kadencji, 
Okręg  wyborczy  nr   2 
Gogółka  Ludwik ,  bezpartyjny,  lat  45,  przedsiębiorca,  technik 

mechanik, 
Okręg  wyborczy  nr   4 
Jurczok  Michał ,  bezpartyjny,  lat  52,  kupiec,  radny  ostatniej 

kadencji 
Okręg  wyborczy  nr   6 
Kubień Jan,  Prezes ZM  PSL,  lat  50, ekonomista,  kier.  RPWiK 

Ustroń 
Okręg  wyborczy  nr  7 
Fabian Władysław,  PSL,  lat  60,  emeryt,  działacz  społeczny 
Okręg  wyborczy  nr   8 
Krużołek  Rudolf,  bezpartyjny,  lat  47,  ekonomista,  kier.  ZDZ 

Ustroń,  działacz  społeczny  i  sportowy 
Okręg  wyborczy  nr   9 
Cieślar   Adolf ,  PSL,  lat  57,  rolnik, 
Okręg  wyborczy  nr   10 
Drozd  Jan,  PSL,  lat  32  rolnik,  radny  ostatniej  kadencji 

Okręg  wyborczy  nr  11 
Wierzbanowska  Helena,  PSL,  lat  50,  inż.  ogrodnik,  radna 

ostatniej  kadencji 
Okręg  wyborczy  nr   12 
Nowak  Tadeusz,  bezpartyjny,  lat  36, mechanik  samochodowy 
Okręg  wyborczy  nr   13 
Tomiczek  Maria ,  bezpartyjna,  lat  34,  technik  rolnik,  Przewod

nicząca  KG W  Lipowiec 
Okręg  wyborczy  nr   14 
Pasterny  Jan,  PSL,  lat  39,  rolnik 
Okręg  wyborczy  nr   15 
Sikora  Alojzy,  bezpartyjny,  lat  40,  mgr  administracji 
Okręg  wyborczy  nr   16 
Zieliński  Władysław,  PSL,  lat  41,  elektromonter,  komendant 

OSP  Nierodzim 
Okręg  wyborczy  nr   17 
Kubala  Karol ,  bezpartyjny,  lat  57,  artysta  plastyk,  radny 

ostatniej  kadencji 
Okręg  wyborczy  nr   18 
Waszek  Józef,  bezpartyjny,  lat  42,  technik  budowlany,  mistrz 

kominiarski,  prezes  SM  „Jelenica",  działacz  społeczny 
Okręg  wyborczy  nr   19 
Herzyk  Erwin ,  PSL,  lat  50,  technik  mechanik 
Okręg  wyborczy  nr  20 
Korcz Jan, bezpartyjny, lat 46, technik budowlany, prezes  firmy 

„Inżynieria  —  Ustroń" 
Okręg  wyborczy  nr  21 
Malin a Stanisław  bezpartyjny,  lat  41,  technik  mechanik,  radny 

ostatniej  kadencji 
Okręg  wyborczy  nr   22 
Korcz  Franciszek,  bazpartyjny,  lat  67,  inż.  mechanik,  radny 

ostatniej  kadencji 
Okręg  wyborczy  nr   23 
Czembor  Emilia, bezpartyjna, lat  51, mgr  inż. chemii,  Dyrektor 

Szkoły  Podstawowej  Nr  2,  radna  ostatniej  kadencji 
Okręg  wyborczy  nr   24 
Czyż Bogumiła,  bezpartyjna,  lat  40, mgr  pedagogiki,  Dyrektor 

Szkoły  Podstawowej  Nr  1 
Prezes  ZM  PSL 

w  Ustroniu 
Ustroń,  25.05.1994  r.  (—)  Jan  Kubień 

Okręg  wyborczy  nr   2 
Włodzimierz  Chmielewski  —  lat  49,  z  zawodu  technik  budow

lany  zatrudniony  w  Domu  Wczasowym  „Mazowsze", 
UstrońJaszowiec,  radny  minionej  kadencji. 

Okręg  wyborczy  nr   3 
Bernadetta Błanik — lat 36, z zawodu pielęgniarka  dyplomowa

na  zatrudniona  w  Śląskim  Szpitalu  Reumatologicznym 
w Ustroniu,  radna  minionej  kadencji. Zamężna  — 3 dzieci. 

Okręg  wyborczy  nr   5 
Lucj a  Chołuj   —  ekonomista,  długoletni  pracownik  banku 

w  Ustroniu.  Współzałożycielka  Komitetu  Obywatelskiego 
oraz  współtwórczyni  akcji  charytatywnej  „Serduszko". 
W  latach  1990—1994  praca  w  Komisji  Budżetowej  Rady 

. Miejskiej. Mój  program: dokończenie  rozbudowy  szkoły  nr 
1, adaptacja  i otwarcie  „Domu  Spokojnej Starości" przy  ul. 
Słonecznej, stworzenie  dogodnych  warunków  do  podłącze
nia  się mieszkańców  Jelenicy  do  kolektora  sanitarnego. 

Okręg  wyborczy  nr   9 
Henryk  Gaś — inż. metalurg,  zatrudniony  w Kuźni  Ustroń,  53 

lata,  żonaty,  dwie  córki.  Radny  w  poprzedniej  kadencji. 
Chce  wykorzystać  nabyte  doświadczenie  oraz  opracowa
ne  przez  poprzednią  Radę  wnioski  przy  organizowaniu 
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efektywnej pracy  przyszłej Rady.  Efektywna praca  w  opar
ciu o dobrą  znajomość potrzeb  miasta  kształtowaną  w kon
taktach  z mieszkańcami  Ustronia. 

Okręg  wyborczy  nr   10 
Stanisława Nawrat — długoletni  pracownik  gastronomii  i PSS, 

współtwórczyni  akcji  charytatywnej  „Serduszko",  członek 
chórów  „Czantoria"  i  „AVE "  w Hermanicach.  Pomysły  na 
kadencję: remont dróg lokalnych  oraz poszerzenie ul. Domi
nikańskiej,  dokończenie  budowy  kolektora  i  wykonanie 
przyłączeń do posesji, pomoc mieszkańcom  osiedla domków 
przy  ul.  Długiej  w  podłączeniu  się do  sieci  elektrycznej. 

Okręg  wyborczy  nr   16 
Andrzej  Sikora — lat 41 z zawodu technik mechanik,  zatrudniony 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum" w Ustroniu  Nierodzi
miu.  Radny  minionej  kadencji.  Żonaty  —  3 dzieci. 

Okręg  wyborczy  nr   20 
Lesław  Werpachowski,  ur.  1952,  socjolog.  Studia  Uniwersytet 

Jagielloński,  John  Hopkins  University  —  Baltimore  USA. 
Doświadczenia  społeczne:  1989—91  przew. Komitetu  Oby
watelskiego w Ustroniu,  1990—1994 radny, przewodniczący 
Komisji  Budżetu.  Przynależność  organizacyjna:  bezpartyj
ny.  Program  minimum:  stworzenie  dodatkowego  parkingu 
na  os.  Manhatan,  znaczna  poprawa  stanu  drogi  przy 
targowisku, wykup terenu między ul. Brody i Konopnickiej. 

Turystyka, a w niej także lecznictwo uzdrowiskowe stanowić powinna 
podstawę bytu  społeczeństwa Ustronia. Walory  turystycznolecznicze, 
duża  i nowoczesna  baza  hotelowosanatoryjna,  atrakcyjne położenie 
drogowe,  ekologicznie  czyste  środowisko  itp.  to  tylko  część  atutów 
Ustronia.  Towarzystwo  Rozwoju  Turystyki  w  Ustroniu  skupiając 
w swoich szeregach ludzi zajmujących się zawodowo turystyką  stara się 
wpływać na kierunki rozwoju miasta. Turystyka jest motorem rozwoju 
miasta, niech jego obroty stale się zwiększają zapewniając prawidłowy 
rozkwit  miasta  i dobrobyt  mieszkańców. 

Myślimy,  że  zaakceptujecie Państwo  naszych  kandydatów  na  rad
nych,  którzy  wespół  z  innymi  zapewnią  miastu  właściwy  kierunek 
rozwoju. Naturalnie nie obce nam są problemy  bytowe mieszkańców, 
lecz  aby  je  rozwiązać  trzeba  na  to  funduszy,  a  może  je  dać  tylko 
turystyka, która staje się podstawową  gałęzią dochodową miasta i jego 
mieszkańców. 

Towarzystwo proponuje na  radnych  następującach kandydatów: 
1) Kosiński Jerzy — okręg wyborczy  19 
2)  Pietrzak Wanda  — okręg wyborczy 20 
3)  Pochopień Jan  — okręg wyborczy 23 
4)  Siwiec Małgorzata  — okręg wyborczy  17 
5)  Więcławek Andrzej — okręg wyborczy 22 
6)  Wrona Ryszard — okręg wyborczy 24 

W Ustroniu  od  rozwoju  turystyki  zależy właściwe wszystko: 
— zatrudnienie  — najmniejsze bezrobocie dzięki  zatrudnieniu  w do
mach wczasowych, hotelach, sanatoriach, gastronomii, punktach usłu
gowych  itp. 
— dochody miasta  — 60% dochodów  budżetu  pochodzi  z wpływów 
z turystyki,  podatków  od  obiektów  turystycznych,  zakładów  usługo
wych związanych z tą  branżą, 
—  rozwój rolnictwa  — zapotrzebowanie  na  produkty  rolne  jest  tak 
duże, że miasto musi je sprowadzać a może rozwijać się nasze rodzime 
rolnictwo wolne od  zanieczyszczeń  ekologicznych, 

rozwój sektora usługowego — turystyka i jej obsługa wymaga  całego 
szeregu dziedzin usługowych, a więc jest pole do popisu w działalności 
gospodarczej. 

Z napływu  turystów mogą  korzystać wszyscy, którzy  umiejętnie to 
wykorzystają  —  my  jako  Towarzystwo  możemy  wskazać  te  szanse 
rozwoju. 
Głosując decydujesz o swoim  losie i  losie miasta. 

Za Zarząd TRT 
(—) mgr  Ryszard  Wrona 

Kandydaci do Rady Miejskiej  w Ustroniu 
reprezentujący  Kolo Terenowe  Polskiego 

Związku  Inżynierów  i  Techników 
Budownictwa 

Zbliżające się wybory  były  tematem  licznych  rozmów  człon
ków  Koła,  które  skupia  kilkadziesiąt  osób  z  naszego  terenu 
związanych z budownictwem. Dyskusje te zaowocowały decyzją 
o  reprezentowaniu  środowiska w wyborach  do  Rady Miejskiej. 

W  wyniku  podjętych  działań  4  osoby  spełniły  wymagania 
ordynacji  wyborczej.  Oto  nasi  kandydaci: 
Kol .  Jerzy  Bałdys —  lat  64,  inżynier  budownictwa  lądowego, 

żonaty  —  dorosły  syn.  Staż  zawodowy  w  budownictwie 
—  39  lat  na  różnych  stanowiskach.  Od  1985  r.  prowadzi 
własną  firmę  technicznej  obsługi  budownictwa.  Aktualnie 
nadzoruje  budowę  Zakładu  Przyrodoleczniczego  —  naj
poważniejszej  inwestycji  PP  Uzdrowiska  w  Ustroniu. 

Kol .  Stefan  Figiel  —  lat  49,  inżynier  budownictwa  lądowego, 
żonaty — dwóch dorosłych  synów. Staż zawodowy  w budo
wnictwie  —  31  lat  na  różnych  stanowiskach,  w  tym  5  lat 
w  PBOUP  „BUDOPOL".  Obecnie  członek  kierownictwa 
Przedsiębiorstwa  Usług  Inwestycyjnych  „INWESTUS" 
w  Cieszynie,  które  zajmuje  się  powiernictwem  inwestycyj
nym  na  terenie  byłego  powiatu  cieszyńskiego. 

Kol . Lidi a KalamatUrbani k —lat  56, z wykształcenia ekonomi 
staksięgowy, zamężna — dorosła córka. Staż zawodowy  34 
lata, w tym w budownictwie  i spółdzielczości  mieszkaniowej 
24 lat. Przez wiele lat pełniła szereg odpowiedzianych  funkcji 
w  pionach  ekonomicznofinansowych  przedsiębiorstw. 
Obecnie zatrudniona  w Sanatorium  Uzdrowiskowym  „RÓ
ŻA "  w  UstroniuZawodziu. 

Kol .  Jan  Lubecki  —  lat  54,  inżynier  budownictwa  lądowego, 
żonaty — dwie dorosłe córki. Staż zawodowy w  budownict
wie 36 lat  na  różnych  stanowiskach.  Od  1973  r.  zawodowo 
związany  z  realizacją  inwestycji  na  terenie  byłego  powiatu 
cieszyńskiego w tym z budową  dzielnicy Zawodzie w  Ustro
niu.  Ma  państwowe  uprawnienia  rzeczoznawcy  d/s  wycen 
nieruchomości. 

Celem  nadrzędnym  działalności  Koleżanki  i Kolegów  będzie 
rzetelne  reprezentowanie  mieszkańców  danego  okrągu  wybor
czego we wszystkich  sprawach,  które  bezpośrednio  ich  dotyczą 
oraz  przekazywanie  pełnej  informacji  o  zamierzeniach  inwes
tycyjnogospodarczych. 

Duży  staż pracy  oraz  umiejętności  i przygotowanie  zawodo
we gwarantują  fachowe, wyważone podejście do  spraw  związa
nych  z bieżącą  działalnością  Rady  Miasta. 

Przew.  Zarządu  Koła 
(—)  Zbigniew  Walawski 

I
Okręg  wyborczy  nr  1 
Małysz  Jan,  mgr  ekonomista,  emeryt.  Od  wielu  lat  działa  dla 

rozwoju Polany  i Dobki  i poprawy  warunków  życia  ludno
ści. Zorganizował  i prowadził  komitet  gazyfikacyjny, budo
wy  przystanków,  telefonizacji.  Dąży  do  rozbudowy  dróg 
w Polanie i Dobce (rozwoju Orłowej), zabudowy  deptaków, 
drogi  na  cmentarz,  usprawnienia  komunikacji,  porządku 
i  czystości.  Występuje  o  uruchomienie  apteki,  ekspozytury 
poczty, kontynuowanie budowy wielofunkcyjnego budynku 
przedszkola,  zmniejszenie  zadymienia. 

Okręg  wyborczy  nr  5 
Jan Szwarc, dyrektor Zespołu  Szkół Technicznych  w  Ustroniu. 

Mój  program:  to  uczciwa  i  rzetalna  praca  na  rzecz  miasta 
i jego  mieszkańców.  Będę  dążył,  aby  problemy  załatwiane 
były  z  zachowaniem  hierarchii  ważności.  Mając  świado
mość,  że  każdy  w  życiu  zbiorowym  jest  ważny,  obojętnie 
z jakiej strony na niego patrzymy nie będę obiecywał niczego 
przed  uprzednim  dokładnym  rozeznaniu. 
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Okręg  wyborczy  nr   6 
Irena  Pawelec  —  moja  działalność  zaczęła  się  3  lata  temu  od 

protestu  przeciw  budowie  wysypiska  śmieci  w  pobliżu 
domów  i studni.  Uważam,  że nie można  decydować  o  waż
nych  sprawach  Ustronia  bez  wiedzy  i zgody  mieszkańców. 
Dlatego  będąc  radną  chciałabym  skuteczniej  wpływać  na 
rozwiązanie  problemów  istotnych  dla  mojego  osiedla  oraz 
miasta — opierając się na  opiniach  fachowców,  współpracy 
z samorządem  osiedla  oraz  słuchając  uważnie,  co  mają  do 
powiedzenia  „zwykli "  mieszkańcy. 

Okręg wyborczy  nr  7 
Halina  RakowskaDzierżewicz  —  w  swoim  progranie  i  ewen

tualnej pracy  radnego  chciałabym  umiejętnie połączyć  tra
dycję  Ustronia  z  nowoczesnością  —  będę  więc  zabiegać 
o  przywrócenie  pełengo  blasku  „Prażakówce",  chronić 
obiekty  zabytkowe  przed  dewastacją,  zabiegać  o  rozsądną 
zabudowę  Centrum  miasta  i realizację przemyślanego  ukła
du  komunikacyjnego.  Chcę  również  doprowadzić  do  kon
sekwentnego  działania  zarówno  mieszkańców  jak  i  władz 
miasta  w  dziedzinie  czystości  i  porządku. 

Okręg  wyborczy  nr   9 
Roman Drożdż, lat 42, żonaty, dwie córki. Długoletni  pracownik 

Urzędu  Celnego  w  Cieszynie.  Jako  mieszkaniec  Ustronia, 
sąsiad i ojciec uważa za bardzo ważne zapewnienie wszystkim 
poczucia  bezpieczeństwa  i  opieki.  Jako  radny  chciałby  do
prowadzić do uporządkowania spraw związanych z drogami, 
chodnikami, wodociągiem i kanalizacją. Jako obywatel i rad
ny będzie aktywnie  uczestniczyć w staraniach  o  decentraliza
cję władzy  i samorządność mieszkańców,  bo  tylko  samorząd 
zapewnia  dobre  i efektywne  gospodarowanie. 

Okręg  wyborczy  nr   12 
Henryk  Hojdysz  —  lat  57  —  ekonomista  —  mój  program  to: 

budowa  kanalizacji  i podłączenie  wszystkich  budynków, 
zamiana ogrzewania węglowego na gazowe z ulgą ca 50%  za 
zużycie,  budowa  obwodnicy,  poprawa  oznakowania,  re
mont  i budowa  dróg i chodników,  uruchomienie  pogotowia 

ratunkowego,  pomoc  finansowa  dla  Klubu  Sportowego, 
skuteczna  dbałość  o  bezpieczeństwo i spokój  na  ulicach 
i osiedlach,  wspierać  rolnictwo —jako, że wyżywić  zdrowo 
możemy  się  sami. 

Okręg  wyborczy  nr   14 
Maria n  Landowski,  zam.  Ustroń,  ul.  Bernadka  62. 
Jako  radny  chciałbym  doprowadzić  do: 
—  szybkiej  telefonizacji naszej  dzielnicy  —  Lipowca, 
—  Rozwiązania problemu  funkcjonowania otaczarni w sposób 

korzystny  dla  mieszkańców  dzielnicy,  miasta,  tam  pracują
cych  oraz  właścicieli, 

—  racjonalnego  utrzymania  i  budowy  odcinków  dróg  z  nad
rzędnym  celem  poprawy  bezpieczeństwa  i jakości  komuni
kacji. 

Okręg  wyborczy  nr   18 
Z  Ugrupowania  Wyborczego  Mieszkańców  Ustronia  Centrum 

kandyduje do  Rady  Miejskiej Bogumiła  Kaczmarczyk,  eko
nomistka,  absolwentka  Wydziału  Transportu  Akademii 
Ekonomicznej, lat 52, zamieszkała na osiedlu  Konopnickiej, 
autorka  wielu  wystąpień,  pism  i  artykułów  w  obronie 
mieszkańców  osiedlowej  części  Ustronia.  W  swoim  pro
gramie  wyborczym  zakłada  między  innymi:  równorzędne 
traktowanie  potrzeb  mieszkańców  Ustronia  z  potrzebami 
Uzdrowiska,  jawną  politykę  finansową  gminy,  większe 
poszanowanie  prawa,  zdecydowaną  poprawę  bezpieczeń
stwa w mieście, ochronę obszaru  osiedlowego przed  ekologi
czną  degradacją,  rozwój osiedlowej  infrastruktury — dąże
nie  do  zorganizowania  na  łące  między  ul.  A.  Brody  a  ul. 
Konopnickiej terenu parkowego, z urządzeniami  sportowo
rekreacyjnymi,  przeprowadzenie  zmiany  w  planie  zagos
podarowania przestrzennego centrum  osiedlowego — ogra
niczenie koncentracji dróg do jednej obwodnicy  zewnętrznej 
(dwupasmówki),  rezygnacja z drugiej obwodnicy  wewnętrz
nej  (pod  skarpą),  dążenie  do  poprawy  oświetlenia,  dróg 
i  parkingów,  większą  troskę  o  problemy  młodzieży  oraz 
ludzi  starszych  i niepełnosprawnych,  obowiązkowe  roz
liczanie  radnych  po  upływie  każdej  kadencji. 

przewodniczący 
zca  prze w. 
sekretarz 
członek 

Maciejowski  Jan 
Niemczyk  Maria 
Martynek  Barbara 
Chwastek  Adam 
Gluza  Karol 
Kamińska  Renata 
Lisowicz  Leona 
Mija ł  Leon 

przewodniczący 
zca  przew. 
sekretarz 
członek 

Niemczyk  Karol 
Sikora  Leszek 
Zawada  Kazimierz 
Chołuj  Kazimierz 
Fiedor  Gertruda 
Kubica  Józefa 
Małecka  Janina 
Moli n  Alicj a 
Pawłowska  Teresa 
Winiarska  Grażyna 

Piotrowicz  Mirosław  przewodniczący 
Białecki  Józef  zca  przew. 
Olszewska  Urszula  sekretarz 
Albrewczyńska  Waleria  członek 
Broda  Janusz 
Cieślar  Władysław 
Cieślar  Jan 
Kędzior  Jerzy 
Stolarczyk  Stanisław 

Podżorski  Tadeusz  przewodniczący 
Bujok  Józef  zca  przew. 
Nowak  Maria  sekretarz 
Gajdacz  Rudolf  członek 
Hiner  Rudolf 
Kubala  Danuta 
Kukuczka  Zofia 
Molok  Franciszek 
Szuster  Józef 
Zwias  Tadeusz 

Chraścina  Leokadia  przewodniczący 
Barnaś  Janina  zca  przew. 
Heller  Małgorzata  sekretarz 
Chrapek  Ludwik  członek 
Duda  Urszula 
Gonska  Stefan 
Lazar  Jan 
Stekla  Jan 
Zając  Stanisław 

przewodniczący 
zca  przew. 
sekretarz 
członek 

Dudek  Władysław 
Sikora  Elżbieta 
Twardzik  Józef 
Baranowski  Czesław 
Buława  Stanisław 
Helwig  Krystyna 
Hławiczka  Władysław 
Macura  Roman 
Macura  Władysław 
Woner  Michał 

Werpachowska  Iwona  przewodniczący 
Cebo  Janusz  zca  przew. 

sekretarz 
członek 

Holeksa  Rudolf 
Ciemała  Karol 
Noszczyk  Bronisława 
Heczko  Józef 
Kostka  Włodzimiera 
Kozieł  Zdzisław 
Kurowski  Józef 
Pindór  Juliusz 
Czepczor  Stanisław 

przewodniczący 
zca  przew. 
sekretarz 
członek 

Wińczyk  Irena 
KJajman  Maria 
Kubok  Benedykt 
Koenig  Danuta 
Nowak  Jan 
Tułecka  Natalia 
Walawska  Krystyna 

Chwastek  Władysław  przewodniczący 
Kubica  Zuzanna  zca  przew. 
SkoraMojeścik  Henrietta  sekretarz 
Dawid  Renata  członek 
Chlebek  Renata 
Nosal  Zuzanna 
Nowak  Jadwiga 
Szołtysek  Helena  " 



I
(dok.  ze str.  1) 

kańców  usług.  Są  to  tzw.  za
dan ia  własne  gminy  i  obe jmu
ją  one  między  innymi  zaopa t
rzenie  mieszkańców  w  wodę 
oraz  prowadzen ie  gospodarki 
ściekami.  D l a  realizacji  tych 
zadań  pot rzebne  są  odpowie
dnie  narzędzia,  czyli  cała  inf 
ras t ruk tura  wodoc iągowa 
i  kanal izacyjna,  na leżąca  do 
tej  pory  do  przeds ięb iors twa 
państwowego.  W  p rzypadku 
regionu  cieszyńskiego  do  Re
jonowego  Przedsiębiorstwa 
Wodoc iągów  i  Kanal izacj i. 

Proces  komunal izacji  nie 
jest  j ednak  prosty.  Prace  nad 
przejęciem  wspomn ianego 
m a j ą t ku  t rwają  od  1991  r. 
R P W iK  działa ło  na  terenie 
siedmiu  gmin:  Cieszyna,  Chy
bia,  Goleszowa,  Skoczowa, 
Strumienia,  Wisły  i  Us t ron ia. 
Ma ją tek  pod lega jący  komu
nalizacji  występował  we  wszy
stkich  tych  gminach,  łącząc się 
ze  sobą  i  p rzekracza jąc  grani
ce  jednej  ty lko  gminy. 
W  „Przepisach  wprowadza ją
cych"  do  ustawy  o  samorzą
dzie przewidz iano  takie  wypa
dki  i  wp rowadzono  terminy: 
ma ją tek  pod zielny  i  n iepod
zielny.  M a j ą t ek podzie lny  sta
nowi  to  wszystko,  co  może 
być  w  sposób  jasny  rozdzielo
ny  między  gminami,  ła two  im 
przekazany  i  n ie  spowodu je 
powstania  innych  roszczeń. 
Natomiast  ma ją tek  niepodzie
lny  są  to  sieci  kanal izacyjne 
i  wodoc iągowe,  k tórych  z  po
wodów  technicznych  nie da  się 

podziel ić.  Ten  ma ją tek  może 
być  skomunal izowany  tylko 
na  rzecz  porozumien ia  mię
dzygminnego  czyli  związku 
komuna lnego.  T o  stało  się 
p rawną  przesłanką  powstan ia 
we wrześniu  1991  roku  Związ
ku  Komuna lnego  Ziemi  Cie
szyńskiej. 
Z K Z C  miał  być  s t ruk turą, 
k tó ra  p rzy jmu je  ów  n iepod
zielny  ma ją tek  od  R P W i K. 
W  jego  skład  wchodzi ły  3  tzw. 
wodoc iągi  grupowe:  wodo
c iąg  g rupowy  Wisła  Czarne 
przebiegający  przez  Wisłę, 
Us t roń  i  Skoczów,  wodoc iąg 
g rupowy  Pogórze  obe jmujący 
Cieszyn,  Goleszów,  Haźlach 
i Skoczów  oraz  wodoc iąg  gru
powy  Strumień  —  Chybie.  Po 
stworzeniu  związku  w  grud
niu  1991  roku  wszystkie  Rady 
G m in  podjęły  decyzję  co  do 
przyszłej  fo rmy  organizacyj
n o — p r a w n ej  przekształcone
go  przedsiębiorstwa.  Zdecy
d o w a no  się  na  spółkę  p rawa 
hand lowego.  Pojawił  się  jed
nak  prob lem  dotyczący  spo
sobu  stworzenia  spółki, 
a  przede  wszystkim  sposobu 
obl iczania  procentowych 
udziałów  poszczególnych 
gmin  w  m a j ą t ku  niepodziel
nym.  Problem  ten  okazał  się 
tak  poważny,  że  w  pewnym 
momenc ie  wydawało  się,  że 
spó łka  nie  powstanie,  a  Zwią
zek  się  rozpadnie.  W  końcu 
j ednak  przedstawiciele  gmin 
doszli  do  porozumienia.  Przy
ję to  dwoiste  kryter ium  obli

Umowę  podpisuje  burmistrz  K.  Hanus 

czenia  udziałów.  Po  pierwsze 
obl iczono  ilość  wody  sprzeda
wanej  w  danej  gminie,  a  po 
drugie pol iczono  war tość  wło
żenia  czyli  il e  wartości  m a j ą t
kowej  zna jdu je  się  na  terenie 
gminy.  Usta lono,  że  jeden 
udział  w  spółce  to  10  min  zł. 
Według  tego kryter ium  Ust roń 
byłby  trzecim  udziałowcem 
z  24,7%  udziałów.  Po  powsta
niu  spółki  Związek  nieodpłat
nie  przekaże  gminom  udziały 
w  ustalonych  proporc jach.  Bę
dą  mogły  wnieść  do  spółki  ró
wnież  swój ma ją tek  podzielny. 
Rady  miejskie  i  gminne  mają 
pod jąć uchwały czy i jaki  ma ją
tek  wniosą.  Zależy  od  tego 
nowy  podział  udziałów.  Wed
ług  wstępnych  obliczeń,  przy 
założeniu,  że  cały  ma ją tek  po
dzielny  zostanie  wniesiony  do 
spółki,  najsilniejszym  udziało
wcem  mógłby  być  Us t roń 
z  24%  udziałów.  Potem  byłby 
Cieszyn  i  Wisła. 

Co  n am  da  przekształcenie 
R P W iK  w  spółkę?  Wszyscy 
ma ją  nadzie ję,  że  gospodarka 
w o d na  zostanie  zracjonal izo
wana.  D o  tej  po ry  firma  dzia
łała na  terenie Ziemi  Cieszyńs
kiej,  ale  decyzje  o  cenach  wo
dy  pode jmował  wo jewoda. 
Sytuac ja  się  zmieni  o  tyle,  że 
teraz  ceny  wody  będą  uzależ
n ione  od  właściciela  tego  ma
j ą t ku  czyli  spółki.  Decyzję  tę 
będą  pode jmowali  udziałowcy 
na  mocy  uchwał  rad  miejskich 
i  gminnych.  Pozwoli  to  na 
znacznie większą  lokalną  kon
tro lę  nad  przedsiębiorstwem, 
jego  rozwojem  i  inwestycjami. 
Zos tan ie  także  zreal izowana 
s t ruk tu ra  organizacy jna. 
W  tym  celu  p rzygotowywany 
jest  rapo rt  duńsk iej  firmy 
konsu l t ingowej  Ab rahamsen 
&  Nilsen  o  stanie  przedsiębio
rs twa,  k ie runkach  rozwoju 
i  inwestycjach. 

Magda  Dobranowska 

DZIEC I  —  DZIECIO M 
28  maja  w  ustrońskim  amfiteatrze  odbyła  się  impreza  „Dzieci 

— Dzieciom  i Dzieci — Rodzicom".  Zorganizowało ją już po  raz  trzeci 
Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi.  Przybyli  zaproszeni 
goście.  Władze  miasta  w  osobach  burmistrzów  Kazimierza  Hanusa 
i Tadeusza  Dudy,  przedstawiciele  kościołów  ustrońskich:  ks.  kanonik 
Leopold  Zielasko  oraz pastor  Henryk  Czembor.  Honorowymi  gośćmi 
były  zawodniczki  BBTS  BielskoBiała  Bernadeta  Bocek  i  Dorota 
Kwaśny, które przed południem brały udział w 3 Złotej Mil i Burmistrza. 
Koncert  prowadziła  para  młodych  prezenterów  Maciej  Chowaniok 
i Agnieszka Jachacy. Na początku burmistrz K. Hanus wręczył nagrody 

Koncert  w  amfiteatrze  trwał  3  godz.  Fot.  W.  Suchta 

i dyplomy  zwycięzcom  Miejskiego Międzyszkolnego  Konkursu  Ekolo
gicznego.  Uczestnicy  konkursu  dostali  także  nagrody  od  Fundacji 
„Czyste Jutro". Koncert rozpoczęli goście z Czech z Dobrego k. Mistka 
— dziecięca  grupa  instrumentalnowokalna.  Mogliśmy  obejrzeć  także 
tańczące  ustrońskie  przedszkolaki  z  zespołu  „Biedronki".  Dużo 
emocji  wzbudził  występ  zespołu  tańca  nowoczesnego  „Hadram". 
Wygimnastykowanie  i  odwaga  gimnastyczek  z  zespołu  akrobatyki 
artystycznej  zostały  nagrodzone  rzęsistymi  brawami  publiczności. 
Oprócz  gości  z  Czech  w  amfiteatrze  zaprezentowali  się  także  młodzi 
artyści  z  sąsiadujących  z  Ustroniem  miast.  Wystąpił  zespół  wokalny 
„Optima"  z  LO  im  Pawła  Stalmacha  w  Wiśle  oraz  dziecięcy  zespół 
taneczny  działający  przy  OPP  w  Cieszynie.  Wiele  radości  sprawił 
widzom  występ  dziecięcego  zespołu  ludowego  „Mał y  Koniaków". 
Ostatnim  akcentem  sobotniej  imprezy  był  pokaz  mody  w  wykonaniu 
uczennic  ustrońskich  szkół  średnich.  Podczas  imprezy  można  było  się 
posilić  w  zorganizowanej  na  zapleczu  amfiteatru  kawiarence,  a  także 
kupić  lody  i  inne  smakołyki.  Całkowity  dochód  z  koncertu  i  imprez 
towarzyszących  przeznaczony  został  na  pomoc  dla  Ośrodka  Wy
chowawczo  —Rehabilitacyjnego  dla  dzieci  niepełnosprawnych  w  Nie
rodzimiu.  W  tym  roku  z  biletów  wstępu,  loterii,  sprzedaży  pamiąt
kowych  czapeczek  i  działalności  gastronomicznej  uzyskano  ponad  42 
min zł. Za  te pieniądze będzie można zatrudnić w Ośrodku  specjalistów, 
m.in.  logopedę. 

Na  koncercie  nie  byli  obecni  jego  główni  adresaci,  czyli  dzieci 
z  Nierodzimia.  Są  jednak  całkowicie  usprawiedliwieni.  W  tym  czasie 
bowiem  przebywali  jeszcze  na  turnusie  rehabilitacyjnym  w  Darłówku 
nad  morzem.  Do  redakcji  przyszła  kartka  pocztowa  od  nich,  z  której 
wynika, że wspaniale spędzili  czas. Podobnie  można  powiedzieć o pub
liczności  w  amfiteatrze,  która  zadowolona  i  rozbawiona  opuszczała 
park  kuracyjny  po  prawie  trzygodzinnym  koncercie. 

Magda Dobranowska 
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Skup  metali  kolorowych.  Gole
szów, ul. Ustrońska  3, tel. 28042. 

Wydzierżawię  pomieszczenie na 
działalność krawiecką. Tel. 2619. 

Sprostowanie 
W  GU  nr 21  podałam  mylne  informacje  dotyczące  czasopisma 

wydawanego  przez  parafię  EwangelickoAugsburską  w  Ustroniu. 
„Głos  Parafialny"  ukazuje  się  co  trzy  miesiące,  a nie  jak  pisałem, 
okazjonalnie.  Redaguje go ks. Adrian  Korczago  —proboszcz  pomoc
niczy  parafii  Kościoła  EwangelickoAugsburskiego  w  Ustroniu,  dusz
pasterz  filiału , a nie  filii, w  Bładnicach.  Za  błędy  bardzo  przepraszam. 

Magdalena  Dobranowska 

Listy  do redakcji  E 
Wychodząc  naprzeciw potrzebom  młodzieży,  rozpocząłem  organizowa

nie dyskotek  dla nastolatków,  uczniów szkół  podstawowych.  Dyskoteki  te 
odbywają  się  w każdą  sobotę  w godz.  16—19.  Na  dyskotekach  tych  nie 
podaje  się  alkoholu  i zabrania  palenia  papierosów. 

Informuję  Dyrektorów  Szkól  i rodziców,  że  młodzież  nabywa  alkohol 
poza kawiarnią  „Mirage".   Zdarzały  się przypadki,  chęci kupienia  biletów 
przez  młodzież  będącą pod  wpływem  alkoholu  — oczywiście  nie mogli  oni 
wejść na  dyskotekę. 

W  związku  z  tym  zaostrzymy  rygor  uczestnikom  dyskoteki  poprzez 
zakaz  opuszczania  kawiarni  w czasie  trwania  dyskotek. 

Do  współpracy  zapraszam  rodziców  i pedagogów  poprzez  kontrolę 
swoich podopiecznych.  Ryszard  Mum 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  dziękuje  Dyrekcji  Szkoły  Pod

stawowej  nr 1 w Ustroniu  za kolejny  dar.  Jest  to mapa  naszej 
miejscowości  rysowana  ręcznie  i pochodząca z początku  XX  wieku. 
Przypominamy, że Szkoła ta wzbogacała zbiory Muzeum  wielokrotnie. 

Nie  zapominają  o  Muzeum  mieszkańcy  Ustronia.  Kolejny  dar 
przekazała  pani  Lidia  Lacel  —  jest  to  gliniana,  ozdobna  forma  do 
wypieków.  Dziękujemy. 

Kibice wy glądają uroczo wśród wysokich  traw, które porastają  trybuny 
stadionu  „Kuźni" . Klub wyznaje zasadę: „nie kosić na boisku, ani poza 
nim".  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 

Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1,  teł.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 
—  wystawa i sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze  nabytki 
—  Zabytki  Ustronia 

w  tym:  „100Iecie  Ratusza  Miejskiego" 
—  od  6.6.1994  r.  „Ustrońskie  lasy" —  wystawa  zorganizowana  przez 

Polski  Klub  Ekologiczny  —  Koło  w  Ustroniu 

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  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  teł.  2996 

czynne  od  wtorku  do  soboty  od  9.00  do  13.00 

Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 

Galeria  na  Gojach  B. i K.  Heczko 
Ustroń,  ul. Błaszczyka  19 —  czynna  codziennie 

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy " 
—  wystawa  stała  CIR  —  Rynek 7 

Ognisko  Pracy  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. 

,Pod BudąJ 

28 maja ustroniacy mogli sprawdzić swoje umiejętności alpinistyczne na 
ścianie  ustawionej przy  basenie  kąpielowym.  Fot.  W.  Suchta 

11.6.1994  r. 
godz.  19.00 
sobota 

Mini   lista 
12.6.1994  r. 

Sponsorowany  przez  Przedsiębiorstwo  Produk
cyjnoHandlowe „H ARO" i Urząd Miejski kon
cert  zespołu  „Pod  Budą".  Dochód  przeznacza 
się dla  szkół podstawowych  —  Amfiteatr. 
Bilety  do nabycia  w szkołach i Centralnej   Infor 
macji i Recepcji. 

Finał  ustrońskiej  mini  listy  przebojów. 
godz.  16.00 niedziela  Amfiteatr 

Klub  Propozycji 
13.6.1994  r. sobota 
godz.  17.00 

GUSTAW  MICHNA  —  Osobliwości  Holandii 
(rolnictwo, kwiaty  itp. — prelekcja i  film video) 
Oddział  Muzeum  —  Zbiory  Marii  Skalickiej 
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POSŁOWIE DO MINISTR A Pan Minister  Transportu 
i  Gospodarki  Morskiej 
Bogusław  Liberadzki 

Zwracamy  się  do  Pana  Mi
nistra, podnosząc  po  raz  kolej
ny  problem,  koniecznych  dla 
naszego  województwa  inwesty
cji w zakresie  budowy  i  moder
nizacji  systemu  komunikacyj
nego. 
Szczególnie  mocno  podkreśla
my  konieczność  całościowych 
regulacji  połączeń  komunika
cyjnych  pomiędzy  Polską 
a  Słowacją  poprzez  przejście 
graniczne  w Zwardoniu.  Pożą
dane  wydaje  nam  się  pilne 

przygotowanie  rozwiązań  pla
nistycznach  i projektowych  do 
budowy  autostrady  lub  drogi 
szybkiego  ruchu,  zintegrowa
nej z międzynarodowym  i loka
lnymi systemami  komunikacyj
nymi.  Z  szeregu  nabrzmia
łych problemów  z zakresu  dro
gownictwa  i komunikacji  w wo
jewództwie  bielskim,  pozwala
my  sobie jeszcze  na  wymienie
nie  następujących:  dokończe
nie budowy  obwodnicy  Cieszy
na  i kontynuacja  robót  na dro
dze krajowej nr  1 w kierunku  na 

BielskoBiałą,  modernizacja 
drogi  krajowej  nr  96  Biels
koBiała  —  Kraków,  budowa 
obwodnicy  Oświęcimia,  budo
wa obwodnicy  Zatora,  budowa 
obwodnicy  wschodniej  Biels
kaBiała,  budowa  obwodnicy 
Ustronia,  remonty  mostów 
w  ciągach  wojewódzkich  dróg 
zamiejskich  na  Żywiecczyźnie 
i budowa mostu na Sole w  Żyw
cu. 
Szczegółowe  przedstawienie 
wyżej  wymienionych  proble
mów  wraz  z  uzasadnieniem 

i  oceną  stanu  realizacji,  miało 
miejsce  między  innymi  w  piś
mie  Wojewody  bielskiego  do 
Pana  Ministra  z  dnia 
31.01.1994. 

Parlamentarzyści 
województwa  bielskiego 

Bułka  Władysław 
Figura  Grzegorz 

Jedynak  Tadeusz 
Kobielusz  Antoni 

Okrzesik  Janusz 
Sabat  Tadeusz 

Spychalska  Ewa 
Staniszewska  Grażyna 

Tyrna  Mirosław 
Wil k  Kazimierz 

Fot.  W.  Suchta 

28 maja na  bulwarach  nadwiślańskich  odbyły  się tradycyjne zawody 
biegowe  3 Złota  Mila  Burmistrza.  Bieg  główny  na  dystansie  1 mili 
poprzedziły  zawody  przedszkolaków  oraz  uczniów  szkół  podstawo
wych,  rozgrywane  w  ramach  imprezy  „Dzieci  Dzieciom,  Dzieci 
— Rodzicom". 

Do  biegu  przedszkolaków  wystartowało  95 zawodników  w trzech 
kategoriach wiekowych „maluchów",  „starszaków",  i klasy  „0".„Ma
luchy"  miały  do  pokonania  40  m.  Wśród  dziewczynek  najlepszymi 
okazały się Ania Pilch, Edyta Kajfasz i Beata Puczek, a wśród chłopców 
Paweł Janik, Andrzej  Nowak, Dawid Kocot. „Starszaki" również biegały 
na  dystansie  40 m.  Pierwsze  miejsce  zajęła Ania Sikora  drugie Ewa 
Tomica i trzecie Natalia Słowik. Natomiast wśród chłopców zwyciężył 
Szymon Tomiczek, za nim byli Arek Wantulok  i Łukasz Herman. 

Uczniowie klas „0" biegali na 60  m.  Jako pierwsza na metę przybiegła 
Kasia  Gamrot  (P—1),  drugie  miejsce  zajęła  Ania  Cholewa  (P—7), 
a  trzecie Agnieszaka  Ciemala  (P—6). Wśród  chłopców  najlepszy był 
Marek Gaudy, a kolejne miejsce zajęli Jacek Ciepły i Tomek Kasiut. 

Nieco więcej do przebiegnięcia mieli uczniowie szkół podstawowych. 
Startowało  ich 67. Uczniowie klas II   i III  biegali na dystansie  100 m. 
Pierwsze miejsce wywalczyła Zosia Kamieniorz, na drugim uplasowała 
się  Katarzyna  Rygiel,  a  na  trzecim  Agnieszka  Kuster.  U  chłopców 
sytuacja  wyglądała  następująco:  I  miejsce dla  Łukasza  Firla,  II  dla 
Marcina Piekara, III dla Michała Szturca i Marcina Radzika. Uczniowie 
klas IV startowali  na dystansie 200 m. Wśród dziewcząt I miejsce dla 
Karoliny Chuchli, II dla Agnieszki Majki , II I dla  Iwony Rybickiej. Tylko 
jeden zawodnik startował w biegu dla chłopców — Marek Radochoński. 
400 m mieli do pokonania uczniowie klas V i VI. Pierwsze trzy miejsca 
zostały  zajęte  przez  uczennice  z  Cieszyna  —  Katarzynę  Pieczonkę, 
Małgorzatę Wilk i Małgorzatę Rżany. Wśród chłopców pierwsze miejsce 
zdobył  Sebastian  Janczara,  drugie  Jakub  Popek  i  trzecie  Wojciech 
Wawrzyczek. Siedmio i ósmoklasiści  biegali na 800 m. Jako pierwsza 
linię mety przebiegła  Agnieszka Chrapek, druga  była  Jolanta Krysta, 

a trzecie Mari a Kamieniorz.Wśród chłopców pierwszy był Dawid Szpak 
z Ustronia, za nim uplasowało się dwóch kolegów z Cieszyna Radosław 
Przywara i Andrzej  Mrowczyk. 

W biegu  głównym  na dystansie  1 mili  startowało  18 zawodników. 
Wśród nich najlepsza sportsmenka województwa bielskiego, olimpijka 
i  mistrzyni  biegów  narciarskich  Bernadeta  Bocek  oraz  jej  klubowa 
koleżanka z BBTS BielskoBiała Dorota Kwaśny. Obie panie już gościły 
w Ustroniu i brały udział w biegu inaugurującym sezon —  Srebrnej Mil i 
Burmistrza.  Utytułowane zawodniczki  i tym razem pokonały  rywalki 
i  zajęły  pierwsze miejsca,  Bernadeta  Bocek  z czasem  5 min  19 sek, 
a  Dorota  Kwaśny  — 5 min  30  sek.  Na  III  miejscu  uplasowała  się 
Liliann a  Podżorska  AZS AWF  Katowice  — 5 min  38  sek.,  a na  IV 
Marzena Zyguła z Ustronia (6 min 27 sek.), a piąte miejsce zajęła Ania 
Stanieczek z Goleszowa — najmłodsza uczestniczka biegu. Mężczyźni 
biegali w dwóch kategoriach wiekowych. Do lat 21 zwyciężyli ex equo 
Andrzej  Wantulok i Sebastian Tomala z PIASTA Cieszyn z czasem 4 min 
52 sek. Trzecie miejsce zajął Arkadiusz Jachym z BielskaBiałej. (5 min 
11 sek).  W  kategorii  od  25  lat  wygrał  Anrzej   Łukasiak  z  PIASTA 
Cieszyn z czasem 4 min 26 sek. — Drugi był Piotr  Kawulok z Grodźca 
Śląskiego (5 min 16 sek), a trzeci mieszkaniec Ustronia Andrzej  Pilch (5 
min 28 sek). 

Zwycięzcy  Złotej Mil i  otrzymali  nagrody  pieniężne  oraz pamiątki 
z Ustronia,  panie  także  koszulki  sportowe.  Sportowcy  ze szkół pod
stawowych  mogli  sobie  wybrać  nagrody  rzeczowe  spośród  wielu 
ufundowanych przez sponsorów. Każdy z najmłodszych biegaczy dostał 
czekoladę,  a  dla  najlepszych  znalazły  się  maskotki.  Nagrody  ufun
dowali:  Urząd  Miejski,  Wytwórnia  Wód  Gazowych  „Ustronianka" 
oraz „JOMAR". Sponsorami  byli Fuji Film Serwice Ustroń, Polifarb 
Cieszyn  S.A.,  ZPC  „OLZA "  Cieszyn,  TROSEKO  Ustroń.  Zawod
nikom  zapewniono  bezpłatną  opiekę medyczną  — nad  ich  zdrowiem 
czuwał  Marek  Wiecha.  Dopisała  zarówno  pogoda  jak  i  wspaniała 
publiczność. Następną  imprezę biegową  będzie Romantyczny Bieg po 
Kwiat  Paproci  24 czerwca, a dzień później Ogólnopolski  Marszobieg 
„Dookoła  Doliny Wisły". 7  '  (M.D.) 

Pechowców  opatrywał  osobiście  M.  Wiecha.  Fot.  W.  Suchta 
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DZIEC I  — RODZICO M   Roztomili  ustróniocy! 

Klasa  lc  Szkoły  Podstawowej  nr  2  urządziła  dla  rodziców 
miłą  uroczystość  z okazji  Dnia  Matki  i Dnia  Ojca. Już  sam  fakt 
połączenia  tych  świąt  to  pomysł  ciekawy  i  pożyteczny,  bo 
powstała  okazja  do  wzajemnego  poznania  się  rodziców  z  wy
chowawcą.  Pierwszoklasiści  wystąpili  z  programem,  na  który 
składały  się  wiersze  i  piosenki  przygotowane  na  okoliczność, 
możnaby  rzec,  „święta  rodziców".  Program  był  oryginalny 
a  dzieci  występowały  z  takim  zaangażowaniem,  że  wywołały 
u  rodziców  łzy  wzruszenia.  Zostali  oni  obdarowani  prezentami 
własnoręcznie  wykonanymi  przez  dzieci. 

Na  tym  nie  koniec.  Pierwszoklasiści  przygotowali  jeszcze 
przedstawienie  kost iumowe  bajki  „Kopciuszek".  Cały  program 
trwał  niemalże  godzinę  i  zakończył  się  poczęstunkiem  ufun
dowanym  przez  Komitet  Rodzicielski.  Występ  poprzedziły 
wielogodzinne  próby.  Tę  ciekawą  i  wzruszającą  imprezę  w  ca
łości  przygotowała  pani  Mar ta  Paździorko  —  wychowaw
czyni  1  c. 

WYSKAKAL I  FI IMAŁ 
Bardzo  dobrze  wypadli  na  mistrzostwach  makroregionu 

w  lekkiej  atletyce  młodzi  ustrońscy  sportowcy.  Katarzyna 
Cholewa  skoczyła  wzwyż  1 56 cm,  zajęła  trzecie miejsce i  wystar
tuje w mistrzostwach  Polski  w  Pile.  Również  Wojciech  Chrapek 
za jmując pierwsze  miejsce  w  skoku  o  tyczce  z  wynikiem  3  m, 
wystartuje w Pile.  K .  Cholewa  i W.  Chrapek  są  uczniami  Szkoły 
Podstawowej  nr  5  w  Lipowcu. 

Nó,  podziwejmy  sie,  już  sie  naszym  łojcóm  miasta  to  łojcowani 
skończyło.  Na  dyć  niedowno  ty mu,  pod  koniec  maja,  zebrali  sie 
łostatni  roz  na  tej,  jako  to  nazywajóm,  sesyji.  Nikierzi  z  nich 
może  byli  radzi,  że już  to je  łostatni  roz.  Nó,  to  trzeja  prziznać,  że 
być  tym,  wiycie,  radnym,  to  je  doś  u tropy  i  rozmaitej  łostudy. 
Jako  to prawióm,  że jeszcze  sie  taki  nie  narodził,  co by  wszyckim 
wy godził,  tóż  choćby  człowiek  od  rana  do  wieczora  harował, 
załatwioł  i gonił  jako  ta  mucha  w  latarni,  to  i tak  jeszcze  kierysi 
hydzie  mamroł,  że  kansikej  je  cosi  źle. 

"Zależy  też,  jako  sie  kiery  staro,  bo  snoci  radnych  sie  dzieli  na 
tych  kierzi  sóm  zaradni  i  na  tych,  kierzi  sóm  bezradni.  Ale 
choćby  człowiek  był  nie  wiym  jak  zaradny,  to  co  zrobi,  jak  na 
wszycko  nie  starczuje  piniyndzy? 

Tóż  sie  nima  co  dziwić,  że  było  kapkę  łostudy,  coby  tych 
kandydatów  na  radnych  nazbiyrać  tela,  kie/a  trzeja.  Teraz  je  już 
ich  doś,  ale  jeszcze  nie  tak  do wito  było  widać  po  Ustroniu 
plakaty,  na  kierych  pisało,  coby  zgłoszać  tych  kandydatów.  Nó, 
bo  jak  kaj  był  jyny  jedyn  kandydat.  tóż  miyndzy  kim  by  mieli 
ludzie  potym  wybiyrać? 

Mie  sie  zdo,  że  ludzie  jeszcze  nie  sóm  nauczóni,  że  sami  mogóm 
tych  kandydatów  na  radnych  podować.  Przeca  downij  to  sie  insi 
starali,  kogo  napisać  na  ty  kartki,  kiere  sie  do  tych,  jako  sie  to 
nazywo,  urn  wyborczych,  ciepało.  A  jakby  tak  kiery  przi  wybo
rach  chcioł  na  tej kartce  cosi  kryślić,  to  by  se móg  narobić  łostudy. 

Nó,  teraz  to je  inaczyj,  ale  tak  mi  sie  zdo,  że  tych  patnoście 
ludzi,  kierych  wystarczyło,  coby  mogli  kandydata  na  radnego 
zgłosić,  to  je  kapkę  za  mało.  Na  dyć  patnoście  ludzi  to  by  sie 
mógło  zebrać  u  łujca  na  urodzinach  i  uradzić  przi  dobrym 
jedzyniu,  że jednego  z  rodziny  na  tego  kandydata  podajóm,  coby 
im  potym  pumogoł  rozmaite  wieca  załatwić,  jak  już  bydzie 
wybrany.  Abo  też  by  sie  mógło  patnoście  kamratów  domówić, 
coby  zgłosić  na  tego  kandydata  jakigo  znómego,  kiery  mu  by 
chcieli  prziczynić  roboty  na  sztyry  roki,  bo  se  u  nich  ostatnio, 
jako  sie  to  prawi  nazbiyroł  na  szłapki.  Jyny  by  mu  musieli 
przedtym  fest  pocukrować,  jaki  to je  szykowny.  coby  sie  zgłosił 
na  to  kandydowali  i. 

Tóż  tak  by  sie  mi  zdało,  że  tych  ludzi,  co  zgłoszajóm 
kandydata  na  radnego  ,  miało  by  być  wiyncyj  jako  patnoście. 
Mógł  i by  se  to  tam  na  wyrchu  porozmyślać  i na  drugi  wybory  to 
inaczyj  rozporzóndzić. 
Nó,  bydóm  mieli  sztyry  roki  na  to  rozmyślam. 

Ale  tak  myślym,  że  ustróniocy  sóm  na  tela  móndrzi,  że  tak 
byle  jako  tych  kandydatów  nie  zgłaszali.  Na  dyć  sie  tu 
w  Ustroniu  wszyccy  znómy  i  wiymy,  jaki  kiery  je,  tóż  chyba  ci 
najszykowniejsi  sóm  na  tych  kandydatów  podani.  Ale  to  sie 
pokaże  przi  wyborach. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) złocisty  napój  4)  atrybut  bilardzisty  6)  czer
wony  kwiat  polny  8)  owoc  — nielot  9) przystani  statków  10) 
kraina  w  płn.  Azji  11)  drewniana  lalka  12)  potrzebny  na 
campingu  13) poszedł  za  Karolinką  14)  stolica  Norwegii  15) 
roślina  oleista  16) nora, dziura  (wspak)  17) ryba  z kolcem  18) 
fioletowy  krzew majowy  19) szał, brak  opamiętania  20) czeskie 
„tak" 
PIONOWO:!)  współuczestnik  gry  2)  licznik  poboru  wody  3) 
figlarz,  spryciarz 4) miasto wojewódzkie 5) cyrkowa estrada  6) 
pyszałek,  zarozumialec  7)  cenny  zbiór  11)  kareta,  powóz  13) 
oprząd  jedwabnika 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadesłania 
rozwiązań  upływa  25  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr  19 

ALEJA  LAZARÓW 

Nagrodę  otrzymuje Aniela  Gruszczyk  z Ustronia,  ul.  Chab
rów  3/1.  Zapraszamy  do  redakcji. 

GAZETA 


