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Na  sesjach  Rady  Miejskiej   kilkakrotni e  już  mówiono o stacji 
benzynowej  mieszczącej   się na  terenie  Zakładu  Usług  Komunal
nych przy ul. M . Konopnickiej. Wynik a to z protestów mieszkań
ców, którzy domagają się likwidacj i stacji. Jakie jest pana zdanie 
w  tej  sprawie? 

Zakład  wydzierżawia  wprawdzie  teren  stacji benzynowej,  ale 
nie mamy  z tego  większych  korzyści  — około dwóch  milionów 
miesięcznie.  Zlikwidowanie  jej  nie  stanowiłoby  dla  nas  więk
szego problemu.  Zaspokaja  ona jednak  potrzeby  mieszkańców 
Ustronia, ponieważ możliwość zatankowania  w centrum  miasta 
jest  sporym  udogodnieniem.  Kiedyś  była  tu  duża  baza  MPGK 
i  wtedy  ruch  samochodów  był  napewno  uciążliwy.  Teraz  ze 
stacji  korzystają  głównie  samochody  osobowe.  Przedstawiciele 
ochrony  środowiska  z BielskaBiałej  przeprowadzili  badania 
powietrza  i  wyniki  nie  wykazały  wzrostu  zanieczyszczenia. 
Nakazano  jedynie  zabezpieczenie  urządzeń,  co  wykonano  do 
1 sierpnia. Jeśli jednak  władze  miasta  stwierdzą,  że  działalność 
stacji jest  rzeczywiście uciążliwa dla mieszkańców,  zostanie  ona 
zlikwidowana. 
Czym  zajmuje  się  Zakład  Usług  Komunalnych? 

Nasz  Zakład  w  nowej  strukturze  organizacyjnej  istnieje  od 
1  stycznia  1994  roku.  Wydzielone  są 3 podstawowe  działy: 
gospodarki  mieszkaniowej,  zieleni  miejskiej  oraz  robót  dro
gowych.  Dział  Gospodarki  Mieszkaniowej  obsługuje  około 
400  lokali  mieszkalnych.  Oprócz  nich  zajmuje  się  też  innymi 
lokalami  i  terenami  użytkowymi  m.in.  targowiskiem.  A od 
1  stycznia  1996  będzie  administrować  majątkiem  przedsię
biorstwa  „Czantoria",  przejmuje  szalety  miejskie i  rozpoczy
na  odpłatne  wykonywanie  usług  dla  mieszkańców  Ustronia. 
Zieleń  Miejska  ma  pod  opieką  tzw.  tereny  zielone  miasta 
— uzdrowiska.  Celowo podkreślam  „uzdrowiska",  gdyż  status 
naszego  miasta  nakłada  na nas  większe  obowiązki.  Jest to 
powierzchnia  25 hektarów i obejmuje parki,  bulwary,  skwery, 
ścieżki  rowerowe,  klomby,  krawężniki,  żywopłoty,  fontanny 
i  place  zabaw, a także  amfiteatr.  Dodatkowo  do  obowiązków 
tego  działu  należy  czystość  miasta,  a więc  sprzątanie  Rynku, 
zbieranie  papierów,  a od 1 listopada  br.  sprzątanie  około 
40  przystanków  autobusowych.  Do  głównych  zadań  Działu 
Robót  Drogowych  należy  wymiana i naprawa  znaków  drogo
wych  —  około  150  sztuk  rocznie,  cząstkowe  remonty  dróg, 
malowanie  pasów  dla  pieszych,  awaryjna  naprawa  mostów, 
kładek,  koszenie  trawy  na  poboczach,  wywóz  fekalii,  wyko
nywanie  i naprawa  ławek,  stawianie  i demontaż  płotków  lub 
siatek  chroniących  drogi  przed  śniegiem,  usuwanie  skutków 
zimy, plakatowanie,  obsługa  imprez  firmowanych przez  Urząd 
Miasta,  wywieszanie  flag,  chorągiewek  oraz  wszelkie  inne 
roboty  w trybie  awaryjnym,  czasami  na wczoraj,  bo  prze
cież  miasto  żyje i jego  potrzeby  muszą  być  zaspokojone  na 
bieżąco. 
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Listopad  postraszył  zimą.  Fot.  W.  Suchta 

Obchody  Święta  Niepodległości  rozpoczęto  w  Ustroniu  już  10 
listopada.  W  SP2  odbył  się  Międzynarodowy  Konkurs  Wiedzy 
z  okazji  77 Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości  przez  Śląsk 
Cieszyński.  Uczestniczyli  uczniowie  wszystkich  ustrońskich  szkół 
podstawowych,  a najlepszymi okazali  się reprezentanci  SP1. Tego 
samego dnia po południu w sali widowiskowej Zakładu  Przyrodole
czniczego  koncertowała  Orkiestra  Salonowa  z Cieszyna.  Jesienny 
repertuar  zachwycił  nie  tylko  melomanów,  był  też  atrakcją  dla 
kuracjuszy.  11 listopada  odprawiano  nabożeństwo  z okagi  święta 
odzyskania  niepodległości  w  Kościele  Ewangelicki oAugsburskim 
i mszę w intencji Ojczyzny w Kościele św. Klemensa. Po  modlitwie 
przedstawiciele  związków  kombatantów,  stowarzyszeń,  młodzież 
i  mieszkańcy  Ustronia,  złożyli  kwiaty  przy  Pomniku  Pamięci 
w parku  przy  Rynku.  Uroczystość uświetniła koncertem  Orkiestra 
Dęta  KWK  „Pniówek". 

Dwa dni wcześniej, 9 listopada, uczczono pamięć 34 ustroniaków 
rozstrzelanych  9 listopada  1944 r. Pod  Pomnikiem  Pamięci  kwiaty 
złożyła  młodzież,  kombatanci,  władze  miasta. 

Jesienna  kolekcja 
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Ustroń, Daszyńskiego 70a  (obok  Winter  Restaurant) 
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Otrzymujecie  wysoką  dotację  z  Urzędu  Miasta.  Na  co  idą 
pieniądze,  jak  wygląda  budżet  zakładu? 

Plan  budżetowy  na  1995  rok  wynosi  858  tysięcy  nowych 
złotych.  Z  tego  odpłatne  usługi  wykonywane  na  zlecenie 
indywidualne przekroczą  30 tys. Bilans przychodowi  wydatków 
jest  zerowy,  gdyż  wszystkie  pieniądze  jakie  otrzymamy  lub 
wypracu jemy  przeznaczone  są  na  uzupełn ianie  sprzętu.  Potrze
by  są  niestety  dość  duże.  Staramy  się  w  miarę  możliwości 
kupować  od  osób  prywatnych  lub  firm  używane  urządzenia 
i  naprawiać.  W  tym  roku  wyremontowaliśmy  posyparkę  za 
jedyne  10  milionów  i  kupiliśmy  nysę  za  20  milionów.  W  celu 
zwiększenia  dochodów  wynajmujemy  też  lokale  w  budynku 
przy  ulicy  Konopnickiej,  są  one  maksymalnie  wykorzystane. 
Sami zajmujemy jedynie  4 pomieszczenia  biurowe  i szatnię  dla 
pracowników.  Są  to  określone  pieniądze,  które  pozwalają 
zmniejszyć  dotacje  od  miasta.  Chcemy  by  przyszłoroczny 
budżet  wyniósł ponad  półtora  miliona  nowych  złotych.  Myślę, 
że  jest  to  możliwe,  ponieważ  zaczynamy  świadczyć  odpłatne 
usługi,  a  i  Urząd  Miasta  zgodził  się  na  zwiększenie  dotacji. 
Dzięki  temu  będziemy  sobie  mogli  pozwolić  na  zakup  najpot
rzebniejszych  rzeczy:  zamiatarki,  małego  walca  i  traktora 
średniej mocy  dla  zieleni.  Moją  ambicją  jest  wyposażyć  załogę 
w  ubrania  robocze.  Teraz  zmuszeni  są  do  pracy  na  przykład 
w swoich butach. Chciałbym, żeby było widać ludzi pracujących 
na  rzecz miasta.  Jest  to  ważne  także z powodów  zdrowotnych. 
Na  przyszły  rok  mamy  poważne  plany  i  dlatego  zwiększy  się 
trochę zatrudnienie,  bo  trudno  wydajnością  i zmianą  organiza
cji  zrealizować  zamierzenia. 
Czy  zakład  jest  przygotowany  do  zimy? 

Odśnieżanie  miasta  i  jego  normalne  funkcjonowanie  jest 
wspólnym  zadaniem  dla  trzech  działów.  Brak  odpowiedniego 
sprzętu  uniemożliwił  na  przełomie  roku  94/95  zaspokojenie 
potrzeb  miasta.  Po  zakupie  nowego  sprzętu  podjęliśmy  się 
oczyszczania  ze  skutków  zimy  całego  miasta.  Zakres  naszych 
obowiązków obejmuje chodniki,  parki, mosty, bulwary, przejś
cia dla pieszych  i tereny  wokół budynków  mieszkalnych.  Drogi 
w  obrębie  miasta  podlegają  innym  firmom.  Głównym  koor
dynatorem  akcji odśnieżania jest  burmistrz  Ustronia.  Myślę,  że 
jeśli  nie nastąpi jakiś  kataklizm,  to jesteśmy  w  stanie  zapewnić 
normalne  funkcjonowanie  miasta. 
Jak  wygląda  stan  mieszkań  komunalnych? 

Nasz Dział Gospodarki  Mieszkaniowej ma zapewnić godziwe 
warunki  w 386 lokalach  tj . około  1000 mieszkańcom.  Domy  są 
rozmieszczone  na  terenie  całego  miasta,  od  Nierodzimia  po 
Polanę. Czynsz kształtuje się na poziomie od 0,32 zł/m2 —  ulice 
Konopnicka, Fabryczna do 0,80 zł/m2—Cieszyńska,  Chabrów. 
Jest  to  uzasadnione  zróżnicowanym  stanem  technicznym  i wy
posażeniem. Dużo budynków wymaga nowych elewacji, osusze
nia, częstych  napraw,  obróbki  blacharskiej czy smarowania  jak 
na  przykład  przy  ulicy  Partyzantów.  W  ostatnich  latach  94/95 
przeprowadzono  gruntowny  remont  domów  przy  ulicy  Cha
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brów,  do  zakończenia  prac  pozostało  tylko  wykończenie  ele
wacji  oraz  roboty  bieżące.  W  1995  roku  poważną  inwestycją 
było  zainstalowanie  kotłowni  przy  ul.  Cieszyńskiej.  Oczywi
ście  wiele  jest  jeszcze  do  zrobienia.  Najpoważniejszym  pro
blemem  jest  brak  szamba  przy  ul.  Fabrycznej  i  Konopnickiej, 
co  urąga  potrzebom  XX  wieku.  Stan  techniczny  wszystkich 
budynków  określiłbym  jako  dostateczny,  jednak  musimy  pa
miętać,  że  są  to  budynki  stare  i  wymagające  systematycznych 
napraw. 
Ostatnio  dowiedzieliśmy  się  o  niszczeniu  znaków  na  Zawodziu. 
Czy  często  spotykacie  się  z  wandalizmem? 

Nie jesi  to nagminne,  ale zdarza  się ciągle. Na  przykład  koło 
stacji  CPN,  obok  kładki  na  Wiśle  ktoś  systematycznie  niszczy 
znaki, a z pięciu ławek, które postawiliśmy na bulwarze na drugi 
dzień  została  jedna,  natomiast  koło  sklepu  meblowego  od
kręcono  od  podstawy  i  wyniesiono  dwie  ławki.  Innym  przy
kładem  są pobocza,  ich pielęgnacja należy do naszych  obowiąz
ków,  ale  żeby  móc  tam  wjechać  kosiarką  musimy  najpierw 
poświęcić  sporo  pracy  na  oczyszczenie  ich  z  butelek,  puszek 
i  innych  śmieci.  Są  to  duże  koszty,  a  pieniądze  i  czas  prze
znaczony  na  usuwanie  szkód  można  lepiej spożytkować.  Musi
my pamiętać, że są  to pieniądze społeczne, a więc nasze, dlatego 
postarajmy  się, w miarę możliwości  zapobiec  niszczeniu  koszy, 
barierek,  znaków  drogowych. 
Jest  pan  szefem  zakładu  dopiero  rok.  Jak  się  panu  układają 
stosunki  z  Urzędem  Miasta,  z  pracownikami? 

Współpracujemy ściśle z Wydziałem  TechnicznoInwestycyj
nym  i  Wydziałem  Ochrony  Środowiska.  Właśnie  dzięki  temu 
możemy sobie pozwolić na dość śmiałe plany. Jeśli władze widzą 
efekty  naszej  pracy,  chętniej  pomagają,  starają  się  zwiększyć 
dotacje. Nie pochodzę z Ustronia  i byłem naprawdę  zaszokowa
ny  zaangażowaniem  ustroniaków.  Oczywiście  zatrudnienie 
u nas ma trochę charakter  rotacyjny co nie ułatwia pracy.  Mamy 
jednak stałą  ambitną  załogę, z którą  mogę wiele zrobić.  Staramy 
się podnosić  kwalifikacje naszych  pracowników.  Sprzęt jest  na 
coraz wyższym poziomie technicznym  i nie mogą  go  obsługiwać 
„ludzie  z ulicy".  Często  potrzebna  jest  zmiana  kwalifikacji  lub 
dokształcenie. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 
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Trwają  prace  wykopaliskowe 
na  Wzgórzu  Zamkowym  w  Cie
szynie.  Sensacją  jest  odkrycie 
korony niezidentyfikowanej  bu
dowli  kamiennej.  Archeolodzy 
oceniają  wstępnie,  że  pochodzi 
z  XIXII I  w.  Badania  są  kon
tynuowane. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Wedle romantycznej  legendy, 
nazwa  wsi Pogwizdów  powstała 
od  gwizdania  zbójnika  Ondra
szka, który przebywając w tutej
szych  lasach,  gwizdaniem  zwo
ływał  swoich  kompanów. 

Trzeci  rok  działa  w  Wiśle 
Grupa  Twórcza  „Wiślanie". 
Skupia  osoby  zajmujące  się 
m.in.  poezją,  malarstwem,  haf
tem,  rzeźbiarstwem,  zdobie
niem  pisanek  wielkanocnych. 
Regularne  spotkania  odbywają 
się  co  miesiąc  w  Muzeum  Bes
kidzkim,  gdzie  organizowane  są 

także  wystawy  twórczości  „Wi 
ślan". 

*   * 
Trwa  budowa  obwodnicy  od 

granicy w Cieszynie do  Krasnej. 
Oddano  już do  użytku  trzy  wia
dukty  i węzeł z wygodnym  wjaz
dem  i wyjazdem z centrum.  Nie
bawem  Dędzie gotowy  cały  tzw. 
ślimak.  Tempo  prac  w  przy
szłym  roku  zależeć  będzie  od 
nakładów  finansowych  wyasyg
nowanych  przez  budżet  państ
wa. 

  *
Społeczny  Komitet  Opiekuń

czy  Szpitala  Śląskiego  w  Cie
szynie  przekazał  na  potrzeby 
Z OZ  kwotę  3  mld  805  min  zł 
(starych).  Pieniądze  pocho
dziły  z  dobrowolnych  składek 
pracowników  rejonu  cieszyń
skiego  i zostały  złożone  w  okre
sie  od  maja  1991  r.  do  końca 
grudnia  1994  r.  Pieniądze  zo
stały  przeznaczone  na  zakupy 
inwestycyjne,  remonty,  napra
wy,  leki  i  drobny  sprzęt  me
dyczny.  Szpital  wspiera  też 
Fundac ja  Zdrowia  Śląska  Cie
szyńskiego. 
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Rejonowy  Urząd  Pracy  w  Cieszynie  organizuje  dla  niepełnospraw
nych bezpłatny kurs „Grafika wydawnicza  i typografia  komputerowa". 
Celem jest przygotowanie  specjalistów do pracy w drukarniach,  redakc
jach,  wydawnictwach  i  agencjach  reklamowych.  Program  obejmuje 
obsługę komputera,  redakcję tekstu, druk  komputerowy,  grafikę wyda
wniczą, liternictwo, sztukę reklamy, prawo pracy  i psychologię  twórczą. 
Aby  kurs  mógł  się  odbyć  potrzebnych  jest  minimum  5  uczestników. 
Muszą  to być osoby niepełnosprawne  (posiadające aktualne  świadectwo 
lekarskie),  zgłoszone  w  Urzędzie  Pracy  jako  nie  posiadające  zatrud
nienia. Bliższe informacje można uzyskać w Rejonowym Urzędzie Pracy 
w  Cieszynie,  ul.  Kochanowskiego  8,  telefon  521330,  parter,  po
kój  19.  (mn) 
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Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów: 

Ewa  Łyżbicka,  lat  92,  ul  Katowicka  18 
Katarzyna  Skrzydło,  lat  93,  ul.  Polańska  105 
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Od  1990 roku, w dniu  Święta Zmarłych,  na  ustrońskich  cmentarzach 
przeprowadzana  jest  kwesta  na  cele  charytatywne.  Zapoczątkowana 
przez Komitet  Obywatelski  akcja, w latach  późniejszych  kontytnuowa
na  była  przez  Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi.  Także 
w  tym  roku  na  rzecz  TONN  kwestowano  1 listopada.  Na  cmentarzu 
ewangelickim,  katolickim  i  komunalnym  zebrano  w  sumie  3415  zł. 
Zebrane  pieniądze  przeznaczone  zostaną  na  utrzymanie  ośrodka  dla 
dzieci  niepełnosprawnych  w  Nierodzimiu. 

ir   *  ir 
Pamiątkowymi  odznakami  „Weteran  Walki  o  Niepodległość"  uho

norowano  25 członków  ustrońskiego  koła  Związku  Inwalidów  Wojen
nych  RP  im.  4  Pułku  Strzelców  Podhalańskich.  Odznaki  otrzymali 
walczący  w:  Polskich  Siłach  Zbrojnych  na  Zachodzie:  Franciszek 
Banszel, Teofil Glajc,  Franciszek  Kisiała,  Jan  Kowala,  Gwardii  Ludo
wej:  Antoni  Bielesz,  Jan  Chojnacki,  Adolf  Suszka,  Julia  Sztwiertnia, 
Konstanty  Wójcik,  Franciszek  Zawada,  Związku  Walki  Zbrojnej: 
Stefania  Cholewa,  Franciszek  Pasz,  Stanisław  Hanas,  Armii  Ludowej: 
Teodor Dustor, Helena Jastrząb, Helena Zawada, Jan Zawada,  Batalio
nów  Chłopskich:  Antoni  Polak,  Szarych  Szeregów:  Stefania  Ryś, 
Ludowego  Wojska  Polskiego:  Ryszard  Dzierżanowski,  Zygmunt  Steć, 
żołnierze  wojny  obronnej  1939:  Andrzej  Kral,  Jerzy  Krzywoń,  Jan 
Legierski, Józef Sajan. Odznaki przyznano w związku z przypadającą 11 
listopada  77  rocznicą  odzyskania  niepodległości.  Uroczystość  odbyła 
się w  świetlicy  SM  „Zacisze"  przy  ul.  Cieszyńskiej  w  poniedziałek  23 
października. 

*   *  tr 
Jak  informuje Rejonowy  Urząd  Pracy  w  Cieszynie,  30  października 

w  Ustroniu  było  374  bezrobotnych  w  tym  241  kobiet.  Powyżej  12 
miesięcy  bez  pracy  pozostaje 98  osób,  bez  prawa  do  zasiłku  116  osób. 

O,  którzy  od  nas  odeszli: 

Maria  Śliwka,  lat  83,  ul.  Wiślańska  13 
Alojzy  Tomaszko,  lat  74,  ul.  Kościelna  10 

2.11.95  r. 
0  godz.  1.24  kierowca  opla  nie 
zatrzymał  się do  kontroli.  W  wy
niku podjętego pościgu  zatrzyma
no  „uciekinera".  Nietrzeźwy  mie
szkaniec Ustronia  (1,51 prom) nie 
posiadał  żadnych  dokumentów 
1 starał się wprowadzić funkcjona
riusza  w  błąd,  podając  fałszywe 
dane. 

2.11.95  r. 
O  godz.  8.00,  na  skrzyżowaniu 
ulic 3Maja  i Partyzantów  doszło 
do  kolizji  drogowej.  Kierujący 
„maluchem",  mieszkaniec  Ustro
nia,  wymusił  pierwszeństwo  prze
jazdu  na  kierującym  fiatem  126p 
mieszkańcu  Wisły.  Sprawcę  koli
zji ukarano mandatem  w wysoko
ści  10  zł. 

2.11.95  r. 
O  godz.  8.30,  Komisariat  Policji 
w Ustroniu  został  powiadomiony 
o  włamaniu  do  sklepu  ogólnos
pożywczego  w  UstroniuDobce. 
N/n  sprawcy  po  przepiłowaniu 
zawiasów  na  kracie  zabezpiecza
jącej, weszli  do  pomieszczeń  skle
pu, skąd skradli  artykuły, na  łącz
ną  kwotę 4  tys.  złotych.  Śledztwo 
trwa. 
Pół godziny  później kolejne  zgło

szenie.  Tym  razem,  łupem  zło
dziei  padł  fiat  126p  zaparkowany 
na  os.  Manhatan.  Wartość  skra
dzionego  pojazdu  ok.  1500  zło
tych. 

4.11.95  r. 
O  godz.  11.50 na  ul.  Cieszyńskiej 
doszło do kolizji drogowej. Kiero
wca skody, mieszkaniec  Ustronia, 
najechał na tył audi. Sprawcę koli
zji ukarano mandatem  w wysoko
ści  20  złotych. 

5.11.95  r. 
O godz. 4.00, na ul.  Daszyńskiego 
zatrzymano,  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym,  mieszkańca 
Kończyc  Wielkich,  kierującego 
fiatem  126p. Wynik  badania  alko
metrem  —  0,39  prom.  Skierowa
no  wniosek  do  kolegium. 

5.11.95  r. 
O  godz.  11.50, na  ul.  Wiślańskiej, 
kierujący BMW  — obywatel  Nie
miec,  nie  zachował  należytej  ost
rożności  na  śliskiej jezdni,  wpadł 
w  poślizg  i  uderzył  w  drzewo. 
Kierowca  trzeźwy. 

6.11.95  r. 
O  godz.  15.00,  zatrzymano,  znaj
dującego  się  w  stanie  nietrzeź
wym,  mieszkańca  Jaworzynki, 
kierującego  „maluchem".  Wynik 
badania  alkometrem  0,32  prom. 

3.11.—5.11.  —  pomoc w  organi
zacji  wyborów  prezydenckich. 
Z  BielskaBiałej  przywieziono 
materiały  wyborcze  i  karty  do 
głosowania. 

5.11.  —  Wspólnie  z  policją  czu
wano  nad  porządkiem  w  mieście 
podczas  wyborów. 

6.11.  —  Interweniowano w spra
wie  źle  zabezpieczonego  wykopu 
za  skrzyżowaniem  ul.  Fabrycznej 
z  Daszyńskiego. 

7.11.  —  Przed  przedszkolem  na 
os. Manhattan  nieznany  sprawca

podpałił  wierzbę.  Powiadomiono 
Straż  Pożarną. 

8.11.  —  Kontrolowano 
dzie. 

Zawo

W  związku  z  trwającym  pogo
towiem  przeciw  wściekliźnie,  po 
skargach  sąsiadów  wezwano  mie
szkankę  os.  Cieszyńskiego  znaną 
z  dokarmiania  kotów.  Przypom
niano  jej  o  grożącym  niebezpie
czeństwie. 

W  ostatnim  czasie  skradzio
no  na  bulwarze  nad  Wisłą  4  no
we,  nietłukące  się  lampy.  Powia
domiono  zakład  energetyczny, 
który  zabezpieczył  wystające 
kable. 

Nie  wiedzie  się  ostatnio  złodziejom  samochodów  w  Ustroniu.  1 lis
topada,  pół  godziny  po  północy,  ustrońscy  funkcjonariusze  policji 
zatrzymali  do  kontroli  mazdę  z nowosądeckimi  numerami  rejestracyj
nymi.  W  samochodzie  znajdowało  się czterech  mężczyzn,  w  tym  jeden 
nieletni.  Po  kontroli  okazało  się,  że  samochód  dzień  wcześniej  został 
skradziony  w  Nowym  Sączu. 

Tydzień później, 8 listopada  o godz.  16, funkcjonariusz zatrzymał  do 
kontroli  poloneza  caro  z łódzkimi  numerami  rejestracyjnymi. Po  kilku 
chwilach  okazało  się,  że polonezem  podróżuje grupa  specjalizująca się 
w kradzieżach  samochodów. Przy zatrzymanych  znaleziono przedmioty 
służące  do  włamań  do  samochodów.  Jak  się  później  okazało,  kil 
kadziesiąt  minut  wcześniej,  zatrzymani  próbowali  ukraść  samochód 
marki  audi  w  BielskuBiałej.  Trzech  złodziei  osadzono  w  areszcie 
Rejonowej Komendy  Policji  w  Cieszynie. 

Do  tej pory  Ustroń  znany  był  z kradzieży  samochodów  i  bezsilności 
stróżów  porządku.  Być  może  dwa  zatrzymania  odstraszą  innych 
amatorów  cudzych  samochodów. 
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Fot.  W.  Suchta 

A ż  sześciu  mieszkańców  Ust ron ia  zdecydowało  się  oddać  swój 
głos  w  wyborach  prezydenckich  na  Leszka  Bubla.  Dzięki  temu 
kandydat  Bubel  os iągnął  w  naszym  mieście  0 ,07%  głosów,  co  jest 
naj lepszym  jego  wynik iem  na  Śląsku  Cieszyńskim.  Z  kronikars
kiego  obowiązku  in fo rmu jemy,  że  na  L .  Bubla  głosowało  trzech 
obywateli  zamieszkałych  w  cent rum  miasta  i  trzech  z  Hermanie. 
Natomiast  K .  Piotrowicz  największe  poparc ie  uzyskał  na  os. 
Manha tan  gdzie  3  obywateli  chciał  go  mieć  za  prezydenta. 

Najwyższą  f rekwencję zano towano  w  Szpitalu  Uzdrowiskowym 
—  97,1%  i  Szpitalu  Reumato log icznym  75%  oraz  w  Ustroniu 
Do lnym  ( O KW  w  SP2)  —  74,7%,  najniższą  w  Polanie  60,8%. 
Kandydaci  na  prezydenta  osiągnęli  naj lepsze  rezultaty:  L .  Bubel 
w  Hermanicach  —  0,3,  K .  Piotrowicz  na  os.  Manha tan  —  0,3, 

6  listopada,  w  135  rocznicę  urodzin  Ignacego  Jana  Paderewskiego, 
w Muzeum  Hutnictwa  i Kużnictwa  odbył  się koncert  uczniów  Ogniska 
Muzycznego  w  Ustroniu.  Wystąpili:  na  skrzypcach:  Katarzyna  Lazar 
i  Michalina  Tscuk,  na  gitarze:  Adam  Ciepliński,  Piotr  Andrzejewicz, 
Marcin  Zwias  i  Mateusz  Słodziak,  na  fortepianie:  Bartosz  Okseniuk, 
Natalia  Niemiec,  Katarzyna  Szkaradnik,  Urszula  Kluż,  Dominika 
Zwias,  Katarzyna  Mazur,  Dominika  Kluz,  Aleksandra  Plinta,  Michał 
Strygner,  Jadwiga  Kłapa,  Magdalena  Kamińska,  Agata  Gojny,  Joanna 
Papierz,  Mar ta  Marcol,  Agnieszka  Nowińska,  Bart łomiej  Witoszek, 
Małgorzata  Kwoczyńska  i Maciej  Chowaniok. 

Młodzi  artyści  zaprezentowali  utwory  m.  in.  Mozarta,  Beethovena, 
Chopina, Bacha. Był to już czwarty  z kolei popis uczniów z ustrońskiego 
Ogniska. 

Po  koncercie  w  Muzeum  odbyło  się  walne  zebranie  Towarzystwa. 
Wybrano  zarząd  w  składzie:  prezes  —  Mieczysław  Błachut,  zastępca 
prezesa  —  Henryk  Banszel,  skarbnik  —  Urszula  Lapczyk,  sekretarz 
— Elżbieta Głowinkowska,  przewodniczący  Komisji Muzycznej  —To
masz  Kamiński.  W  skład  Komisji  Rewizyjnej weszli:  Halina  Onseniuk 
i Jan  Kluz.  (MP) 

T.  Koźluk  w  Ustroniu  Do lnym  —  0 ,4%,  J.  Pietrzak  w  Polanie 
—  1,9%,  A .  Lepper  w  L ipowcu  —  2 ,1%,  W.  Pawlak  w  Lipowcu 
—  2,1%,  J.  Korw in Mikk e  w  Herman icach  —  2 ,8%,  H.  G ron
kiewiczWaltz  na  os. M a n h a t an  4 %,  J.  Olszewski  w L ipowcu  4 ,7%, 
T.  Zieliński  w  Ustroniu  G ó r n y m—  7,8%,  J.  K u r oń  w  Ustroniu 
G ó r n ym  —  14,4%,  L.  Wałęsa  w  L ipowcu  — 4 2 , 9 %,  A .  Kwaśniew
ski  w  Polanie  —  50,6%. 

W  obu  szpitalach  i  w  Lipowcu  zwyciężył  L .  Wałęsa,  w  pozos
tałych  obwodach  A .  Kwaśniewski.  W  O K W  na  Rynku  kandydaci 
Koźluk,  Piotrowicz  i  Bubel  nie  otrzymali  ani  jednego  głosu. 
Zastanawia  mierny  wynik  byłego  premiera  Pawlaka,  k tóremu 
w  czerech  obwodach  w  naszym  mieście  nie  uda ło  się  pokonać 
bariery  1%  głosów. 

Porównu jąc  procentową  różnicę  głosów  między  A .  Kwaśniews
ki m  a  L.  Wałęsą  to  Po lana  głosowała  podobn ie  jak  woj.  koszalińs
kie,  Ust roń  Górny  jak  chełmskie,  Us t roń  Do lny  jak  płockie, 
Hermanice  jak  bydgoskie,  Nierodz im  jak  skierniewickie,  Cent rum 
jak  toruńskie,  Manha tan  jak  elbląskie,  Lipowiec  jak  szczecińskie. 

Biorąc pod  uwagę  sondaże  O B O P,  można  powiedzieć,  że  przecię
tny  ustroniak  głosował  tak  jak  kobieta  w  średnim  wieku  pos iadają
ca  średnie  wykształcenie. 

Choć  w  woj.  bielskim  wygrał  L .  Wałęsa,  to  na  Śląsku  Cieszyńs
ki m  zwyciężył A .  Kwaśniewski  uzysku jąc 39,3%  głosów.  L .  Wałęsa 
—  34,5%.  Najwyraźniej  Kwaśniewski  wygrał  w  Wiśle  —  62%,  zaś 
L .  Wałęsa  w  Istebnej  —  77,4%  głosów. 

Przypominamy,  że  zgodnie  z  informacją  Zarządu  Miasta  z dnia  25 
września  1995  r.  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  w  wyborach 
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  dniu  19  listopada  siedziby 
Obwodowych  Komisji  Wyborczych  znajdować  się  będą  w: 
Obwód  nr  1  —  Szkoła  Podstawowa  nr  3  w  Ustroniu  Polanie,  ul. 
Polańska  25 
Obwód  nr 2 —  Szkoła  Podstawowa  nr  1 w Ustroniu,  ul. Partyzantów  8a 
Obwód  nr  3 Szkoła  Podstawowa  nr  2 w  Ustroniu,  ul. Daszyńskiego  31 
Obwód  nr  4  —  Świetlica  POD  Ustroń,  ul.  Dominikańska 
Obwód  nr  5 —  Dom  Strażaka  OSP  w Ustroniu  Lipowcu,  ul.  Lipowska 
Obwód  nr  6 —  Dom  Strażaka  Ustroń  Nierodzim,  ul.  Szeroka  5 
Obwód  nr 7 — Zespół Szkół Ogólnokształcących  im M . Kopernika  Fili a 
w  Ustroniu,  Rynek  4 
Obwód  nr  8 —  Przedszkole  nr  7  w  Ustroniu,  ul.  Gałczyńskiego 
Obwód  nr  9 —  Szkoła  Podstawowa  nr  2 w  Ustroniu,  ul.  Daszyńskiego 
31 
Obwód  nr  10 —  PP  Uzdrowisko  Ustroń,  ul.  Sanatoryjna  1 
Obwód  nr  11  —  Śląski  Szpital  Reumatologiczny  w  Ustroniu,  ul. 
Szpitalna  11 
W  dniu  19  listopada  lokale  wyborcze  otwarte  będą  w  godzinach  6.00 
—  20.00. 

Fot.  W.  Suchta 

Od  wiosny  do  jesieni  w  par
kach,  na  klobach  i bulwarach  po
dziwiać  możemy  trawniki,  kwia
ty, drzewa  i krzewy.  W  tym  roku, 
wiosną  wysadzono  2000  bratków 
na  Rynku  i  koło  kwiaciarni  przy 
ul. 3 Maja. W  tych miejscach  oraz 
na  Jaszowcu  i  w  Parku  Kuracyj
nym  w  lecie  pojawiło  się  3600 
nowych,  letnich  kwiatów.  Na  bie
żąco pielęgnuje się i dosadza  różę. 
Ulica  Dworcowa  upiększona  zo
stała 1400 bylinami. 20  kasztanów 
i  jesionów,  posadzono  w  parku 
przy  ulicy  Grażyny,  a  60  iglaków 
w  parku  za  Ratuszem.  Tam  też 
pojawiły  się nowe  azalie  i  różane
czniki.  Przy  pomniku  Jana 
Sztwiertni zakwitły wrzosy i wrzo
śce. 

—  Wartość  posadzonych  roślin 
to około  7400 zł —  poinformowa
ła  nas  kierowniczka  2LieIeni  Miej
skiej  Helena  Wierzbanowska. 

Część materiału  mamy  z odzysku, 
część zakupiliśmy  w zeszłym  roku 
i w  tym  dopiero  sadziliśmy,  pozo
stałe  zakupił  Urząd  Miejski. 

Jesień  to  czas  przycinania 
drzew,  krzewów,  malowania  ko
szy  i  kontenerów.  Do  obowiąz
ków  zakładu  należy  też  odśnieża
nie  schodów,  chodników,  kładek. 

Na  wiosnę  rozpocznie  się  gene
ralne  sprzątanie  miasta.  Trzeba 
wtedy  pozbierać  wszystkie  śmieci, 
które  chowały  się  pod  śniegiem: 
butelki,  puszki,  wygrabić do  koń
ca liście. Dopiero wówczas  można 
przystąpić do  koszenia,  bez  ryzy
ka  uszkodzenia  kosiarki.  W  przy
szłym  roku  nie  przewiduje  się  za
kładania  nowych  parków. 

Dowiedzieliśmy  się,  że  straszą
ce  swoim  wyglądem  szklarnie 
przy  ulicy  Słonecznej,  nie  są  już 
własnością  Zieleni  Miejskiej.  Po
łowa  sprzedana  została  w  wyniku 
przetargu  prywatnej  osobie,  dru
gą  połową,  która  prawdopodob
nie  zostanie  również  sprzedana 
dysponuje  Urząd  Miejski. 

Monika  Niemiec 
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Nieformalna  grupa  artystów  „Brzimy"  postanowiła  uzyskać 
osobowość  prawną.  Daje  ona  możliwość  prowadzenia  pełno
wartościowej  działalności,  także  gospodarczej.  Jest  pomocna 
w  ubieganiu  się  o  fundusze  u  władz  lokalnych,  rządowych 
i  fundacji  oraz  w  kontaktach  z  innymi  organizacjami  poza
rządowymi.  W  tym  celu  8 listopada,  w sali  muezum  odbyło  się 
zebranie  założycielskie.  Andrzej Georg,  służący grupie  pomocą 
prawną  przy  opracowaniu  statutu,  jako  prezes  Towarzystwa 
Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  podziękował  w  imieniu  dzieci 
za  pieniądze  przekazane  z  aukcji  obrazów  i wręczył  członkom 
„Brzimów"  dyplomy  uznania  za  wspomaganie  działalności 
Towarzystwa. 

Po  krótkiej dyskusji przyjęto nazwę  Stowarzyszenie  Twórcze 
„Brzimy"  w  Ustroniu,  a  następnie  jednogłośnie  zatwierdzono 
statut.  Czytamy  w nim  między  innymi  o  celach  Stowarzyszenia 
takich  jak:  opieka  i popularyzowanie  amatorskiej  i  zawodowej 
twórczości  regionalnej,  upowszechnianie  kultury  wśród  dzieci 
i  młodzieży  oraz  wspieranie  działalności  grupy  plastycznej 
„Brzimy" .  Cele  te  będą  realizowane  poprzez  organizowanie 
plenerów,  konkursów,  wystaw  i  rozpowszechnianie  wydaw
nictw,  współdziałanie  z  organami  władzy  państwowej,  samo
rządowej,  z  zakładami  pracy,  szkołami  i  innymi  placówkami 
kulturalnymi.  W  najbliższym  czasie  członkowie  „Brzimów" 
będą  się  starać  zarejestrować  swoje  Stwarzyszenie  w  Biels
kuBiałej.  Formalności  tych  dopełni  wybrany  komitet  założy
cielski  w  składzie  —  Barbara  Majętny,  Kazimierz  Heczko 
i  Andrzej  Piechocki.  Spotkanie  było  też  okazją  do  omówienia 
najbliższych  planów  ustrońskich  plastyków.  Zastanawiano  się 
też  nad  mającym  się  odbyć  wiosną  plenerem  w  Jaworzynce. 

SYMPATYCZN E  PIESKI 
Październik, to miesiąc dobroci dla zwierząt. Z tej okazji w Szkole 

Podstawowej  Nrl  przygotowaliśmy  kilka  imprez.  Między  innymi 
przez  cały  miesiąc  zbieraliśmy  pieniądze  dla  schroniska  bezdom
nych zwierząt w Cieszynie. W porozumieniu  ze Związkiem Łowiec
kim przeprowadziliśmy  zbiórkę kasztanów  i żołędzi na  dożywianie 
zwierząt  leśnych  w  czasie  zimy. 

W  naszej  świetlicy  szkolnej  odbyło  się  spotkanie  z  Z.  Blimke 
—  lekarzem  weterynarii,  który  mówił  nam  o  obowiązkach  jakie 
mamy  w  stosunku  do  naszych  zwierząt  domowych,  przestrzegał 
przed  kontaktami  z  chorymi  zwierzętami  i  odpowiadał  na  liczne 
pytania. 

Na  koniec miesiąca  na  naszym  boisku  zorganizowaliśmy  Wielki 
Konkurs na Najsympatyczniejszego Psa. Właściciele  czworonogów 
mogli  pochwalić  się  umiejętnościami  swoich  ulubieńców.  Byl  tor 
przeszkód, jury  oraz  dyplomy  i nagrody  dla  zwycięzców. 
Zwyciężył  pies  o  imieniu  Max  uczennicy  Lii i  z  klasy  VI Ic,  ale 
wszystkie  pieski  były  bardzo  sympatyczne,  a  piękna  słoneczna 
pogoda  sprzyjała  wspaniałej  zabawie. 

Organizatorami  wszystkich  atrakcji  byliśmy  my  uczniowie  kl. 
VII b  —  październikowi  gospodarze  szkoły. 

Fot.  W.  Suchta 

8 listopada  w Muzeum  Hut
nictwa  i  Kuźnictwa  odbył  się 
wernisaż  wystawy  poplenero
wej uczniów Szkoły  Podstawo
wej i dzieci  z Ośrodka  Rehabi
l i t acy jno Wychowawczego 
w  Nierodzimiu  pod  tytułem 
„Chcemy  być  razem".  Tuż  po 
godzinie  17 kierowniczka  mu
zeum Lidi a Szkaradnik  powita
ła licznie przybyłych gości. Byli 
wśród nich autorzy prac,  ustro
ńscy  artyści,  uczniowie  oraz 
członkowie  i sympatycy  Towa
rzystwa  Opieki  nad  Niepełno
sprawnymi.  Główny  organiza
tor  wystawy  Iwona  Werpacho
wska podziękowała  wszystkim, 
którzy  przyczynili  się  do  jej 
powstania:  Fundacji  Batorego 
za  pieniądze  na  plener,  Kazi
mierzowi  Heczko,  Andrzejowi 
Piechockiemu, Tadeuszowi  Mi 
chalakowi  za  oprawę  prac  oraz 
Andrzejowi  Songajłło  za  drze
wo otrzymane z tartaku.  Prezes 
TONN  Andrzej   Georg  oficjal
nie otworzył  wystawę,  podkre
ślając, że jest  to  pierwsza  inic
jatywa  integracyjna  dzieci 
z  SP2  i  Ośrodka  w  Nierodzi
miu.  Zachęcano  do  kupna  ob
razów.  Pieniądze  ze  sprzedaży 
przeznaczone  zostaną  na  na
stępny  plener.  Już  na  wernisa
żu sprzedano  7 obrazów  za  ok. 
7 min  zł. 

—  Bardzo  się  polubiliśmy 
—  powiedziała  Iwona  Zoń, 
uczennica  SP2.  —  Mam  na
dzieję,  że  będziemy  się  dalej 
spotykać. 

Wszyscy z zainteresowaniem 
oglądali  dzieła  młodych  twór
ców.  Renata  Białas  podzieliła 
się  z  nami  swoimi  spostrzeże
nuami:  —  Obrazy  bardzo 
emocjonalne,  ale  co  ważne  za
chowany  jest  w nich  realizm. 
—  W  pracach  dzieci  uzewnęt
rzniona  jest  ich  wrażliwość  do
dał  znany  plastyk  Karol  Kuba
la. 
Oglądającym  towarzyszyła 
muzyka  w  wykonaniu  duetu 
gitarowego  Werpachows
kiWinter. 
Strawę  duchową  uzupełniał 
bufet  przygotowany  przez 
uczniów  SP2  dzięki  pomocy 
Andrzeja  Papierza  z  domu 
wczasowego  Ziemowit  i  firmie 
Anin. 

Prosimy  o  kontakt  osobisty. 

USTROŃ UL. SZPITALNA 88 
TEL.  543486 
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Ogłoszenia  drobne 

Masaż  leczniczy  i ćwiczenia  reha
bilitacyjne  w  domu  pacjenta  wy
konuje technik  masażysta  Graży
na  Kłos,  teł.  543414. 

Kafelkowanie,  ścianki  z płyt  gip
sowych,  tynki  natryskowe. 
Ustroń,  ul.  Dominikańska  34. 

Sprzedam  komputer  IBM  PC  386 
16 H z  40  M B  +  m o n i t or  i  k l a w i a
tura.  Cena  12 min. Tel.  543663. 

Sprzedam  przyczepę,  1992,  300 
kg,  oplandekowaną.  Cena do 
uzgodnienia.  Tel.  543663. 

Sprzedam Audi 80 1979. Równica 
16. 
Wynajmę  lokal  w  Ustroniu  (Ry
nek)  o  pow.  120  mJ,  1  piętro 
z  telefonem,  firmie  na  pomiesz
czenia  biurowe,  kancelarię  adwo
kacką  lub  gabinet  lekarski.  Tel. 
543447  od  godz.  9.30—17.30. 

S p r z e d am  F i a ta  T c m p rę  1,9 
D  Combi.  Tel.  542698. 

—  przy  ul.  Armii  Krajowej 
1.  ozn.  nr  2940/31 o pow.  1165  m2 

2.  ozn.  nr  2940/30 o pow.  1039  m2 

zapisanych  w KW  20997  Sądu  Rejonowego  w Cieszynie  z prze
znaczeniem  pod  budownictwo  jednorodzinne. 

—  przy  ul.  Lipowskiej 
3.  ozn.  nr  954/1  o pow.  900  m2  zapisanej  w  KW  51453  Sądu 
Rejonowego w Cieszynie  z przeznaczeiem  pod  budownictwo 
jednorodzinne  —  II  przetarg 

Ceny  wywoławcze  nieruchomości: 
ad  1)  26324,51  zł 
—  wadium  10%  ceny  wywoławczej  tj .  2.632,00  zł 
ad  2)  23.679,76  zł 
—  wadium  10%  ceny  wywoławczej  tj .  2.368,00  zł 
ad  3)  5.054,40  zł 
—  wadium  10%  ceny  wywoławczej  tj .  505,00  zł 
Przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  odbędzie  się w  dniu: 
1 grudnia  1995 r. w sali nr 24 Urzędu  Miejskiego w Ustroniu  o godz. 
13tej dla  nieruchomości  2940/31,  o godz.  14tej dla  nieruchomości 
2940/30, a o godz.  14.30 dla  nieruchomości  954/1. 
Wadium  płatne  w  kasie  Urzędu  Miejskiego do  godz.  12.00 w  dniu 
przetargu. 
Bliższych  informacji udziela  Wydział TI  —  Urzędu  Miejskiego  tel. 
nr  542567.  Uchylenie  się  wygrywającego  przetarg  od  zawarcia 
umowy skutkuje przepadkiem wadium. Zastrzega się prawo  uniewa
żnienia  przetargu  bez  podania  przyczyny. 

LEK MED.  BOGDAN  FENDER 

— 

—
—
—

Pierwsze  dni  zimy.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictwa i Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza  3,  teł.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K .  Heczko 

wystawa i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  prac  plastycznych  dzieci  ustrońskich  pt.  „Chcemy  być 

razem" 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
—  Ustroń  w  fotografii Marka  Więcławka. 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku wgodz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00.  w  sobotę  w  godz.  9.00—13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3  Maja  68,  tel.  542996 
Czynne:  we  wtorki  w  godz.  9.00—16.00,  od  środy  do  soboty  w  godz. 
9.00—13.00. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
—  wystawa  prac  Franciszka  Jaworskiego. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej  „N a  Gojach" 
B. i K. Heczkowie,  ul. J.  Błaszczyka  19,  tel.  541100 
Centralna Informacj a i Recepcja, Ustroń, Rvnek 7, teł. 542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w godz.  8.3Ó—16.00,  w soboty 
8.30—15.00. 
Wystawa  stała  — Prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 

„BRZIMY" . 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  (tel.  543244) 
Zajęcia  stałe  w  kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych,  ryt
mika, języki obce,  informatyka,  taniec towarzyski  i współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie,  foto
grafika,  koło  teatralne i szachowe. 

Imprezy kulturalne 

27.11.1995  r.  KLU B  PROPOZYCJI  —  „Humor  beskidzki"  w  wyko
poniedziałeL  naniu:  J.  Marszałka,  T.  Michalaka,  O.  Szczurka 
godz.  17.00  Oddział Muzeum  „Zbiory Marii  Skalickiej", ul. 3 Maja 68 

28.11.1995  r.  Najsłynniejsze  arie i duety  miłosne  operowe i operetkowe 
wtorek  w wykonaniu  artystów  Opery  Śląskiej w  Bytomiu 
godz.  18.30  —  H.  Miśko  —  tenor 

—  L.  Duży  —  sopran 
Koncert  z cyklu  „Muzyka  dla  serca" — Kawiarnia  GCR 
„Repty" — Ogród  Zimowy, Szpital  Promujący Zdrowie. 
—  Wstęp  wolny. 


W jesienny  chłód  uciekam  do  budy.  Fot.  W.  Suchta 
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Stosownie  do  art.  18 ust.  2 pkt  1, art  13 ust.  1 pkt  4  ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. 
U.  Nr  89 poz.  415  z dnia  25  sierpnia  1994  r.)  oraz  Uchwały 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  Nr  XVIII/130/95  z  dnia 
27.10.1995  r.  i  Nr  XVIII/131/95  z dnia  27.10.1995  r. 

zawiadamia 

o  przystąpieniu  do  sporządzania 

1.  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
obejmującego obszar  jednostek  strukturalnych  oznaczonych 
następującymi  symbolami 
E 2 MN, E 3 M N  — teren  położony  w rejonie ulic Źródlanej, 
Kuźniczej,  Belwederskiej  i  Liściastej  (tzw. Zawodzie  Dolne). 
D  39  M N  —  teren  ograniczny:  od  strony  północnej  ul. 
Jelenica,  od  strony  wschodniej  projektowaną  ulicą  zbiorczą 
obszarową,  od  strony  zachodniej  drogą  główną  tranzytową, 
od strony południowej pasem  zieleni izolacyjnej przy  wiaduk
cie na  Skalicę. 
D  40  M N  —  teren  ograniczony  od  strony  północnej  ul. 
Partyzantów,  od  strony  wschodniej  ul.  3  Maja,  od  strony 
zachodniej  projektowaną  ulicą  zbiorczą  obszarową,  a  od 
strony  południowej  ul.  Lipową 
Przedmiotem  planu  jest: 
—  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny 

o  różnych  funkcjach  lub  różnych  zasadach  zagospodaro
wania 

—  linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz 
z  urządzeniami  pomocniczymi 

—  zasady  obsługi  w zakresie  infrastruktury  technicznej  oraz 
lini e  rozgraniczające  tereny  tej  infrastruktury 

—  lokalne  warunki,  zasady  i standardy  kształtowania  zabu
dowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudo
wy i gabaryty  obiektów, a także maksymalne  lub minimal
ne  wskaźniki  intensywności  zabudowy 

—  zasady  i warunki  podziału  terenów  na  działki  budowlane 
2.  Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego  obe
jmującego obszar  między  wyciągiem  na  Czantorię  a  motelem 
w  UstroniuPolanie,  pomiędzy  ulicami  Baranową  i  Pod 
Grapą. 
Przedmiotem  planu  jest: 
—  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny 

o  różnych  funkcjach  lub  różnych  zasadach  zagospodaro
wania 

—  linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz 
z  urządzeniami  pomocniczymi 

—  zasady  obsługi  w zakresie  infrastruktury  technicznej  oraz 
Unie  rozgraniczające  tereny  tej  infrastruktury 

Zainteresowani  mogą  zgłaszać  wnioski  do  w/w  planów. 
Wnioski  na  piśmie należy  składać do  Urzędu  Miasta  Ustroń, 
Rynek  1  nr kodu  43450 w terminie 21 dni  od dnia  ogłoszenia 
obwieszczenia.  Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię, 
adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie 
nieruchomości,  której  dotyczy. 

Urząd  Miejski  w  Ustroniu  zaprasza  mieszkańców  osiedla 
Hermanice  I, którzy w latach  osiemdziesiątych byli członkami 
Społecznego  Komitetu  Budowy  Wodociągów  w  Ustroniu  Her
manice  Os.  I,  uczestniczyli  finansowo  w  przygotowaniu 
budowy  sieci  wodociągowej  do  wzięcia  udziału  w  spotkaniu 
z przedstawicielami  władz Miasta i Zarządu Komitetu,  które
go  celem  będzie  rozliczenie  zebranych  funduszy. 
Spotkanie  odbędzie  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu 
w sali  nr  24 w  dniu  20.11  o  godz.  14.00. 

Obszar całego miasta podzielony jest na dwa  odrębne i samo
dzielne  rejony.  W  skład  rejonu  pierwszego  wchodzą  dzielnice 
o  charakterze  ulic  nizinnym  tj.:  Nierodzim,  Lipowiec,  Her
manice,  Goje,  Ustroń  Dolny,  Ustroń  Górny,  Zawodzie.  Rejon 
ten  rozciąga  się  od  granic  miasta  ze  Skoczowem  aż  do  ulic 
Partyzantów,  Hutniczej  i  Skalicy  (zał.  nr  1).  Rejon  drugi 
stanowią  takie dzielnice jak: Brzegi, Polana,  Dobka,  Jaszowiec, 
Poniwiec.  W  rejonie drugim  znajdują  się drogi  typowo  górskie, 
gdzie potrzebny jest  sprzęt o większej mocy  i większej wydajno
ści. Ulice Partyzantów,  Myśliwska,  Kluczyków  i Skalica  wcho
dzą  w  skład  rejonu  II .  Odśnieżaniem  chodników  i  dróg  do 
budynków  ADM  zajmuje się  Zakład  Usług  Komunalnych. 
Do  każdego  rejonu został przydzielony  Wykonawca,  organizu
jący  i prowadzący  całą  akcję  zimową  w  swoim  rejonie. 

rejon  wykonawca  imię i nazwisko  baza  telefon 

I  Zakład  Produk.
UsługowoHandl. 

Emil  Borecki 
Jerzy  Górniok 

Szeroka  45a  543677 

II  RSP  Jelenica  Andrzej  Gluza  Jelenica  72  542600 
543400 

diodn. 
I + I I 

Zakład  Usług 
Komunalnych 

Marian 
Kamiński 

Konopnic
kiej  40 

543500 

Dyżury  są  pełn ione  ca łodobowo. 

Kolejność  zimowego  utrzymania  dróg 
I  ko le jność  z imowego  u t rzyman ia  d róg  —  zgarn ian ie  śniegu 
i  posypywanie  mater ia łami  uszars tn ia jącymi  należy  zakończyć 
po  dwóch  godzinach  od  chwili  us tan ia  opadów. 
I I  ko le jność  z imowego  u t rzyman ia  d r óg  —  zgarn ian ie  śniegu 
należy  ukończyć  przed  upływem  6  godzin  od  chwili  ustania 
opadów,  a  posypywan ie  mater ia łami  uszars tn ia jącymi  do  4  go
dzin  od  powstan ia  śliskości  śnieżnej. 
II I  kolejność  z imowego  u t rzyman ia  d r óg  —  zgarn ianie  śniegu 
i  posypywanie  mater ia łami  uszars tn ia jącymi  należy  prowadz ić 
bezpośrednio  po  zakończeniu  p rac  na  d rogach  I  i  I I  kolejności. 

Materiały  uszarstniające: 
Pods tawowym  mater ia łem  do  zwalczania  śliskości  śnieżnej  na 
drogach  jest  żużel,  w  p r zypadku  wystąp ien ia  gołoledzi  —  pia
sek. Jedynym  mater ia łem  do  posypywan ia  chodn i ków  i  t rak tów 
pieszych  jest  p iasek.  Ulice  w  terenie  p łask im  będą  u t rzymywane 
na  biało, za wy ją tk iem skrzyżowań,  wzniesień  i łuków.  Natmiast 
ulice  w  Dobce,  t j .  Po lańska,  F u r m a ń s ka  i  Ślepa  oraz  Równica 
będą  u t rzymywane  również  na  biało. 

Utrzymanie  drogi  krajowej 
Droga  k ra jowa nr  93 PawłowiceWisła:  ul.  Ka tow icka,  Cieszyń
ska  (na  odc inku  od  skrzyżowania  z  ul.  Daszyńsk iego),  część  ul. 
Daszyńskiego,  ul.  3 M a j a,  Wiś lańska  — j e st  u t r zymywana  przez 
Zarząd  Dróg  w  BielskuBiałej  ul.  Regera  81,  tel.:  (81)  184033. 
Zarząd  D róg  zastosuje  nas tępu jące  mater ia ły  ustarstn ia jące: 
mieszanka  soli  i  żużla,  p iasek. 

Fot.  W.  Suchta 

7  Gazeta  Ustrońska 



Fot,  W.  Suchta 

W  zimowej  scenerii,  4  listopada  odbył  się  VI  Bieg  Legionów,  zor
ganizowany  dla  uczczenia  Święta  Niepodległości.  Na  starcie  stanęło  91 
zawodniczek  i  zawodników,  którzy  do  pokonania  mieli  trasę1  11  km. 
W  grupie  wiekowej  kobiet  do  35  lat  i  klasyfikacji  generalnej  zwyciężyła 
Krystyna  Wnuk z  Kielc  (czas  43,46)  przed  Sonią  Graniczną  z  Bytomia 
(44,14)  i  Ewą  Fliegert  ze  Szczygłowic  (44,39).  W  grupie  powyżej  35  lat 
Zofia  Leśkiewicz  (50,00). 

W  grupie  mężczyzn  do  29  lat  i klasyfikacji generalnej  zwyciężyli  Jacek 
Nitka  z  KS  „Brzeszcze"  (34,00),  Marek  Dryja  z  Radomska  (34,20) 
i  Krzysztof  Ożóg  ze  Skawiny. (35,00), 

W  grupie  3039  lat  Jan . Mróz  z  Czeladzi  (37,00).  W  grupie  4049  lat 
Karol  Kałus  z  Żor  (39,35).  W  grupie  5059  lat  Mieczysław  Korzec 
z Oświęcimia  (42,43). W grupie powyżej 59 lat wygrał Bolesław  Mrozióski 
z KS  „Baca"  (47,16).  Najlepszym  zawodnikiem  z  Ustronia  był  Zdzisław 
Kołodziejczyk,  który  trasę  pokonał  w  czasie  39,47,  zajmując  18  miejsce 
w  klasyfikacji  generalnej. 

Odbył  się  także  bieg  uczniów  ustrońskich  szkół  podstawowych.  Na 
starcie  stanęły  43  osoby.  Rywalizowali  oni  na  dystansie  700  i  1600  m. 
W  klasyfikacji  klas  V  i  VI  zwyciężyła  Joanna  Morkisz  (SP5)  przed 
Magdaleną  Mitas  (SP3)  i  Magdą  Konowoł  (SP3).  W  grupie  chłopców 
zwyciężył Łukasz Dyba przed Radosławem Tomaszko  i Pawłem  Hellerem. 
Wszyscy  z  SP5. 

W  klasyfikacji  klas  VI I  i  VII I  zwyciężyła  Ewa  Deda  (SP1),  Jolanta 
Krysta  (SP5)  i  Monika  Furman  (SP2).  W  grupie  chłopców  Andrzej 
Michalik  (SP2),  Przemysław  Małysz  i  Jerzy  Śliwka,  obaj  z  SP3. 
Zwycięzcy  otrzymali  puchary,  medale,  nagrody  rzeczowe  i  dyplomy. 
Nagrody  ufundował  sklep  sportowy  „Otto  Marosz",  „Kolib a  pod 
Czarcim  Kopytem"  i  Urząd  Miejski.  Zawody  zorganizował  Wydział 
Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji. 

Grażyna  Winiarska 

P O Z I O M O:  1) amerykański  instytut  astronautyki  4)  pomiesz
czenie  bankowe  6)  szumny  pod  wąsem  8)  na  kawior  9)  danie 
mięsne 10) racja żywnościowa  11) gotowość wzięcia udziału  12) 
uczniowie  seminarium  duchownego  13) kuzynka  antylopy  14) 
rabuś, bandyta  15) miasto włoskie  16) kontynent  17) wystawne 
przyjęcie  18) niski  głos  kobiecy  19)  rodzaj zamka  do drzwi  20) 
ciężar,  waga 
P IONOWO:  1) część dyspozytorni  2) gracz giełdowy 3) zajęcze 
nogi  4)  dzielnica  Cieszyna  5)  elektroda  dodatnia  6)  wypad 
krajoznawczy  7)  poprzedniczka  oboju  11)  jony  ujemne  13) 
składowane  na  strychu  17)  fabryka  miodu 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania 
hasła  mija  30  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  42 
ŹRÓDŁO  KAROLA 

Nagrodę  20  zł  wylosował  Łukasz  Cobak  z  Ustronia,  os. 
Centrum  5/14.  Zapraszamy  do  redakcji. 

Roztomili ustróniocy! 
Przeszłego  tydnia  szła  żech  do  aptyki  mamulce  łyki  wykupić. 

Naroz widzym, że idzie Jadam z Równice.  Krzipie straszecznie,  a co 
chwila sznuptychle z kapsy  wycióngo, bo go na kichani biere. Jadam 
też mie  uwidzioł  i prawi  mi  „serwus". 
—  Serwus,  Jadamku.  Kaj  żeś  sie  to  wybroł  w  takóm  pogodę? 
Chciało ci sie po  tym  śniegu zlazować  z Równice? — pytom  sie go. 
—  Co było robić, Haniczko,  musiołech se zónś do dochtora, bo żech 
sie  straszecznie  przeziymbił  w  niedziele  skyrs  tych  wyborów. 
Pogoda było tako, że najlepij było siedzieć dóma: zima, śniyg padół. 
Nie chciało mi sie iś, ale jednako  żech poszeł  ku  tym  wyborom;  nó, 
bo pomyśli'j se,  Hanko,  jakby  tak  każdy  dostoł  dóma,  to kiery  by 
w kóńcu  tego prezidynta  wybiyroł?  Tóż  żech  sie pumałutku  w  te 
niedziele  skludzil  z  grónia  i jakosi  żech  sie  na  Polane  do  szkoły 
zakwanckoł,  coby swój glos do tej skrzinki  ciepnóć. Ale że z Równice 
na Polane je  szwarny  kónsek  chodnika,  a sfuczoł  żech  sie  też  przi 
tym,  bo było  ślisko  i  trze ja  było  dować pozór,  coby  nie  ukiełznóć 
—  tóż  żech  sie przi  tym  wszyckim  roznimóg.  Dwa  dni  żech  leżol 
plackym,  zieliny  żech  war ził, krzipołech. i kichołech,  a  sznuptychle 
żech na piecu suszył,  bo co jedna  wyschła,  to drugo zaś była  mokro. 
Teraz  mie  już  to  kapkę  popuściło,  ale  i  tak  żech  se  zaszel  do 
dochtora,  coby mi płuca  zbadoł  i jaki  łyki  zapisoł.  Nó,  zapisoł  mi 
rozmaitych  cetli  i taki fajnacki  syrup,  tóż  idym  do aptyki,  coby  to 
wszycko  wykupć  —  łopowiado  Jadam. 
—  Tóż widzisz,  Jadamku,  że  tyn śniyg nóm  narobił przi  wyborach 
doś szwarnie  łostudy,  bo nie każdymu  sie  chciało w takóm  pogodę 
wyłazówać z chałupy. Ale  i tak  doś kupe  ludzi przi  wyborach  było. 
Moja  mamulka  też poszła,  chocioż już  mo  łosimdziesiónt  roków. 
Prawiła po tym, że jóm po chodniku w ręce i w nogi załoziómbało,  ale 
jednak przi wyborach była. A wiysz, Jadamie,  że to nie jyny  ty żeś po 
wyborach roznimóg.  Tak sie słyszy,  że snoci moc ludzi po wyborach 
głowa  rozbolała.  Jednych  rozbolała  od żałości,  że  tyn,  na  kierego 
głosowali,  dostoł  za  mało  głosów,  a  moc  ludzi  też  boli  głowa  od 
rozmyślanio,  na kogo  majóm  głosować  w  tej, jako  to  nazywajóm, 
drugij  turze.  Nó,  bo  to je  nad  czym  rozmyślać,  prowda? 
—  Prowda,  Haniczko,  że  to  je  nad  czym  rozmyślać  —  prawi 
Jadam.  Ale  tak se myślym,  że  ludzie  w Polsce sóm za  tela móndrzi 
i  dobrze  se  to  rozwożóm,  kierego  by  z  tych  dwóch  kandydatów 
chcieli  mieć  za  prezidynta.  Dyć  sie  tu  rozchodzi  o  straszecznie 
ważnóm  wiec:  o  to,  coby  —  jako  to  śpiywoł  tyn  Jónek,  kiery 
kandydowoł  —  ,,coby  Polska  była  Polskom". 

Hanka  z  Manhatanu 
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